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 شود، ی م لیتبد تیبشر هیعل تیبه جنا میرژ یکار یکرونا بعد از مخف روسیو وعیش
 ۱۹کوید زنان در مبارزه با  نقش

 
امسال روز جهانی زن را در شرایطی گرامی داشتیم که ویروس کرونا تقریبًا در همه کشورهای جهان شیوع پیدا کرده و تأثیرات 

، اما در ایران رویکرد سیاسی رژیم حاکم در قبال کرونا به یک »جنایت استسالمتی مردم و معاش آنها داشته وضعیت بر  جدی
 .علیه بشریت« انجامیده است

از درز آمار واقعی مبتالیان و  حاکمرژیم در ایران، از ابتدای شیوع کرونا 
اما گزارشها از داخل ایران حاکی  ؛قربانیان ویروس کرونا جلوگیری می کند

هر  به نسبتران قربانی، ای ۶۴۰۰بیش از و  دو میلیون مبتالاست که با بیش از 
 شده است.بیشتر متحمل خسارات جانی کشور دیگری حتی چین 

و عدم تأمین حداقلهای  جانب رژیم مالیاندر خالء هرگونه اقدام مؤثر از 
 بسیاردر مقابله با ویروس کرونا و نجات جان مردم پرستاران پزشکان و ایران و به طور خاص و جوانان ، زنان برای مردم حفاظتی

 درخشیدند. خوش
معوقه   یاز پرستاران که با حقوق هاوارد عمل شدند.     پذیرش خطر جانیبا  سال گذشته،   ۴۰میهنی همانند  در این کارزار    رانیزنان ا

 یشان برا یکه با تمام هست پزشکانیبر نداشتند تا و تالشهای شبانه روزی دست از تعهداتشان  ویروسو نداشتن امکانات مقابله با 
که باعث و بانی اش رژیم حاکم بود مانع انجام وظیفه شان  تجهیزات و امکانات درمانیهیچ کمبود و کردند  تالش درمان مبتالیان

که در راه کمک رسانی به مبتالیان به ویروس کرونا  مقاومت هایواحد از اعضای یمنصور اهینگار سدختران جوانی چون تا نشد 
 . جانشان را فدای سایر هموطنانشان کردند

تبعیض   تمامیرغم  به  عمل روزمره در   زنان ایران،  شده است نهینهاد  یمذهب  یکتاتوریتوسط د  یزیکه زن ست  ییجابه این ترتیب در  
و بی  پنهانکاریدر که تمامی میهن در زنجیر ما را  ۱۹دوشادوش مردان ایران زمین در هماوردی با پاندمی کووید ، ها و نابرابری ها

 .هستند و »زنان نیروی تغییر«»نسل برابر« واقعی و مبشران  پوشاندهه عمل جام «به شعار »نسل برابردر نوردیده، مالیان ضد بشر  عملی
به همین دلیل و ند  بر علیه رژیم حاکم بودهم جلودار و موتور محرک قیام ها  ایران  اجتماعی  سیاسی و  که در صحنه مبارزات    آنچنان

»روز زنان شهید در قیام آبانماه نام آنها  ه  بزن شهید،    ۴۰۰به پاس فداکاری ها و نقش رهبری کننده   ۱۳۹۸که روز جهانی زن در    است
 .و برجسته گردیدنامگذاری  «۹۸

 
 کشورهای دیگراز ایران به گسترش سریع ویروس کرونا به سراسر ایران و 

اسفند، وجود این  2بهمن و نمایش انتخابات در  22به خاطر جمع كردن جمعیت و كساد نشدن برنامه سالگرد انقالب ژیم مالیان ر
، پروازهای چین را متوقف نکرد و ماهان وابستگی اقتصادی به چین به لحاظهمچنین  كرد. ميتکذیب ویروس در ایران را وقیحانه 

 ادامه داد.  به چین به پروازهای خود اسفند ۱۵حداقل تا روز ایر متعلق به سپاه پاسداران 
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و ادامه همایش های مذهبی در ، انکار جدیت شیوع ویروس و قرنطینه نکردن قم ادامه پروازها به چینپنهانکاری های رژیم مالیان، 
برخی شد.  سایر كشورها  باعث گسترش سریع این ویروس به مناطق مختلف كشور و    خارجیداخلی و  ممنوع نکردن سفرهای  و    ،آن

