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 را به ثبت داد یو برابر یآزاد یبرا رانیعزم زنان ا ۹۸آبان  امیدر ق خواهیزن آزاد۴۰۰شهادت 
 

و سایر علیه زنان خشونت و سرکوب حکومتی  بسیار گستردهابعاد  مردم ایران،قیام سراسری آغاز با گذشت بیش از یک ماه از 
  .می شودفاش اعتراض کنندگان 

که تعداد کسانی که به دست نیروهای  داعالم کرمقاومت ایران ، ۲۰۱۹دسامبر ۱۵روز 
تن  ۴۰۰۰حداقل نفر می باشد.  ۱۵۰۰امنیتی در اعتراضات آبان به شهادت رسیدند بیش از 

 . بازداشت شدندتن  ۱۲۰۰۰مجروح و حداقل 
تأیید کرد که  ایران رژیمدرون از قول منابع  رگزاری رویترخب، دسامبر ۲۳روز سپس در 

کشته نفر ۱۵۰۰ ،آبان( آغاز شد۲۴نوامبر ) ۱۵که از روز  طی کمتر از دو هفته ناآرامی
 . وجود داشتند نوجوان۱۷زن و ۴۰۰ از قول مقامات افزود در میان کشته شدگان باز و شدند

سردخانه ها،  گفتند که این رقم مبتنی بر اطالعات گردآوری شده از نیروهای امنیتی، ،که این آمار را به رویتر دادند مقامات ایرانی
 آنها )معترضین(هر کار می توانید بکنید تا »خامنه ای دستور داد که به نوشته رویتر  بیمارستان ها و دفاتر پزشکی قانونی می باشد.

 ور از سوی سه منبع نزدیک به ولی فقیه رژیم و یک مقام چهارم تأیید شد. و این دست« را متوقف کنید
 

 ۹۸لیست زنان شهید در قیام آبان 

 

 
 

ی که در جریان قیام آبان ماه به دست نیروهای امنیتی زنان گزارشات مربوط بهاسامی و کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران 
 کرده است:گرد آوری  کشته شدند
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 کرج، استان البرز –ساله و مادر سه فرزند  ۳۴فرد،  یشهباز.آمنه ۱

 تهران ار،یشهر –ساله  ۲۸ ،ی.آزاده ضرب۲

 کرج، استان البرز –فرزند  ۴پرستار و مادر  ،یزهاب رزاپوری.آذر م۳
  کرج، استان البرز -یخداداد تایب. ۴
 تبر -.الهه رستگار۵
 کرمانشاه - عصمت حیدري.۶

 تهران میرباط،کر – یفی.پروانه س۷

 ماهشهر، خوزستان –.چنعانی، یک دختر خردسال ۸
 خوزستان اهواز، – ریحانه  ملكي.۹

 خوزستان اهواز، – زینب  نیسان پور.۱۰
 تهران -.سمانه ذوالقدر۱۱
 خوزستان اهواز، – سهیال  فالح زاده.۱۲
 خوزستان اهواز، – شهال بالدي.۱۳

 کرج، استان البرز -پور یی.شهال رضا۱۴
 بهارستان، تهران– یبی.فاطمه حب۱۵
 خوزستان اهواز، – فاطمه حقوردي.۱۶
 ، خوزستاناهواز –فریبا  آل خمیس.۱۷
 ، خوزستاناهواز – فریحه  كریم زاده.۱۸
 تهران ار،یشهر – ساله۸پسر  کیمادر  ،ی.گلنار صمصام۱۹
 آبادان، خوزستان -یریسم مهی.حل۲۰
 ماهشهر، خوزستان – یقیعت نهیحس.۲۱
 خوزستان اهواز، –كوثر  بغالني.۲۲
 خوزستان اهواز، – كوثر  تابع معتوقي.۲۳

 کرج، استان البرز – نادر زادهیمهناز مهد.۴۲
 خوزستان اهواز، –مریم اسماعیلي.۲۵
 خوزستان اهواز، – مریم عیداني.۲۶

