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 عقب إخفاء النظام الحقائق تحول تفشي فيروس كورونا في إيران إلى جريمة  ضد اإلنسانية

 ودور المرأة في مكافحة هذا الفيروس

 

في ظل ظروف تفشي فيها فيروس كورونا في جميع بلدان العالم تقريبًا،  باليوم العالمي للمرأةاحتفلنا هذا العام 

وكان له تأثيرات خطيرة على صحة الناس وسبل عيشهم، ولكننا نجد أن الاتجاه السياسي للنظام الحاكم في إيران في 

 ".جريمة ضد الإنسانيةالتعامل مع فيروس كورونا أسفر عن "

فيروس كورونا في إيران امتنع نظام الملالي عن  فمنذ بداية تفشي

الكشف عن الإحصاء الحقيقي للمصابين بالفيروس والوفيات، إلا أن 

مليون شخًصا  2التقارير الواردة من داخل إيران تفيد إصابة أكثر من 

من أبناء الوطن، لذا  شخص 6400ووفاة أكثر من قاتل بهذا الفيروس ال

يمكننا القول بأن إيران تكبدت خسائر في الأرواح أكثر من أي دولة 

 أخرى حتى أكثر من الصين نفسها.  

وفي ظل عدم اتخاذ نظام الملالي لأي إجراء فعال وعدم توفير الحد 

الأدنى من الحماية للمواطنين، إلا أن النساء والشباب في إيران، 

 لممرضات منهم، أبلوا بلاًء حسًنا في مكافحة هذا الفيروس وإنقاذ أرواح أبناء الوطن الأعزاء. وخاصة الأطباء وا

 لمكافحة هذا الفيروسوالجدير بالذكر أن المرأة الإيرانية أقحمت نفسها في هذه الحملة الوطنية مضحية بحياتها 

ائي لم تكف عن الوفاء بالتزاماتهن عاًما الماضية. فبدًءا من الممرضات الل 40مثلما فعلت طول حياتها على مدى الـ 

وواصلن جهودهن الدؤوبة على مدار الساعة، على الرغم من عدم حصولهن على رواتبهن المؤجلة والافتقار إلى 

الإمكانيات اللازمة لمكافحة هذا الفيروس، حتى الأطباء الذين بذلوا قصارى جهدهم لعلاج المصابين ولم يمنعهم 

من أداء واجبهم ، حتى الفتيات من  –الذي تسبب فيه نظام الملالي الحاكم  -الطبية مستلزمات نقص المعدات وال

الذين ضحوا بحياتهم من أجل توصيل المساعدات  أعضاء معاقل الانتفاضة، من “ار سياه منصوريكن”أمثال 

 للمصابين بفيروس كورونا فداًءا لأبناء وطنهم.

وبالتالي، على الرغم من إضفاء الطابع المؤسسي على مناهضة الديكتاتورية الدينية للمرأة، إلا أن المرأة الإيرانية 

الناجم عن فيروس  19تلعب دوًرا هاًما في الممارسة اليومية، إذ قامت جنبًا إلى جنب الرجل بمكافحة مرض كوفيد 

وتقاعس الملالي المناهضين للبشر، على الرغم من جميع أوجه  كورونا الذي اجتاح كافة أرجاء الوطن في ظل تستر

وهي المبشر الحقيقي بالمساواة والمرأة قوة  “جيل المساواة”عدم المساواة بين الرجل والمرأة ، مطبقة شعار 

ا على التغيير لدرجة أنها تقدمت طليعة النضالات السياسية والاجتماعية، وباتت الموتور المحرك للانتفاضات احتجاجً 

 “2019انتفاضة نوفمبر  شهيداتيوم ”بـ  2019النظام الحاكم في إيران. ومن ثم سمي اليوم العالمي للمرأة في عام 

 شهيدة، وتسليط الضوء عليه.  400تكريًما لتضحياتها والدور القيادي الذي قامت به 

 

 الانتشار السريع لفيروس كورونا في جميع أنحاء إيران ومن إيران إلى بلدان أخرى

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الملالي نفى بشكل وقح وجود فيروس كورونا في البلاد بغية حشد المواطنين للاحتفال 

