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 زن رقم خورد کیبا اعدام  رانیماه اکتبر در ا

 

 ر آویخت.به داود، بم صغیر ارتکاب جر یک زن را که در زماناعدام، رژیم ایران یک هفته قبل از روز جهانی علیه مجازات تنها 

غم ربه  اعدام اینویز شد. آحلق  در زندان مرکزی ارومیهچهار زندانی دیگر به همراه  ۹۷مهر  ۱۰ساله، روز  ۲۴سکانوند، نب زی
مورد  به ۱۳۹۳هر مدر یت وی و دبیرکل ملل متحد از زمان محکومویژه  اناز جمله از سوی گزارشگر بین المللی مکرر فراخوانهای

 شود. یاعدام م یاست که در دوران روحان یزن نیم84سکاوند  نبیز اجرا در آمد.

شده که  یخانم سکانوند مدعسالگی مجبور به ازدواج شد.  ۱۵سکانوند که در یک خانواده فقیر به دنیا آمده بود در سن زینب 
ها از طرف او مورد آزار و قبل از قتل همسرش، ماه

قرار گرفته بود و همسرش با  یو زبان یکیزیف تیاذ
 .کردیطالق هم موافقت نم

 زیآمدر رابطه با رفتار خشونتبارها همچنین  او
است کمک مراجعه کرده و درخو کالنتریبه همسرش 

 دهیرا ناد اتیشکا نیاما مقامات اکرده بود.  تیو حما
 یدر خصوص آنها انجام ندادند و قدم یقیتحق تند،گرف
 دختر نوجوان  کیاز او به عنوان  تیحما یبرا

 برادرکه  گفتو به قاضی ابعدها . مورد ضرب و شتم قرار گرفت یدر کالنترروز  ۲۰به مدت رش قتل شوه بعد از اعتراف به  وی
 بود، مرتکب این قتل شده بود.بار به او تجاوز کرده  نیچندکه همسرش 

 این اعدام را محکوم و تأکید کرد که محاکمه زینب سکانوند عادالنه نبوده است. بین المللعفو 

 که یزمان او» گفت، دکانونسزینب در واکنش به خبر اعدام ، المللنیعفو ب انهیو خاورم قایشمال آفر قاتیتحق ریلوتر مد پیلفی
بود، محكوم به اعدام شد.  با او ازدواج کرده یسالگ ۱۵سال سن داشت بازداشت شد و به اتهام قتل همسرش، که در سن  ۱۷تنها 

 «ت.بوده اسه به شدت ناعادالن وی نیز یدادرسروند یک کودک محسوب می شده بلکه  در زمان وقوع جرمنه تنها او 

محکوم اعدام زینب سکانوند را  ۱۳۹۷مهر  ۱۳ای به تاریخ  بیانیهکمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور  باشله شلیم
 د.داده بو یرو یسالگ ۱۷به خانم سکانوند در  یجرم انتسابکرد. 

اما  ردیادعا کرد که وادار شده تا قتل همسرش را بر عهده بگ یدر طول دادرس سکانوند نبیزباشله اشاره شده که  شلیم هیانیب در
 نکرده است.  یبررس یاظهارات را به طور مکف نیکه دادگاه ا شودیگفته م

 یجد یهاپرسش رسدیظر منبه » ،سکانوند، گفت نبیشده در پرونده زانجام یهایعدالتیاز ب قیعم یبا ابراز نگرانمیشل باشله 
به  یالمللنیب نیقوان وبود  کودک کیاو در زمان وقوع جرم  تًایاند. اما نهانگرفته یاز اعدامش پاسخ شیاو پ تیدر مورد محکوم

 «.کندیمجرمان را منع م-صراحت اعدام کودک

http://women.ncr-iran.org/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/10/iran-hours-left-to-halt-execution-of-female-juvenile-offender/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23689&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23689&LangID=E
https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4432-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8-%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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یاسی است سق مدنی و ی حقوله با اشاره به اینکه ایران از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللمیشل باش
 ان دهد. جرمان پایم -ودککتأکید کرد که رژیم ایران تعهد دارد تا بر مبنای مفاد آن، استفاده از مجازات مرگ را در مورد 

در آخر تأکید کرد که سازمان ملل متحد با استفاده از مجازات مرگ در هر شرایطی مخالف است زیرا هیچ سیستم  خانم باشله
 قضایی در جهان عاری از خطا نیست.