  تهران م،یرباط کر –ینور می.مر۲۷

 تهران م،یرباط کر –عباس زاده  هی.مرض۲۸
 ، خوزستاناهواز – محدثه  مقدم.۲۹

 اهواز، خوزستان – داراب پور معصومه.۳۰

 تهران –فرزند ۶ساله، مادر ۵۹ ،یخیش نای.م۳۱
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https://women.ncr-iran.org/fa/1398/09/08/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%db%b1%db%b6%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4-%d8%af/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/09/17/%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%88%d8%b1-%db%b2%db%b5%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%86-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3/


                                                    women.ncr-iran.org/fa    @womenncri.fa    @womenncri 

 

3 

 خوزستان اهواز، –ني  نسرین بغال .۳۲

 تهران -یقربان می.نس۳۳

 تهران –ساله ۱۴ ،یاسفندان کتای.ن۳۴

 مهرشهر کرج، استان البرز – یخزائ کتاین.۳۵

 کردستان اران،یکام – یفیس سای.پر۳۶

 یغرب جانینقده، آذربا  –یحسن دهیسپ.۳۷

 بهبهان، خوزستان – یانی.شبنم د۳۸

 بوکان، کردستان –دادوند  ری.شل۳۹
 ماهشهر، خوزستان –خانم ام ولید .۴۰

 شوشتر، خوزستان – یمانیسل اسی.۴۱
 کرمانشاه - ویدا شكیبایي مقدم.۴۲

 آبادان، خوزستان –.زهرا ساجدی ۴۳
 آبادان، خوزستان –.زینب عساکره ۴۴

 سنندج، کردستان –خوشگوار  بای.ز۴۵

 ینیگزارش شاهد ع –بهبهان، خوزستان  –ساله ۱۳دختر  کی.۴۶

 ینیگزارش شاهد ع –فارس راز،یش –کوپتر قرار گرفت  یدختر دانش آموز که هدف هل کی.۴۷

 ینیگزارش شاهد ع –سنندج، کردستان  –دختر دانشجو اهل سقز  کی.۴۸

 اعتراف امام جمعه اسالم –تهران  – مارستانیب کیپرستار در  کی.۴۹

 ینیگزارش شاهد ع –ماهشهر، خوزستان  –زن باردار  کی.۵۰

 ییدئویو پیمستند با کل – یساوه، استان مرکز –زن باردار  کی.۵۱

 ینیگزارش شاهد ع –ماهشهر، خوزستان  –زن  کی.۵۲

 ینیگزارش شاهد ع –تهران  ار،یشهر –زن جوان  کی.۵۳

 ینیگزارش شاهد ع – النیرشت، گ –خانم  کی.۵۴

 

 استمرار دستگیری ها
 . ادامه داردهمچنان پس از گذشت بیش از یک ماه از قیام آبان  ،معترضینطور خاص دستگیری ه دستگیری ها و ب

خبر داد  در شهر سیرجانزن ۵از جمله نفر  ۲۵از بازداشت  ،۹۸آذر ۷عبدالرضا ناظری، فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان روز 
 (۱۳۹۸آذر  ۸ -که در اعتراضات به گرانی بنزین شرکت کرده بودند.)سایت حکومتی عصر ایران

. شدنداستان بازداشت  ۷تن در ۱۰۰۰، بیش از ۹۸آذر  ۱۰و  ۹بر اساس گزارشات خبرگزاری های حکومتی فقط طی روزهای 
نفر ۹۷نفر در کرمانشاه، ۲۴۰نفر در تهران، ۵۰تن در آذربایجان شرقی، ۷۰هرمزگان، تن در استان ۳۱تن در استان البرز، ۴۰۰بیش از 