. كما أن هذا النظام الأحمق لم 2020فبراير  21فبراير ومسرحية الانتخابات في  11بالذكرى السنوية للثورة الإيرانية في 

اقته الاقتصادية بالصين، وواصلت شركة ماهان للطيران التابعة يوقف الرحلات الجوية من وإلى الصين بسبب عل

 على الأقل.    2020مارس  5لقوات حرس نظام الملالي رحلاتها الجوية إلى الصين حتى 

وأدى تستر نظام الملالي على حقيقة تفشي فيروس كورونا في البلاد واستمرار الرحلات الجوية إلى الصين وعدم 

استمرار التجمعات الدينية فيها وعدم حظر السفر داخل البلاد وخارجها، إلى سرعة تفشي هذا حجر مدينة قم صحيًا و

الفيروس وانتقاله إلى مختلف مناطق البلاد والبلدان الأخرى. وأثبت اختبار الفيروس أن بعض المسافرين الإيرانيين 

بنان، وغيرها من البلدان مصابون بفيروس الذين سافروا إلى كندا وأمريكا والسويد والإمارات العربية المتحدة ول

 كورونا.
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وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة "لوس أنجلس تايمز" : " إن إيران أصبحت النقطة المحورية لتفشي فيروس كورونا 

 في الشرق الأوسط".

 

 مليون شخًصا في إيران مصابون بفيروس كورونا      2أكثر من 

إن انتشار فيروس كورونا في إيران مرتفع للغاية، حيث أن عدد والوفيات مقارنة بعدد المصابين أكبر من المتوسط 

العالمي إلى أبعد حد. ويقول المساعد العلاجي بجامعة أصفهان للعلوم الطبية، أن نتيجة الاختبارات التي أجريت 

متوسط نتيجتهم إيجابية. ووفًقا لتقديرات الأطباء في ال % 50على المشتبه في إصابتهم بالفيروس تفيد أن 

 حياتهم.     امن المصابين سيفقدو % 60إلى  50والممرضات في المستشفيات الإيرانية، فإن ما يتراوح بين 

 كارثة إنسانية كبرى تحدث في إيران.

البالغ  مدينة في جميع المحافظات 196مواطًنا إيرانيًا في  6400حتى إعداد هذا التقرير توفي في إيران أكثر من 

 محافظة ، نتيجة للإصابة بفيروس كورونا الخطير.  31عددها 

 مخابراتفيما أصدر على خامنئي ، الولي الفقيه في نظام الملالي الأوامر لقوات حرس نظام الملالي ووزارة ال

وغيرها من الأجهزة القمعية بالحيلولة دون الكشف عن العدد الحقيقي للمصابين والضحايا. ومن جانبها، هددت 

 السلطات القضائية من أن نشر الشائعات حول وباء كورونا دليل قاطع على الإفساد في الأرض وعقوبته الإعدام.  

 2التقديرات يظهر أن أكثر من عن أن متوسط  2020س مار  9وكشفت دراسة استقصائية أجراها موقع " آتلانتيك" في 

، قائلًا: "تم  2020مارس  14مليون إيراني مصابون بفيروس كورونا.  كما أيد الملا روحاني هذا الرقم في تصريحاته في 

نتج من المواطنين لا يعانون  من أعراض كورونا". وباعتراف روحاني نست % 97استجواب عدة ملايين من الأشخاص و 

 مليون فرًدا مشتبه في إصابتهم بالفيروس أو أنهم مصابين به.   2,5، أي حوالي  % 3أن 

شخًصا في جميع  361ألف و  17مارس عن إصابة  18فيما أعلنت وزارة الصحة في نظام الملالي يوم الاثنين الموافق 

 أنحاء البلاد.

الإيراني عن فيروس كورونا هي خمس العدد إن إحصائيات النظام  مسؤول في منظمة الصحة العالميةوقال 

 الفعلي. 

وفي مثل هذه الحالة، فإن نظام الملالي غير قادر على توفير الحد الأدنى اللازم لحماية الطاقم الطبي والشعب. 