به اعدام ت مجازان از ایراژیم رمی باشد. اعدام زنان و دارای باالترین آمار اعدام به نسبت جمعیت جهانی  ایران رکوردداررژیم 
ن به منظور ت بی پایاحشانیوان وسیله ای برای ارعاب جامعه و حفظ بقای حکومت استفاده می کند. هر دو جناح رژیم از این وعن

 عمر حکومت خود بهره می برند. طوالنی کردن 

 

 باز هم بیشتری زیر حکم اعدام قرار دارندزنان 
 از:  ه عبارتندعالم شدآنها که قباًل اومیه زیر حکم اعدام قرار دارند. اسامی م بیشتری در زندان مرکزی ارباز هزنان 

  خسرویشلیر . ۷ سن پورحفریده . ۶ نشداتهمینه . ۵ وطنخواهنازدار . ۴ رنجبرآراسته . ۳ صادقییسنا . ۲ صالحیچنار .۱

 ابراهیم زادهسمیه . ۸
 آنها وامی اسمی برند.  در حبس به سر در زندان قرچک ورامیندر شرایط غیرانسانی نیز محکوم به اعدام دیگر زن زندانی  ۱۱

 ده اند به ترتیب زیر می باشد:بردر حبس به سر  تاکنون  ی کهزمان مدت

 ؛  قتل برادر شوهر و پسر برادر شوهربه اتهام  سالهشت  ،ی. اعظم ملک۱

 هوو؛به اتهام قتل سه سال  ،یی. نرجس طبا۲

 د؛ن( بو)قصاب اوی یپنج سال به اتهام قتل مادر شوهر خود که خواهر اسداهلل الجورد ،یازری. فرشته ش۳
 ر؛به اتهام قتل همسدوازده سال  ،ی. طاهره نور۴

 ؛کرده بود جادیمزاحمت ا شیبرا ابانیکه در خ یچهارده سال به اتهام قتل مرد ان،یریام ای. رو۵

 ؛و مادر شوهربه اتهام قتل شوهر سه سال  ،یعی. مهتاب شف۶

 ؛به اتهام قتل مادر شوهرهفت سال  ،ی. محبوبه رسول۷

 ؛به اتهام قتل شوهرهفت سال  ،ی. مهناز آگاه۸

 ؛مرتکب قتل شده است یریدرگ کی یده سال ط ،یافتخار ی. صغر۹

 همسر؛شش سال به اتهام قتل  ،ی. عشرت نظر۱۰

 .انیسبز رای. سم۱۱
 

تکب جرم فاع از خود مردخص است که آنها قربانی خشونت و آزار و اذیت بوده و در مش زن زندانی۱۱از شرح جرائم اکثر این 
 شده اند. ولی در قوانین رژیم ضدبشری آخوندی قربانی محاکمه و قصاص می شود. 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4395-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 نگیخشونت خا و لیه زنانخشونت عو مبارزه با جلوگیری از شورای اروپا برای با تصویب کنوانسیون حالی که جامعه جهانی در 
ن قربانی رای کمک به زنارد و در حالی که اکثر کشورها بزنان قربانی خشونت دا( سعی در حفاظت از ۲۰۱۱مه  ۱۱)استانبول، 

ه قربانی ق زنانی کز حقو، رژیم زن ستیز آخوندی در ایران اخشونت و حفاظت از آنها در مقابل مجازات اعدام تالش می کنند
کس عن در جهت ایرا دینه شده و رژیمخشونت هستند هیچ حفاظتی نمی کند به این دلیل که زن ستیزی در قوانین کشور نها

 حرکت می کند.

از النه کام ناعاده صدور احزن زندانی نمونه ای است که باید توجه ارگانهای مدافع حقوق بشر را بیش از پیش ب۱۱سرنوشت این 
 سوی قضائیه رژیم مالیان، وضعیت زندانهای ایران و اقدام برای لغو حکم اعدام برانگیزد. 

 

 غیرانسانی در زندان قرچکوضعیت 
ی پرورش مرغ بوده و مخصوص نگهداری زنانی است سوله برا ۷واقع در بیابان های شرق تهران قباًل شامل  زندان قرچک ورامین

 به زندان شهر ری )قرچک ورامین(که به جرایم عادی محکوم شده اند. 
لحاظ امکانات بهداشتی و دسترسی زندانیان به درمان مناسب یکی از 

، و حتی آب آشامیدنی مناسبی در این است ایرانبدترین زندان های 
 زندان وجود ندارد. 