 نفر در نجف آباد و یزدانشهر.۲۶و  نفر در اصفهان۳۲نفر، ۲۵درفردیس کرج، کردستان 
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https://women.ncr-iran.org/fa/1398/09/29/%d9%86%db%8c%da%a9%d8%aa%d8%a7-%d8%ae%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%db%b3%db%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%a7/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/09/12/%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d9%86%db%8c-%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%85-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/09/20/%d8%b4%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%a2%d8%b4%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/09/20/%d8%b4%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%a2%d8%b4%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/09/10/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%db%b5%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa-%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%db%b1%db%b3/
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 ۱۳ -)خبرگزاری حکومتی رکنا مهدی تاجیک، رئیس پلیس امنیت تهران، از شناسایی و دستگیری یک زن در کرج خبر داد.
 (۹۸ذرآ

ساله در میان ۳۱بازداشت شدند. یک زن  ،نفر از عوامل تحریک مردم به تجمع در رشت۴فرمانده انتظامی استان گیالن اعالم کرد، 
 (۱۳۹۸دی ۵ -بازداشت شدگان است.)خبرگزاری حکومتی تسنیم

 ،که در همان روزهای اولیه قیام بازداشت شدند معترضاز بازداشت زنان  گزارشهمچین دو 
  .نی شدعل

آبان با گلوله جنگی از ناحیه کمر مجروح شده و در بیمارستانی در ۲۵که روز  مریم پایاب
، بازداشت و به زندان منتقل شد. ۹۸آذر  ۲۸شب  بهبهان تحت عمل جراحی قرار گرفته بود،

دارای مدرک کارشناسی مهندسی برق است و طی سالهای اخیر در زمینه حفاظت پایاب مریم 
 از محیط زیست در بهبهان فعال بوده است. 

قهرمان کشتی زنان ایران و دارنده نشان برنز جهانی کشتی آلیش در قزاقستان  معصومه سلیمانی
شت شد. خانواده در نخستین روز قیام سراسری در خرم آباد توسط نیروهای امنیتی بازدا

معصومه سلیمانی با امید به اینکه دخترشان آزاد می شود سکوت کردند. در نهایت هم تیمی 
، تصمیم گرفتند این سکوت را بشکنند و خبر دستگیری وی را در ۹۸آذر  ۲۵هایش روز 

 فضای مجازی اعالم کردند. 
آذر ۱۶انرود بازداشت شد و سرنوشت نامعلومی دارد. این خبر روز به اتهام فیلم برداری از اعتراضات در جو ،ساله ۲۵نادیا سبحانی 

 توسط منابع محلی اعالم شد.
 

 بازداشت فعالین حقوق زنان
در مراسم یادبود شهید قیام نوید بهبودی، در یکی از روستاهای سه فعال حقوق زنان 

 برای قرار عیبا تود یاز آزاد تا کنون بازداشت شدند. صومعه سرا در استان گیالن، 
  آمده است. لبه عم جلوگیری ماهرخ روستا، جلوه جواهری و فروغ سمیع نیا،

در خرم آباد با حضور خانواده این دی  ۵روز  پورآذر میرزاشهید قیام مراسم چهلم 
 شهید برگزار شد. این مراسم تحت کنترل شدید نیروهای امنیتی رژیم برگزار شد.

 
 معترضان زنات زندانیان از اعمال شکنجه بر روی گزارش

شکنجه یکی از زندانیانی که در جریان قیام آبان بازداشت و پس از مدتی از زندان مریوان آزاد شده بود در گزارش مبسوطی به 
روز  کی»  ،نوشت در یک نمونه از اعمال شکنجه بر روی زنان بازداشت شدهو  پرداختهروی زندانیان اعمال می شود بر هایی که 

 یصدا گریخارج از کشور بازداشت شده بود به آنجا آوردند. بعد از چند روز د یهاتماس با رسانه لیرا که به دل یزن
 «جان باخته است. شکنجه ریز گفتندی. ممیدیرا نشن شیهاشدنشکنجه