 .مواطنينوالمواد الهلامية والكحول للبيع لل كماماتفالصيدليات خالية من ال

المية ومختلف البلدان إلى إيران في مستودعات قوات حرس وتم تخزين المساعدات التي أرسلتها منظمة الصحة الع

نظام الملالي وتم تخصيصها للمستشفيات الخاصة التابعة لهذه القوات، ويباع بعضها بأسعار باهظة في السوق 

 السوداء.

م إن وضع الأطباء والممرضات والعاملين في المستشفيات مقلق للغاية. حيث أن معظمهم لا يملكون ملابس ولواز 

 الوقاية.

وبموجب اعتراف مختلف المسؤولين في نظام الملالي، فإن الأطباء والممرضات يواجهون نقًصا في معدات الوقاية 

وفي الوقت نفسه، يعملون لفترات تتراوح ما  .“المطهراتو والقفازات   95N الشاش، والكمامات الكاملة، ومن بينها 

 - “نادي الصحفيين الشباب”ساعة، وهذا الأمر يؤدي إلى شعور الكثيرين منهم بالإرهاق والتعب. )موقع  18إلى  12بين 

 (   2020مارس  6
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 دور المرأة في حملة مكافحة تفشي فيروس كورونا     

الأدنى من معدات الوقاية للكادر الطبي، إلا أن الممرضات  على الرغم من أن نظام الملالي رفض توفير الحد

 المحرومات من أبسط حقوقهن الأساسية على مدى سنوات عديدة يسرعن لمساعدة المرضى مضحين بحياتهن.   

حتى الآن  رضة في إيرانطبيب ومم 100ووفًقا لإحصاءات الأطباء المناصرين للمقاومة الإيرانية، فإن ما لا يقل عن 

 فقدوا حياتهم.  ولا يزال عدد ضحايا الكادر الطبي ولاسيما في محافظتي كيلان ومازندران في زيادة مستمرة.  

 

عاًما نتيجة لإصابتها بفيروس كورونا  25عن عمر يناهز الـ  2020فبراير  25في  ،نرجس خانعلي زادهوتوفيت الممرضة 

ناهيد (، كما توفيت السيدة 2020فبراير  25الة "فارس" الحكومية للأنباء ، في مستشفى ميلاد في مدينة لاهيجان. )وك

 (  2020مارس  15الممرضة في مستشفى كلسار في مدينة رشت. ) موقع "همشهري آنلاين" الحكومي ،  نوشاد،

في  مولود جعفري، الممرضةفي مستشفى بهشتي في شيراز ، والسيدة  فريبا إيزدبناه، الممرضةوتوفيت السيدة 

( 2020مارس  11سبب إصابتهما بفيروس كورونا. )موقع "عصر إيران" الحكومي ، مستشفى فياض بخش في طهران، ب

 أخصائية التوليد في مركز ساري الصحي بسبب إصابتها بفيروس كورونا. “عظمت موسوي”وتوفيت السيدة 

ومن بين الممرضات والكوادر الطبية الذين أصيبوا بفيروس كورونا أثناء قيامهم بواجبهم الوظيفي وفحص مرضاهم 

الموظفة  السيدة خوشكفتار،من مركز الزهراء للتدريب العلاجي في رشت ، و السيدة أنوشه بيكيانا حياتهم : وفقدو

( ، 2020مارس  6بجامعة كيلان للعلوم الطبية، ورئيسة سكرتارية مستشفى فومن )وكالة "إيرنا" الرسمية للأنباء ، 

 (. 2020مارس  6من أعضاء الكادر العلاجي في بابل ) وكالة "فارس " الحكومية للأنباء  ،حسيني نجاد السيدة راضيةو

بتاكستان، حياتها “ شفاء”الموظفة المزاولة في وحدة السجلات الطبية في مستشفى “ هانية عدالتي”فقدتكما  

في  ممرضة الطوارئ“ تهمينة اديبي”توفيت كورونا. وأيًضا  بسبب إصابتها بفيروس

في ميناء أنزلي بسبب إصابتها بفيروس كورونا القاتل بعد فترة من “ يبهشت”مستشفى 

 .الرعاية والخدمة للمرضى

في مستشفى كامكار في  ا فراهي، أخصائية طب الطوارئالدكتورة فريبكما تم إدخال 

 (    2020مارس  6قم، مصابة بفيروس كورونا بموجب توقيعها  )موقع "فرارو" الحكومي ، 
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، من الأعضاء الفدائيين في  نجار سياه منصوريكما يجب أن نشير إلى أن السيدة 

ين وفقدت وحدات المقاومة الإيرانية قد أصيبت بفيروس كورونا أثناء مساعدة المصاب

 حياتها.  