این زندان حدود هزار زندانی زن را در خود جای داده  اکتبرطی ماه 
را نیز اول به این  زندانیان سیاسیاست. اکنون به صورت یک روال حتی 

زندان منتقل می کنند و پیش از قطعی شدن حکم در این زندان 
 نگهداری می شوند. 

زارش کرده اند وثیقه، گ ه قیدزنانی که به دلیل شرکت در اعتراضات بازداشت و به زندان قرچک منتقل شده بودند بعد از آزادی ب
نند به حدی کجنسی می  استفاده هایزندانیان زن که به جرائم عادی دستگیر شده اند، سوء که پاسداران و مقامات این زندان از

 که برخی از آنها دچار حالت روانی شده اند. 

بود  بعید آتنا دائمی و گلرخ ایرائیآن تبرخی اوقات زندانیان سیاسی را به منظور تنبیه به این زندان تبعید می کنند که آخرین مورد 
 شد. رداندن آنها به بند زنان اوینعقب نشینی و بازگروز اعتصاب غذای خانم ایرایی رژیم ناگزیر از  ۸۱که بعد از 

 

 زنان خودکشی 
ر دخت ۶اقل دند. حدزن و دختر جوان ایرانی طی یک ماه گذشته دست به خودکشی زده و به زندگی خود پایان دا ۱۴حداقل 
 .ساله در میان این قربانیان خودکشی بوده اند ۱۷تا  ۱۳نوجوان 

http://women.ncr-iran.org/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9
https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/1945-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%8C-%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/1945-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%8C-%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4326-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4326-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/3818-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D9%84%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D9%85
https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/3818-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D9%84%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D9%85
https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4129-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86
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قعی می ز آمار وااعشاری اتوجه شود که اسامی و آماری که به طور علنی از سوی رسانه های حکومتی اعالم می شود تنها باید 
 اشد. ها شفاف یست و سیستم ثبت آن هم قابل اتکاء نمی ب ابطه با تعداد خودکشیشد چرا که رژیم در ربا

از  شیب ۹۶سال تنها در  رانیا در زنان یخودکشآمار شد، منتشر  ۹۷در شهریورماه که  یقانون یپزشک یسالنامه آمارآمار  اساسبر 
 زن، بوده است. ۴روزانه حداقل  یعنی، نفر ۱۳۶۵

دختر شانزده ساله روز  کیجمع شده است، اساس اطالعاتی که در ماه اکتبر سربر 
دست به  یفقر و افسردگ لیکلل شهر خورموج در استان بوشهر به دل یدر روستا ۹۷مهر۱۵

 زد. یخودسوز

وان، استان کردستان، به دلیل اختالف با ساله اهل مری۴۶ ،رضیه روبینا ۹۷مهرماه  ۲۳روز 
ساله به نام ۱۶دختر مهرماه، یک  ۲۷در تاریخ  همسرش خود را حلق آویز و خودکشی کرد.

شعله سبحانی در روانسر در استان کرمانشاه، اقدام به خودسوزی کرد و به زندگی خود پایان 
 داد.

با پریدن از  مرکز استان کردستان، ساله اهل سنندج، ١٦دختر  کی ،نیز ۹۷مهر  ۲۸شنبه روز 
جوان هنوز هویت و دلیل خودکشی این دختر  روی پل شالمان به زندگی خود پایان داد.

 روشن نشده است.

ری اتی شهرداارکینگ طبقخود از طبقه پ ابیک  دختر دانشجوی رشته زبان فرانسه از دانشگاه تهران با پرت ،۹۷مهر  ۲۹روز 
تن خانواده از خانه، خود را ساله بعد از بیرون رف۱۳در همین روز در تهران، یک دختر  خودکشی کرد و جان خود را از دست داد.