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/10/02/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%db%b1%db%b5%db%b0%db%b0-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%85%d9%84%d9%87-%db%b4%db%b0%db%b0-%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/09/27/%d8%a8%db%8c%d8%aa%d8%a7-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c-%db%b3%db%b0%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%82%db%8c%d8%a7/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/10/06/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%da%86%d9%87%d9%84%d9%85-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%d9%be%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%82/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/10/03/%d8%b4%da%a9%d9%86%d8%ac%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b7%d9%88/
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 شدگان در جریانبازداشت  تن ازمشاهدات خود را از وضعیت دردناک دو ، از زندانای نامه طی نرگس محمدی زندانی سیاسی 
ظاهرش نشان می دهد که »او در رابطه با یک جوان که تیر خورده و رنگ پریده بود در زندان اوین نوشت،  .، نوشتقیام آبان

امنیت اوین او را از سلول انفرادی به  ۲۰۹انبانان بند او را از پای در آورده تا زند خونریزی، عفونت و تورم غیر قابل تصور پا،
بهداری آورده اند. او جوانی کم سن و سال از  اسالمشهر بود. وقتی به او گفتیم اصرار کن پایت معالجه شود وگرنه با این وضع 

شده ام حتی بتادین هم روی از روزی که بازداشت  ؟قطع می شود گفت من که قرار است اعدام شوم چه فرقی دارد با پا یا بی پا
 « زخمم نریخته اند.
بازجو او را از موهایش گرفته و کشیده بود و فحش های رکیکی »ساله اشاره کرده که  ۲۰همچنین به یک زن نرگس محمدی 

ترسیده و هر داده بود که رویش نمی شد تکرار کند. کمربند دور کمرش را بازکرده و به میز و صندلی کوبیده بود تا دختر جوان 
 «چه می خواهد را به دوربین بگوید، نه یک بار بلکه چند بار.

 
  به جنایت علیه بشریتتکان دهنده اعتراف 

فاش ساخت که در یکی از بیمارستانهای تهران یک ، امام جمعه و نماینده خامنه ای در شهر اسالم در گیالن محمد جواد باقری،
پنجره بیمارستان مشغول تماشای صحنه های قیام بوده، هدف مستقیم گلوله تک تیراندازان سپاه پرستار بی گناه در حالی که  از 

وسط دعوا و درگیری که »با وقاحت گفت،  ۹۸  آذر ۱۵پاسداران قرار گرفته و جان باخته است. باقری در خطبه نماز جمعه روز 
کرد در تهران، در یک بیمارستان شلوغ بود. یک خانم  نقل و نبات پخش نمی کنند تیر و گلوله است. دیشب یک نفر نقل می

یک تیر صاف نشست وسط پیشانی  پرستار رفت پشت پنجره گفت از پشت پنجره فیلمبرداری کنم. می خواست فیلم بیرون را بگیرد،
 «اش!

 
 محکومیت های بین المللی

 کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد
،  طی ۱۳۹۸آذر  ۱۵، روز جمعه ملل متحد در ژنو، کمیسر عالی حقوق بشر میشل باشله

برخورد با  وهیو ش شدگان تعداد کشتهدر مورد  تیتداوم عدم شفافای نسبت به  بیانیه
 داد. هشدار رانیشده در سراسر ا گزارش یهایریتدوام دستگ نیو همچن ،یهزاران بازداشت

به شدت نگران رفتار فیزیکی، نقض حقوق آنها در » کمیسر عالی حقوق بشر گفت وی،
دادرسی منصفانه، و این احتمال می باشد که تعداد قابل توجهی از آنها ممکن است به 

 «  جرایمی متهم شوند که مجازات اعدام در پی داشته باشد.
 اتحادیه اروپا

ما سکوت نکرده ایم، بلکه برعکس، چه به صورت »، گفت، ۹۸آذر  ۲۷جوزف بورل، مسئولیت سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 
تأکید کرد مقام های اتحادیه اروپا ویدئوهای تک وی همچنین « خصوصی، چه به صورت آشکار به وقایع واکنش نشان داده ایم.