، السيدة إلهام شيخيقم وبالإضافة إلى الطاقم الطبي والممرضات ، توفيت في مدينة 

بسبب  2020فبراير  26، في  23لاعبة كرة القدم النسائية الخماسية عن عمر يناهز الـ 

إصابتها بفيروس كورونا. وفي الأيام الأولى من تفشي هذا المرض توفيت في كرج فتاة 

دة حامل في كرمانشاه وسيدتان مسنتان في ساوه. عاًما، وتوفيت سي 17تبلغ من العمر 

السيدة ليلى في معهد قم ، و مرضيه تقوي زاده، معلمة الكيمياءوتوفيت السيدة 

 ( 2020مارس  15من طهران، بسبب إصابتهما بفيروس كورونا. )موقع "همشهري آنلاين" ،  ميرعيسى خاني، معلمة

   

 استخدام ثروات الشعب الإيراني في قمع أبناء الوطن

من فيروس كورونا بالعقوبات. على  رادعمن باب الجهل، يربط نظام الملالي عدم فحص المواطنين وتركهم بدون 

اللجنة التنفيذية لأوامر ”مليار دولار من رأس المال والأصول المتعلقة بـ   100الرغم من أن خامنئي قادر على إنفاق 

ونية التابعة لقوات حرس نظام الملالي  والباسيج وجهاز والثروة الضخمة المتراكمة في المؤسسات التعا “خميني

الشرطة ومؤسسة المستضعفين والأموال التي ينفقها في العراق وسوريا واليمن وغزة ولبنان ؛ على صحة وعلاج 

 الشعب الإيراني

قيود من  ونظام الملالي القروسطي يمكنه برأس المال والأموال هذه أن يوفر الأدوية والمعدات الطبية دون أي

 خلال منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي.   

كما يمكن للمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لقوات حرس نظام 

الإمكانيات والمعدات الطبية، أن تفتح أبوابها كثر الملالي التي تملك أ

 لجميع المرضى وتضع إمكانياتها تحت تصرف الشعب.

محافظة خراسان التي يسيطر ضوية في ممتلكات العتبة الر كما أن 

عليها خامنئي لديها أموال ورؤوس أموال ضخمة يمكن استخدامها 

لدفع تكاليف علاج المواطنين ودفع أجور ورواتب العمال والمدرسين 

 علاجهم. والموظفين المؤجلة ودفع تكاليف

هذه الكارثة ليست ”لكن علي خامنئي، ولي فقيه الملالي يدعي أن : 

وهذه القضية عابرة وليست ضخمة.  )وسائل الإعلام الحكومية ، . “لهذا الحد وأن هناك كوارث أكبر وأخطر منهاكبيرة 

 (2020مارس  3

، فمن الممكن أن يحمل في “هجوًما بيولوجيًا  ”وقال أيًضا: "نظًرا للأدلة المطروحة حول احتمال أن يكون هذا الحدث 

 (2020مارس  12من السلطة والقدرة الوطنية. )وسائل الإعلام الحكومية ،  طياته مناورة للدفاع البيولوجي ويعزز

وبذلك يسعى خامنئي للرد على ذلك بالقمع العسكري ويتحدث المسؤولون في البلاد عن الدخول في مرحلة جديدة 

حية والمعدات مثل حظر التجول والظروف العسكرية والحربية في البلاد بدلًا من توفير الإمكانيات العلاجية والص

 الطبية للشعب لمكافحة فيروس كورونا.  