 سفر می کردند دارای تست مثبت بودند.  ...امارات، لبنان و آمریکا، سوئد، از مسافران ایرانی که به کانادا، 
 تبدیل شده است.«نوشت: »ایران به نقطه کانونی شیوع ویروس کرونا در خاورمیانه  باره ندر ایلس آنجلس تایمز 

 
 میلیون مبتال به ویروس کرونا ۲بیش از 

نرخ گسترش ویروس کرونا در ایران بسیار باال است و آمار مرگ و میر به نسبت مبتالیان به نحو خارق العاده ای باالتر از میانگین 
درصد تستهایی که از افراد مورد شک ۵۰طور متوسط جواب بهنشگاه علوم پزشکی اصفهان معاون درمانی دابه گفته جهانی است. 

درصد از مبتالیان جان خود ۶۰تا  ۵۰حدود بیمارستانهای ایران، تخمین پزشکان و پرستاران بر اساس  وشود، مثبت است. گرفته می
 .را از دست می دهند

 یک فاجعه بزرگ انسانی در ایران در حال وقوع است.
استان کشور بر اثر ابتال به ویروس خطرناک  ۳۱شهر و در همه  ۱۹۶تن از مردم ایران در  ۶۴۰۰تا زمان تنظیم این گزارش بیش از 

 کرونا، جان خود را از دست داده اند.
هاي سركوب را مأمور كرده تا به هر اي ولی فقیه رژیم، سپاه پاسداران، وزارت اطالعات و دیگر ارگانعلی خامنهدر حالی که 

در مورد «شایعات»اند که انتشار تهدید کرده مقامات قضایی جلوگیري كنند. وسیله ممكن از افشاي آمار واقعي مبتالیان و قربانیان
 .االرض و مجازات آن اعدام استمصداق افساد فیکرونا 

میلیون تن از ایرانیان ۲، در یک بررسی تحقیقی اعالم کرد میانگین محاسبات نشان می دهد بیش از ۹۸اسفند ۱۹ سایت آتالنتیک
چند میلیون » را مورد تأیید قرار داد و گفت:مشابهی آمار  اسفند ۲۴نیز در اظهارات خود روز د روحاني آخون مبتال به کرونا هستند. 

 2.5درصد مردم یعني حدود  3 به اعتراف روحانی، «درصد مردم عالمتي از كرونا نداشتند. 97نفر مورد سوال قرار گرفتند و 
 میلیون نفر مشكوك یا آلوده به ویروس كرونا هستند. 

  در كل كشور خبر داد. نفر ۱۷۳۶۱اسفند از ابتالي  ۲۸ چهارشنبهروز  رژیم دراست كه وزارت بهداشت  در حالیاین 
هزار نفر در ۷۵گفت، آمار رژیم ایران یک پنجم تعداد واقعی است. طبق برآوردها حدود  سازمان بهداشت جهانییک مقام در 

 ایران به کرونا مبتال شده اند.
اسک کادرهای پزشکی و مردم عاجز است. داروخانه ها محفاظت  در چنین وضعیتی رژیم مالیان از تأمین حداقلهای ضروری برای  

 .و ژل و الکل برای فروش به مردم ندارند
به  یاو  احتکارسپاه پاسداران  یانبارها درارسال کرده اند،  رانیمختلف به ا یو کشورها یجهان  اشتکه سازمان بهد ییکمک ها

 رسد. یکالن به فروش م یها متیبه ق اهیس یدر بازارها بخشی نیزاست و  افتهیسپاه اختصاص  ژهیو یها مارستانیب 
بنا به اعتراف مقامات مختلف رژیم پزشکان و پرستاران با نگران کننده است.  اریبس مارستانیپزشکان، پرستاران و کادر ب تیوضع

، دستکش و محلول های ضدعفونی کننده مواجه هستند. در عین حال N95کمبود امکانات حفاظتی کامل از جمله گان، ماسک 
وند. )سایت حکومتی ساعته به کار مشغولند و همین امر موجب شده تا خیلی از آنها خسته و فرسوده ش   ۱۸تا    ۱۲در شیفت های   آنها

 (۱۳۹۸اسفند  ۱۶ –باشگاه خبرنگاران جوان 
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 مقابله با شیوع ویروس کروناکارزار نقش زنان در 
که سالها از  یدر حالی که رژیم از فراهم کردن حداقلهای تجهیزات حفاظتی برای کادر درمانی خودداری کرده است، پرستاران 