 د را دیده اند. انی که مشغول شلیک به معترضان هستنتیرانداز
 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/10/06/%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%86%d8%b1%da%af%d8%b3-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d9%88-%d8%b4%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d9%87/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/09/17/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%a8-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%b6/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/09/28/%d8%b4%d8%b5%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b6-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%d8%b1%da%98/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/09/28/%d8%b4%d8%b5%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b6-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%d8%b1%da%98/
https://ohchr.org/Documents/Press/HC_Iran_6Dec2019_Farsiversion.pdf
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/09/13/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a7/
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 وزارت خارجه آمریکا
تأیید کرد که آمار کشته شدگان ، ۲۰۱۹دسامبر  ۵برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، طی یک کنفرانس خبری در روز 

شده باشند،  نفر کشته ۱۰۰۰از آغاز اعتراضات ایران شاید هوک گفت، در جریان اعتراضات اخیر در ایران از هزار تن باالتر است. 
ساله ۱۴-۱۳ولی رژیم ایران اجازه اطالع رسانی دقیق نمی دهد. در میان کشته شدگان حداقل یک دو جین کودک شامل کودکان 

وجود دارند. ما گزارشاتی از خانواده های قربانیان دریافت کرده ایم که سعی داشتند اجسادشان را تحویل بگیرند. در بسیاری موارد، 
 «تحویل نداند تا اینکه خانواده های آنها قول بدهند مراسم علنی برگزار نخواهند کرد.مقامات جسد را 
 عفو بین الملل

نشست  کی نکهیبزند، از جمله ا یدست به اقدامات فور دیبا یجامعه جهان» فراخوان داد: ،۹۸آذر  ۲۵روز دوشنبه  بین الملل عفو
 یالملل نیب یقاتیتحق سمیمکان کی سیبه تأس یبرگزار کند و رأ رانیا تیحقوق بشر سازمان ملل در خصوص وضع یدر شورا ژهیو

و شکنجه بازداشت شدگان  ،یقهر یها یدسازیها، ناپد یریمعترضان و موج هولناک دستگ یرقانونیدهد تا درباره موارد کشتار غ
سازمان عفو بین الملل ضمن هشدار مجدد در یک نمونه دیگر   «قامات مسئول پاسخگو نگه داشته شوند.و م ردیصورت گ قاتیتحق

فراخوانی همگانی برای درخواست آزادی کسانی که  در مورد احتمال شکنجه و سوءرفتار با معترضان بازداشت شده در ایران،
  منتشر کرد. خودسرانه زندانی شده اند،

، دانشجویان یا فعالین حقوق بشر هم حضور هزاران نفر در ایران بازداشت شده اند که در میان آنها روزنامه نگارانعفو اعالم کرد 
نیز در میان بازداشت شدگان هستند و در بین زندانیان بزرگسال و در زندان هایی که شکنجه در آنها رواج ساله  ۱۵دارند. کودکان 

 دارد، نگهداری می شوند.

 اروپاپارلمان 
با اکثریت قاطع آرا، در محکومیت رژیم مالیان به خاطر کشتار مردم ایران در  قطعنامه ایپارلمان اروپا  ،۹۸آذر ۲۸روز پنجشنبه 

 جریان قیام سراسری آبان به تصویب رساند.
وزیر خارجه سابق لهستان پیشنهاد این قطعنامه را ارائه کرد. وی در مورد کشتار  خانم آنا فوتیگا 

ربانیان سرکوب اخیر حتی کمترین و محتاطانه ترین تعداد ق»و سرکوب قیام آبان از جمله گفت، 
در ایران به معنای آمار فوق العاده زیاد تعداد کشته ها و آمار شوکه کننده کشته شدگان است. 
صدای ما باید به موقع مطرح شود زیرا برای اعتراض کنندگان ایرانی و آنهایی که در زندان و در 

ندان هستند و کماکان در ناامنی ناامنی به سر می برند مسأله بود و نبود است برای خیلی ها که در ز
 «بسر می برند.