 

 كارثة إنسانية في السجون الإيرانية

يمكننا أن ندرك حجم الأعمال البربرية وجرائم نظام الملالي أكثر من أي مكان آخر في ترك مئات الآلاف من السجناء 

ثر من مرة بإطلاق سراح إبنائهم ، إلا أن بدون حماية في مواجهة فيروس كورونا. وطالبت أسر السجناء السياسيين أك

المسؤولين في السجون والسلطة القضائية يرفضون تحقيق مطالبهم حتى الآن. وإطلاق سراح السجناء المؤقت لا 

 يشمل السجناء السياسيين على وجه التحديد. ولكن تم الإفراج عن حوالي ربع السجناء العاديين فقط.   
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والمطهرات. كما أنه في بعض السجون لا  كماماتجناء ممنوعون من الحصول على الوما يزيد الطين بلة أن الس

يوجد صابون أيًضا. ويتم الإبقاء على السجناء المصابين بالفيروس بين السجناء الآخرين. فعلى سبيل المثال، نجد في 

نوفمبر الذين أثبتت نتفاضة سجن طهران الكبرى )فشافويه( ، أن السجناء السياسيين المقبوض عليهم أثناء ا

 الاختبارات إصابتهم بالفيروس تم نقلهم إلى غرفة واحدة مع السجناء الأصحاء الآخرين.     

إن حياة عدد من السجينات السياسيات المصابات بأمراض خطيرة معرضة للخطر بسبب الحرمان من العلاج وبعد 

 ي في سجن سنندج للنساءيأدوابروين ،  ويزينب جلاليان في سجن خوتفشي وباء كورونا في السجون، ومن بينهم 

 )مركز الإصلاح والتهذيب(

ورامين للنساء بك جالمحبوستان في سجن قر  لرخ إبراهيمي إيرائي ومرجان داوريكوهناك سجينتان سياسيتان هما 

 تنايالسج إحدىمعرضتان لخطر الإصابة بفيروس كورونا. وتشير الأنباء الواردة من داخل السجن إلى أن نتيجة اختبار 

 في نفس المعتقل إيجابية. 

 . ابنتهاأيًضا أنهم لم يوافقوا على إطلاق سراح  “نا دائميتأ”ق، أفاد والد السجينة السياسية وفي وقت ساب

 

 إصدار أحكام جديدة والاستمرار في قمع السجناء السياسيين وتصعيده

لم يقم نظام الملالي بإطلاق سراح السجناء السياسيين مؤقًتا لمنع وقوع كارثة إنسانية فحسب، بل قام بإصدار أحكام 

 على العشرات منهم  أو مارس المزيد من الضغط عليهم.ثقيلة 

 2020ويناير  2019الاعتقالات والأحكام الصادرة في حق المحتجين المشاركين في انتفاضتي نوفمبر واستمرارًا في • 

 وصدر الحكم في حقها بالسجن لمدة عامين.  2019ديسمبر  19في  نازنين طوسيتم اعتقال 

“  فرزانه جلالي”أنه صدر الحكم في محكمة كرمانشاه في حق   2020وتفيد الأخبار المنتشرة في أواخر شهر يناير • 

 بالسجن لمدة عام واحد.  

لقضاء عقوبة بالسجن لمدة  2020يناير  29إلى سجن بوكان في  الناشطة المدنية الكردية جاكا إسماعيل بورتم نقل • 

 أشهر.  3

والمحبوسة في سجن  2019نوفمبر  21، التي قبض عليها في  “يتا حرك”السجينة السياسية حكم على 2020في فبراير • 

 أشهر.  6لمدة  نفيذيك، بالحبس التجقر 

لمدة سنتين في  نفيذيالحكم بالحبس الت 2020كما أيدت محكمة الاستئناف في محافظة طهران في أواخر فبراير • 

  .  السيدة رها أحمديحق 

ديسمبر  10ك منذ جفي سجن قر  1في معتقل  جكان إسكندري السجينةوالسيدة مُحكم على  2020فبراير  19في • 

 سنوات بتهمة المشاركة في انتفاضة نوفمبر.     3بالسجن  2019

بتهمة  2019نوفمبر  21، التي اعتقلت في السجينة السياسية سميرا هاديانحكمت محكمة الثورة في طهران على • 