  به جان خریدن خطر مرگ به کمک بیماران می شتابند.ابتدایی ترین حقوق خود محروم بوده اند با 
تعداد در ایران جان خود را از دست داده اند.  پزشک و پرستار ۱۰۰حداقل بنا به آمار پزشکان هوادار مقاومت ایران تاکنون 

 است. شیدر حال افزا و مازندران مستمرًا النیدر گ ژهیبه و یجانباختگان کادر پزشک

 
 کرونا در بیمارستان میالد شهر الهیجان درگذشت.ویروس اسفند در اثر ابتال به  ۶روز ، ساله ۲۵پرستار  ،نرجس خانعلی زاده

)سایت   ت.بیمارستان گلسار رشت جان باخنیز در   ناهید نوشادپرستار به نام   خانمیک      (۱۳۹۸اسفند    ۶-حکومتی فارس  )خبرگزاری  
 (۱۳۹۸اسفند  ۲۵ –حکومتی همشهری آنالین 

حکومتی  سایت)بیمارستان فیاض بخش تهران  مولود جعفری، پرستارخانم  بیمارستان بهشتی شیراز، پرستارفریبا ایزدپناه  خانم
از مرکز  انیکیانوشه ب خانم ؛ یدر مرکز بهداشت سار ،ییمتخصص ماما ،یعظمت موسوخانم  ؛(۱۳۹۸اسفند  ۲۱ –عصر ایران 

 مسئول دبیرخانه بیمارستان فومنو كارمند دانشگاه علوم پزشكي گیالن  ،خوشگفتارخانم  ؛رشتدر الزهرا  یدرمان  یآموزش 
 – همشهری)خبرگزاری حکومتی  بابل یکادر درمان  یاعضا، از نژادینیحس هیراضخانم  ؛(۹۸اسفند  ۲۶ –)خبرگزار رسمی ایرنا 

و  ؛شفاء در تاکستان مارستانیب  یکارمند شاغل در واحد مدارک پزشک یعدالت هیهان  ؛(۹۸اسفند  ۲۵
پرستاران و کادرهای در میان  ؛یدر بندرانزل یبهشت مارستانیسرپرستار اورژانس ب  یبیاد نهیتهم

بودند که در حین انجام وظیفه و رسیدگی به بیماران خود به این مرض مبتال شده و جان  پزشکی
   خود را از دست دادند.

کامکار قم نیز با تشخیص کرونا و با  بیمارستانخانم دکتر فریبا فراهی، متخصص طب اورژانس در 
 (۱۳۹۸اسفند  ۱۶ -امضای خودش در بیمارستان بستری شده است. )سایت حکومتی فرارو

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/12/27/%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%85%d9%87%d9%84%da%a9-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%db%b1%db%b0%db%b0%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%be/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/12/06/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/12/25/%da%a9%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/12/23/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%af%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%81-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/12/17/%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%88%db%8c/
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در حین کمک به مبتالیان خود که نام برد ، از اعضای فداکار واحدهای مقاومت در ایران  نگار سیاه منصوریهمچنین باید از 
 خود را از دست داد. دچار ویروس کرونا شد و جان 

 ۹۸اسفند  ۷در روز  ،ساله فوتسال زنان ۲۳بازیکن  الهام شیخی، کادر پزشکی و پرستارانعالوه بر 
ساله در کرج و یک خانم باردار در ۱۷یک دختر در اثر ابتال به کرونا در شهر قم جان باخت. 

کرمانشاه و دو خانم سالخورده در ساوه در همان روزهای اول شیوع این ویروس جان خود را از 
 ،تهران  ، از معلمینیخان   یسیرعیم  الیو ل ،قم  یهنرستان ها یمیش  ریزاده دب   یتقو  هیمرضدست دادند.  