 گزارشگران حقوق بشر ملل متحد
شانزده تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل، شامل جاوید رحمان گزارشگر ویژه ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران، اعالم 

رژیم ایران باید تمامی افرادی که در جریان اعتراضات اخیر، به طور خودسرانه دستگیر، و مورد بدرفتاری قرار گرفته اند، »، کردند
زندانی شدند شوکه  ۲۰۱۹ما نسبت به گزارشهای موجود مبنی بر بدرفتاری با کسانی که در جریان اعتراضات نوامبر آزاد کند. 

عمیقا  مجروحان گزارش شده بر اثر به کارگیری مفرط قهر توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران، شدیم و نسبت به شمار کشته ها و
 «برآشفته شده ایم.

http://women.ncr-iran.org/
https://t.me/Amnesty_International/1523
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/09/29/%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%b9-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%da%a9/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/09/29/%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%b9-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%da%a9/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-12-16-INT-1-025-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-12-16-INT-1-025-0000_EN.html
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آن است که نیروهای امنیتی نه تنها مهمات جنگی علیه معترضان غیر مسلح تأکید کردند، گزارشات و تصاویر مؤید این گزارشگران 
 آنها را نشانه گرفتند. حیاتی بدناستفاده کردند بلکه سر و اعضای 

 
 قیام آبان  یمادران شهدابا همبستگی 

نقش مادران شهدا و خانواده های آنها در امتداد و استمرار این قیام بود. این آبان، از مهمترین نشانه های ایستادگی زنان در قیام 
راه ندادند بلکه پس از شهادت فرزندانشان به  مادران نه تنها از تقدیم فرزندان خود برای آزادی ایران لحظه ای تردید به دلشان

آنها خواستار  «نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم.» ایستادگی خود در مقابل رژیم مالیان پافشاری می کنند. این مادران گفتند
 حسابرسی عامالن این جنایت علیه بشریت هستند. 

با وجود نیروهای امنیتی ترس را به کنار گذاشته و مراسم خود را در شرایط آذر میرزاپور در مراسم چهلم شهید قیام از جمله خانواده 
امنیتی برگزار کردند. مادر پویا بختیاری نیز پس از شهادت فرزندش گفت در برابر این همه ظلم و فشار سکوت نمی کند. این 

ار قیام عنوان کردند تا خون فرزندانشان به مادران آزادیخواه تنها چیزی که تسکین دهنده داغ شهادت فرزندانشان است را استمر
 .هدر نرود

مادران و خانواده های شهدای با  شهیدان قیام های قبلی و مادران قربانیان اعداممادران  همبستگی، انگیزانندهصحنه های  دیگر از
مادر رامین حسین پناهی فعال سیاسی کرد که سال گذشته  شریفه دایهبود. قیام آبان 

، تقدیم ۹۸جایزه صلح و آشتی خود را به تمام مادران شهدای قیام آبان  اعدام شد،
  کرد.

آنها در بیانیه خود  قیام آبان بیانیه ای صادر کردند.مادران پارک الله نیز به مناسبت 
ندانیان و لغو قانون شکنجه و مجازات اعدام خواهان آزادی بدون قید و شرط تمامی ز

 شدند. 

 
 ۹۸از قیام آبان حمایت زنان زندانی سیاسی 

در نامه های نسرین ستوده سهیال حجاب و جاللیان، منیره عربشاهی، زنان زندانی سیاسی از جمله زینب 
 اعالم کردند. آبان ماه جداگانه ای حمایت خود را از قیام
مردمی که به خاطر شرایط سخت زندگی »...نوشت:  از زندان خویزینب جاللیان زندانی سیاسی کرد 

.. من با بند شان و بهتر شدن این وضعیت فریاد زده اند، اما با گلوله جمهوری اسالمی روبرو شده اند.
رابری در زندان این تا به حال به خاطر آزادی، عدالت و ب ۸۶بند وجودم با شما هم دردم، چون از سال 

من هم تا رسیدن به پیروزی در جبهه زحمت کشان و علیه ظالمان خواهم ستمگران به سر می برم...
 «بود.

