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خبرگزاری هرانا – فرشته طوسی ،فعال
دانشجویی دانشگاه عHمه طباطبائی ،توسط
شعبه  ۳۶دادگاه تجدید نظر استان تهران به
یک سال و  ۶ماه حبس تعزیری و دو سال
ممنوعالخروجی ،محرومیت از حضور در
احزاب و گروههای سیاسی ،شبکههای
اجتماعی ،رسانهها و مطبوعات محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا ،به نقل از آفتاب
نیوز ،شعبه  ۳۶دادگاه تجدید نظر استان
تهران ،فرشته طوسی ،فعال دانشجویی
دانشگاه عHمه طباطبائی تهران را به  ۱۸ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
امیر رئیسیان ،در خصوص حکم صادره علیه موکل خود گفت“ :پیشتر شعبه  ۱۵دادگاه انقHب به ریاست
قاضی صلواتی ،این دانشجو را به ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم کرده بود و به دلیل سابقه محکومیت
قطعی او به همین اتهام در سال  ،۹۳به استناد ماده  ۱۳۷قانون مجازات اسHمی ۱۸ ،ماه حبس را برای وی
در نظر گرفته بود .عHوه بر این محکومیت ،وی به مدت دو سال از عضویت در احزاب ،گروهها ،دستههای
سیاسی و فعالیت در فضای مجازی ،رسانهها و مطبوعات و خروج از کشور ،محروم شده بود”.
به گفته رئیسیان پس از اعتراض این فعال دانشجویی به این رأی در دادگاه تجدیدنظر ،پرونده اینبار در شعبه
 ۳۶دادگاه انقHب استان تهران به ریاست قاضی زرگر مورد بررسی قرار گرفت و طی این جلسه رأی صادره
در مرحله تجدیدنظر نیز عینا ً مورد تایید قرار گرفت.
رئیسیان ضمن اشاره به اینکه بازداشت خانم طوسی در پی حضور در برنامه  ۱۶آذر انجمن اسHمی
دانشجویان آزاداندیش دانشگاه عHمه طباطبائی در سال  ۹۵صورت گرفته است ،افزود”:ایشان هیچ
مسئولیتی در برگزاری نداشته ،اما حضورش در این برنامه رکن مادی انتساب اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام
تشخیص داده شده است .البته در آن مقطع زمانی ،بحث حضور در شورای احیای انجمنهای اسHمی
بهعنوان بخشی از اتهامهای ایشان مطرح شد ،در حالی که عضویت در شورای احیای انجمنهای اسHمی در
پرونده قبلی ایشان در سال  ،۹۳سبب محکومیت قطعی شده بود و اعتبار به امر مختومه هم داشت ،ولی دوباره
در پرونده جدید هم این موضوع مطرح شده است”.
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گفتنی است ،فرشته طوسی ،دانشجوی دانشگاه عHمه که پیشتر به دلیل حضور در مراسم  ۱۶آذرماه سال
 ۱۳۹۵در تجمع “انجمن اسHمی دانشجویان آزاداندیش” بازداشت شده بود ،در شعبه  ۱۵دادگاه انقHب
تهران به ریاست قاضی صلواتی به »یک سال و نیم حبس تعزیری و دو سال ممنوعالخروجی ،محرومیت از
حضور در احزاب و گروههای سیاسی ،شبکههای اجتماعی ،رسانهها و مطبوعات« محکوم شده بود.
این فعال دانشجویی و مدافع حقوق زنان پیشتر نیز در تاریخ  ۱۸دی ماه سال  ۹۳به همراه همسر خود سجاد
درویش فعال سابق دانشجویی دانشگاه عHمه در منزل شخصی خود توسط نیروهای اطHعات سپاه
پاسداران بازداشت و در تاریخ  ۲۹بهمن ماه از بند دو الف زندان اوین آزاد شده بود.
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