 (۱۳۹۸اسفند  ۲۵ –)سایت حکومتی همشهری آنالین  .کرونا جان باختند روسیابتال به و لیبه دل
 

 ثروت مردم ایران در خدمت سرکوب  
و بی دفاع گذاشتن آنها در برابر ویروس را به تحریم ها ربط می دهد. در حالی که  دم رسیدگی به مردمع ،رژیم مالیان بی تدبیری

میلیارد دالر سرمایه و دارایی های »ستاد اجرایی فرمان خمینی« و ثروت عظیم انباشته در تعاونی های سپاه، ۱۰۰خامنه ای می تواند 
هایی را که در عراق و سوریه و یمن و غزه و لبنان هزینه می کند به بهداشت و درمان بسیج و نیروی انتظامی و بنیاد مستضعفان و پول

 مردم ایران اختصاص دهد. 
رژیم با همین سرمایه و پول می تواند از طریق سازمان بهداشت جهانی و صلیب 
سرخ بین المللی بدون هیچ محدودیتی برای مقابله با کرونا دارو و تجهیزات 

 و در اختیار بیمارستان ها و مردم قرار بدهد.پزشکی تهیه کند 
بیمارستانها و مراکز درمانی سپاه که دارای باالترین امکانات و تجهیزات 

و  کنندبه روی همه بیماران باز  درهای خود را پزشکی هستند می توانند
 بگذارند.در اختیار مردم امکاناتشان را 

شود هم که تحت کنترل خامنه ای است پول و سرمایه عظیمی دارد که می  همچنین دارایی های آستان قدس رضوی در خراسان
هزینه درمان و بهداشت مردم و هم برای پرداخت دستمزدها و حقوق پرداخت نشده کارگران و معلمان و کارمندان  برای پرداخت

 .نه درمان آنها را به کار گرفتو هزی
: »این بال آنچنان بزرگ نیست و بزرگ تر از آن نیز وجود داشته است...«. این »مسئله استاما علی خامنه ای، ولی فقیه مالیان مدعی  

 (۱۳۹۸اسفند  ۱۳ -)رسانه های حکومتی  گذرا« است و »فوق العاده« نیست.
 دفاع رزمایش  تواند جنبهاد را مطرح کرده میروید ینا بودن بیولوژیکی« حمله»قرائنی که احتمال »با توجه به وی همچنین گفت:

 (۱۳۹۸اسفند  ۲۲ -)رسانه های حکومتی  بیفزاید.« ملی توان و اقتدار بر و داشته نیز بیولوژیک
جهت مقابله با ویروس   تجهیزات پزشکی برای مردموی به این ترتیب تالش دارد به جای فراهم کردن امکانات درمان و بهداشت و  

و مقامات کشور از ورود به یک مرحله جدید، »حکومت نظامی« و شرایط »نظامی« و  کرونا، با سرکوب نظامی به آن پاسخ بدهد
 »جنگی« در کشور سخن می گویند.
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https://women.ncr-iran.org/fa/1398/12/21/%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/12/08/%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b4%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%a9%d9%86-%d8%aa%db%8c%d9%85-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/12/21/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%af%d9%81-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/12/21/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%af%d9%81-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/12/21/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%af%d9%81-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/12/13/%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1/
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  ایران فاجعه انسانی در زندانهای
توان ر مقابل این ویروس ميد صدها هزار زندانيدفاع گذاشتن ابعاد قساوت و جنایت رژیم مالیان را بیش از هرجای دیگر در بي

مقامات زندان   خانواده های زندانیان سیاسی بارها خواستار مرخصی فرزندان خود شده اند اما تا کنون خواسته های آنها از طرفدید.  
به طور خاص شامل حال زندانیان سیاسی نمی شود. ولی از جمعیت کل زندانیان   مرخصی موقت زندانیان  .و قوه قضائیه رد شده است

 عادی نیز تنها حدود یک چهارم آزاد شده اند.

حتی صابون نیز وجود ندارد. زندانیانی زندانیان از دسترسی به ماسک و مواد ضدعفونی کننده محروم هستند. در برخی از زندان ها 
که به این ویروس مبتال شده اند در بین سایر زندانیان نگهداری می شوند. از جمله در زندان تهران بزرگ )فشافویه( زندانیان سیاسی 

م بودند به یک اتاق دستگیرشده در جریان اعتراضات آبان را که تست کرونای مثبت داشته اند به همراه سایر هم بندیهایشان که سال
 منتقل کرده اند.