 یهاپس از گذر از سرکوب رانیمردم بستوه آمده ا ۹۸آبان »در نامه اش نوشت:  یاسمن آریانی،مادر  ،فعال مدنی منیره عربشاهی
و وضع  نیبنز یخود را به گران یتینارضا ادشانیفر ویتا با غر ختندیر هاابانیبه خ ۹۸آبان ماه  ۲۴ خیاز تار گریبار د ۹۶و  ۸۸ یهاسال

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/09/24/%d8%af%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81%d9%87-%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%b5%d9%84%d8%ad-%d9%88-%d8%a2%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a7/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/09/27/%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%a8-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86-%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-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%85/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/09/27/%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%a8-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86-%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-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%85/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/10/09/%d9%85%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%da%a9/
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 یمل یهاهیسرما بیچپاول و تخر ،یو مدن یاجتماع یحرمت یب ،یاسیاقتصاد، فشار و اختناق س یدگیبه از هم پاش رموجود که منج
 «..اعالم دارند. شده، یعیو طب

 
 اعدام و شالق – افزایش سرکوب اجتماعی

افزایش قیام و حوادث بعد از آن مرتکب شد، که دیکتاتوری مذهبی در جریان تکاندهنده علیه بشریت  جنایاتآن روی سکه اما در 
در هر پنج روز یک  به طور متوسط ماه دسامبرطی  رژیم مالیان زنان در مورد زنان در زندان های رژیم بود. اعداماجرای احکام 

 .استرا به دار آویخته  زن ۶، یعنی جمعًا زن
 زندان سپیدار اهواز  -آذر  ۱۳ شهبازی جهروییسمیه  .۱
 زندان گوهردشت کرج -آذر ۱۳فاطمه غزل صفرلو  .۲
 زندان گوهردشت کرج   -آذر ۱۳نرگس السادات طبایی  .۳
 زندان مرکزی مشهد – آذر ۱۷مریم  .۴
 زندان گوهردشت کرج  -آذر ۱۸فاطمه ر  .۵
 زندان گوهردشت کرج -آذر ۲۷عشرت نظری  .۶

زن در دوران ریاست جمهوری ۱۰۳تا کنون ایران دارای باالترین رکورد اعدام زنان در جهان است. 
 ه اند.اعدام شد روحانی

در ایران اعدام شده اند. این  زن۱۶تا کنون، همگام با افزایش سرکوب و اعدام،  ۲۰۱۹از ابتدای سال 
تن در کل سال  ۹و  ۲۰۱۷تن در سال  ۱۰، ۲۰۱۸تن در کل سال ۶در حالی است که آمار اعدام زنان 

 بوده است. ۲۰۱۶
 

 ساله ۸۰اجرای حکم شالق یک زن 
ضربه ۷۰و پس از اجرای حکم  به دفتر اجرای احکام دادگستری شهر خوی احضار شد، ۹۸آذر ۷روز ساله ۸۰یک زن  سلبی مرندی

چار وضعیت جسمی بسیار وخیمی شد و در حالی شالق به بند زنان زندان خوی منتقل شد. این مادر پیر پس از اجرای حکم شالق د
ماه حبس نیز محکوم شده بود به بند زنان زندان شهر خوی منتقل ۸بود به دلیل اینکه به که توانایی حرکت خود را از دست داده 

 شد. 
مسئولین زندان علت مرگ وی را که تنها دلیل شالق زدن به این مادر پیر این بود که برای پیگیری علت مرگ پسرش در زندان 

کار مقامات زندان اعتراض کرده بود. رئیس زندان و قاضی از این خانواده خودکشی عنوان کرده بودند مراجعه کرده بود و به این 
ماه حبس  ۸ضربه شالق و ۷۰را هر کدام به دختر خانواده شکایت کرده و دادگاه عمومی خوی سلبی مرندی و عاطفه زنیال زاده 

  .محکوم کرد
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