 یز کرد.حلق آو

 ت خانوادگیه دلیل اختالفا، کردستان، بزن میانسال ساکن محله تپه موسک مریوان، فاطمه قادری، یک ۹۷آبان  ۲روز چهارشنبه 
 کرد و جان خود را از دست داد.اقدام به خودسوزی 

 ی. وادد انید پاخو یزندگ هبو  زیخود را حلق آو یمشکالت مال لیدل بهدستان  مایشبه نام زن جوان اهل سقز  کیهمان روز، در 
 بود. سال دکودک خر کیمادر 

 لیدل به زیزن ن نیاداد.  انیخود پا یزندگ بهو  کرد یخودکش بهاقدام  رانشهریپدر  ساله، ٣٧ مریم جنگلی، ،۹۷آبان  ۴جمعه، روز 
 است. ەپرتاپ کرد نییپا بهآپارتمان  کیچهارم  قهاختالف با همسرش خود را از طب

کرد و جان خود را از دست  یاقدام به خودسوز هیاشنواهل شهرستان  ،یاحمد نیزن ُکرد به نام شرم کیماه، آبان ۵روز شنبه 
 کرد. یاقدام به خودکش فومنساله در شهرستان  ۱۷دختر  کیآبان،  ۷دوشنبه شب  داد.

و خودکشی باد آبادان شیدآساله در منطقه جم۱۴گزارشات دیگری طی ماه گذشته بدون ذکر تاریخ دقیق از حلق آویز یک دختر 
 دو دختر دانشجو در تهران خبر دادند.

جوانی که در خورموج بوشهر دست دختر 

 به خودکشی زد

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4361-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%85%D9%86
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 احکام زندان برای زنان صدور ودستگیری 
ایران به دستگیری فعالین مدنی و حقوق بشر ادامه داد.رژیم   

طالعات در مرند توسط مأموران وزارت ا ۹۷مهر  ۲۶روز  ،مادر دو کودک خردسال ، یک فعال حقوق مدنی ویاحمد مهیحک
 .دکستناو را ش نهیقرار گرفت. مأموران انگشتان و دو دنده قفسه س یو جسم یبازداشت شد و تحت شکنجه روح

 یطوی به زندان تبریز منتقل گردید.  ۹۷آبان  ۷روز  بازداشت وتبریز در  ۹۷مهر  ۲۹روز  یصادق مینسفعال مدنی دیگر به نام یک 
 دیاو را بارها مورد ضرب و شتم قرار داده و تهد یتیبا فرزندانش گفت، مأموران امن یتماس

 .کرده اند

 در منزلش در سوسنگردماهه باردار می باشد، در اوائل ماه اکتبر  ۷ساله که  ۲۰ یحماد اءیلم
دستگیر شد.  در استان خوزستان،  

 یروستا نیساله از ساکن ۶۰ یعفراو هیسیساله و ق ۵۵ یعفراو هیزودزن دیگر به نامهای دو 
دستگیری ها در جریان این  .ان بازداشت شده اندبه همراه فرزندانش زیسوسنگرد ن یآلبو عفر

انجام شده  ۹۷شهریور  ۳۱سرکوب مردم بعد از حمله به رژه نیروهای مسلح در روز موج 
 است.

 دند. شبه ترتیب در کرج و در شیراز دستگیر بهائی، خانمها الهام سلمانزاده و نیلوفر حکیمی شهروندان 

 بودند. ستگیر شدهامها داضی و قیدر جریان تظاهرات اعترنین احکام زندان برای کسانی صادر کرد که رژیم ایران همچقضائیه 

ال سدری هر کدام یک ضربه شالق محکوم شد. یاسمن آریانی، صبا کرد افشاری و آذر حی ۷۴به یک سال زندان و یوسفی ندا 
 حکوم شدند. همافر و مژده رجبی هر کدام به شش ماه زندان محکم گرفتند. نیلوفر 

 

 رشته اعتراضات  ۱۵۴زنان در شرکت 
 ادامه دادند. راسر کشور اقشار مختلف جامعه در سرشته حرکت اعتراضی  ۱۵۴همه زنان همچنان به ایفای نقش فعال در  نیا اب

ض پرستان و کارمندان اعترا ۶اعتراض معلمین،  ۹۶، اعتراض از سوی مالباختگان ۲۳یی، اعتراض دانشجو ۲۰در حداقل زنان 
  مورد اعتراض سایر اقشار فعاالنه شرکت داشتند و خواستار حقوق شان شدند. ۹بیمارستان و 

 

حمادیلمیا   

http://women.ncr-iran.org/