کرونا در زندان ها، جانشان  یماریب  وعیاز درمان و پس از ش  یتمحروم لیبه دل یجد یها یماریبا ب یاسیس یاز زنان زندان  یتعداد
 می باشند.( تیدر زندان زنان سنندج )کانون اصالح و ترب  پروین ادواییو در زندان خوی  انیجالل نبیزاز جمله  ،در خطر است

 ویروسکه در زندان قرچک ورامین محبوس هستند در خطر ابتال به  داوری مرجان دو زن زندانی سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی و
 آزمایش یکی از زندانیان هم بند آنها مثبت اعالم شده است.  حاکی است کهاز داخل زندان  هاگزارش هستند. کرونا 

 با مرخصی فرزندش موافقت نشده است.  ه بود کهپیشتر پدر زندانی سیاسی آتنا دائمی نیز خبر داد

 
 و استمرار و افزایش سرکوب زندانیان سیاسی حکام جدیدصدور ا

رژیم مالیان نه تنها برای جلوگیری از فاجعه انسانی زندانیان سیاسی را به طور موقت آزاد نکرد، بلکه برای دهها تن از آنها احکام 
 .سنگین صادر کرد و یا به فشار بر آنها افزود

، ۹۸در ادامه دستگیری ها و احکام صادره برای معترضین شرکت کننده در قیام های آبان و دی  •
 بازداشت و به دوسال حبس محکوم شد. ۹۸آذر ۲۸نازنین طوسی در تاریخ 

در دادگاه کرمانشاه به یک سال حبس   فرزانه جاللیطبق خبرهای منتشر شده در اوایل بهمن ماه،   •
 تعزیری محکوم شد. 

ماهه به زندان ۳، جهت تحمل محکومیت حبس  ۹۸بهمن  ۹فعال مدنی کرد روز    ژاکا اسماعیل پور •
 بوکان منتقل شد.

محبوس می و در زندان قرچک شده بازداشت  ۹۸آبان ۳۰در تاریخ  که گیتا حرزندانی سیاسی  •
 سال حبس تعزیری محکوم شد.۶به باشد، در اواخر بهمن ماه 

برای خانم دو سال حبس تعزیری همچنین دادگاه تجدید نظر استان تهران در اوائل اسفند، حکم  •
 .رها احمدی را تأیید کرد

زندان قرچک به سر می برد،  ۱در بندبه جرم شرکت در قیام آبان  ۹۸آذر ۱۹از روز  مژگان اسکندریخانم ، ۹۸بهمن ۳۰روز  •
 .سال حبس محکوم شد ۳به 
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https://women.ncr-iran.org/fa/1398/12/20/%d8%b2%d9%86%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-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/12/20/%d8%b2%d9%86%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-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/11/28/%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%db%b7%db%b5%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%ad%da%a9%d9%85-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/11/16/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%b6%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%db%b6%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b2/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/11/16/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%b6%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%db%b6%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b2/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/11/29/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%db%8c%d9%86/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/11/29/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%db%8c%d9%86/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/11/29/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%db%8c%d9%86/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/12/05/%d9%85%da%98%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%86%d8%af%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7-%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
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به خاطر شرکت در قیام سراسری آبان بازداشت شده بود در دادگاه انقالب  ۹۸آبان ۳۰که روز  یرا هادیانسمزندانی سیاسی  •
 زندان قرچک زندانی است. ۱سال حبس تعزیری محکوم شد. وی هم اکنون در بند  ۸تهران به 

 سال زندان محکوم شد.۹که در زندان قرچک محبوس است به  مریم علیشاهی •
ماه حبس تعزیری محکوم ۶جوی روزنامه نگاری دانشگاه عالمه طباطبایی به  دانش ملیکا قراگوزلو •

 .آبان در جریان اعتراضات دانشجویان بازداشت شد ۲۶شد. وی روز

 
 بدرفتاری با زندانیان و جلوگیری از درمان زندانیان بیمار

ساعت بازجویی تحت شکنجه های  ۱۲۰۰، طی نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی فعالین محیط زیستدر ماه فوریه فاش شد که  •
شدید روحی و روانی و تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی قرار داشتند. بازجوها با انواع تهدیدات  آنها را وادار 

 به نوشتن اعترافات اجباری علیه خودشان کردند. 
یک نوکیش مسیحی است که در اعتراضات مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی توسط شلیک پدافند سپاه  ماری محمدی •

بازداشت شد. او را در دوران بازجویی مورد شکنجه و آزار جنسی و جسمی قرار دادند. او را مجبور کردند لباسهای خود را 
ختلف بدون لباس حرکت بشین و پاشو را انجام بدهد. مأمورن او را به طور کامل در بیاورد و چندین بار با حالت های م

 تهدید کرده بودند در صورتی که خودش این کار را نکند، آنها به زور لباسهایش را در می آورند. 
 ،۹۶سال حبس تعزیری محکوم شد. در سال ۷۵ساله در شعبه یک دادگاه کیفری تهران به  ۵۰ مرجان داوری نویسنده و محقق •

و محقق به اتهام ترجمه پرونده مرجان داوری پس از دریافت حکم اعدام، به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد. این نویسنده 
تاب هایی با موضوع عرفان و متافیزیک و نیز تدریس در موسسه »راه معرفت« به افساد فی االرض و اجتماع و تبانی علیه ک

 .ر زندان قرچک ورامین محبوس استداوری هم اکنون د نظام متهم شده است.
سال زندان اضافه بر حکم قبلی محکوم شد. رضوانه احمدخان ۶، به ۹۸بهمن ۱۳از روز فعال مدنی رضوانه احمدخان بیگی •

الف سپاه در زندان اوین در بازداشت و سپس به بند زنان زندان اوین منتقل شد. وی به  ۲، در بند۹۸آذر  ۲۱آبان تا ۲۶بیگی از 
 بیماری صرع مبتال است و باید داروهای خاص استفاده کند.

در منزل خود  ۱۳۹۷ماه حبس تعزیری محکوم شد. وی در اواخر مهرماه ۱۶فعال مدنی توسط دادگاه مراغه به حکیمه احمدی  •
 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

اجرای احکام دادسرای تهران بازداشت و جهت  ۳و مادر صبا کردافشاری پس از حضور در شعبه  راحله احمدی فعال مدنی •
 به زندان اوین منتقل شد.  یریسال و دوماه حبس تعز۴تحمل 

، از مالقات محروم شد. این ۹۸بهمن ۲۷که در بند زنان زندان اوین محبوس است از تاریخ  مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی •
زندانی سیاسی تنها به دلیل اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت یکی از زندانیان تازه وارد به بند زنان از مالقات با خانواده 

 محروم شده است.
زندانی سیاسی که هم اکنون در زندان قرچک ورامین محبوس است. از مالقات با همسرش آرش  گلرخ ابراهیمی ایرایی •

 و هفت ماه حبس محکوم شده است.. گلرخ ابراهیمی ایرایی با یک پرونده جدید به سه سال صادقی محروم است
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ماه حبس خود می باشد. او به دلیل کیست تخمدان و رشد ۶سال و ۳در بند زنان زندان اوین در حال گذراندن  زهرا جمالی •
غده در ناحیه پاشنه پا و بروز درد شدید نیاز به درمان دارد اما از اعزام وی به مراکز درمانی جلوگیری می شود. تنها دلیل 

ی بر سر مزار علیرضا شیر محمدعلی، یک زندانی سیاسی است که در زندان تهران محبوس بودن زهرا جمالی ایراد سخنران 
 بزرگ به قتل رسید.

ساله زندانی سیاسی در زندان سپیدار اهواز می باشد. بینایی این زندانی در خطر است. نجات انور  ۶۱ نجات انور حمیدی •
، بازداشت ۹۷تهام هواداری از این سازمان در اسفند سال حمیدی یکی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران است که به ا

 و به زندان اهواز منتقل شد. 
، در خیابان معالی آباد ۹۸دی  ۲۲و سینماگر جوان در بازداشت اطالعات سپاه شیراز می باشد. وی روز  انیس سعادت نویسنده •

همکارانش توسط اطالعات سپاه بازداشت شد. سالمتی  شیراز در جریان مراسم یادبود جانباختگان هواپیمای اوکراینی همراه
 وی به دلیل بیماری لوپوس در معرض خطر و همچنان از درمان محروم است. 

، در اعتراض به بازداشت خودسرانه دست به اعتصاب غذا زد، پس از ۹۸دی ۷و فعال مدنی که از تاریخ  لیال تیرانداری پرستار •
، با ۹۸بهمن ۲۴آزادی با قید وثیقه به اعتصاب خود پایان داد. این پرستار در نهایت روز  حدود یک ماه در اعتصاب با وعده

 میلیون تومانی آزاد شد.۲۰۰وثیقه 
در قرنطینه کانون اصالح و تربیت سنندج بازداشت بود، در اعتراض به  ۹۸که از آبان ماه  پریسا سیفی، دانشجوی زندانی •

میلیون تومانی آزاد ۱۰۰اسفند با وثیقه  ۴در نهایت در تاریخ  وی، دست به اعتصاب غذا زد. ۹۸بهمن  ۲۰بالتکلیفی از تاریخ 
  شد.
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