العنبر سنوات ، وهي محبوسة الآن في  8لمدة  نفيذيالمشاركة في الانتفاضة الشاملة في شهر نوفمبر بالحبس الت

  جك بورامين.في سجن قر  الأول

 سنوات. 9 لمدة  ك، بالسجنجالمسجونة في سجن قر  “مريم عليشاهي”حكم على • 

، الطالبة بقسم الصحافة بجامعة العلامة طباطبائي، بالحبس  قراكوزلو امليكحكم على • 

أثناء احتجاجات  2019نوفمبر  17أشهر. وكان قد تم القبض عليها في  6التعزيري لمدة 

  الطلاب.
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 نمنه يضاتورفض علاج المر  تنايإساءة معاملة السج

 “سبيده كاشاني”و “نيلوفر بياني”البيئة تم كشف النقاب في شهر فبراير عن أن كل من الناشطتين في مجال • 

الجنسية.  حرشاتساعة للتعذيب النفسي الشديد والتهديد بالتعذيب الجسدي والت 1200تعرضتا أثناء الاستجواب لمدة 

 .  االمحققون بكافة أنواع التهديد على كتابة اعترافات قسرية ضد أنفسهم اوأجبرهم

بإطلاق  الطائرة المدنية الأوكرانية تحطم، المتحولة إلى المسيحية ، التي اعُتقلت أثناء الاحتجاج على  ماري محمدي• 

أثناء  ةوالبدني ةالجنسي تحرشات. وتعرضت للتعذيب والعليهانظام الملالي التابعة ل حرس القوات صواريخ 

الاستجواب. وأجبروها شياطين الأرض على خلع ملابسها تماًما وعلى الوقوف والجلوس بدون ملابس في أوضاع 

 قد هددوها بخلع ملابسها بالقوة ما لم تقم بخلع ملابسها بنفسها.   رجال الحرسمختلفة . وكان 

  نفيذيعاًما ، بالسجن الت 50تبلغ من العمر حكم في محكمة الجنايات في طهران على مرجان داوري، كاتبة وباحثة و• 

تم إحالة قضيتها بعد استلام حكم الإعدام إلى المحكمة العليا. وقد اُتهمت هذه  2017سنة.  وفي عام  75لمدة 

طريق ” ؤسسةالكاتبة الباحثة بترجمة بعض الكتب عن  موضوع التصوف والميتافيزيقيا ، فضًلا عن التدريس في م

ك جوالفساد في الأرض والتجمع والتواطؤ ضد الولي الفقيه. ومرجان داوري محبوسة الآن في سجن قر  “المعرفة،

 ورامين.ب

 

سنوات بالإضافة إلى العقوبة  6بالسجن  2020فبراير  2منذ  ،الناشطة المدنية رضوانة أحمد خان بيكيُحكم على • 

الملالي في سجن إوين ، من  ألف التابع لقوات حرس نظام 2السابقة. وعاشت رضوانة أحمد خان بيكي في معتقل 

، ثم ُنقلت إلى معتقل النساء في سجن إوين. وهي مصابة بمرض الصرع  2019ديسمبر  12حتى   2019نوفمبر  17

 وتحتاج إلى تناول أدوية خاصة.

شهًرا . وكانت قوات الأمن  16لمدة  نفيذيبالحبس الت“حكيمة أحمدي”الناشطة المدنية حكمت محكمة مراغة على • 

 .   2019في منزلها في أواخر شهر أكتوبر قد قبضت عليها 

تنفيًذا لأمر   الشعبة الثالثة، بعد الحضور في  راحلة أحمدي، والدة صبا كردفشاريتم القبض على الناشطة المدنية • 

 سنوات وشهرين.   4لمدة نفيذي محكمة طهران وتم نقلها إلى سجن إوين لقضاء عقوبة الحبس الت
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ممنوعة من  2020فبراير  16المحبوسة في معتقل النساء في سجن إوين منذ  يةمريم أكبري منفرد، السجينة السياس• 

اللقاءات .  وُمنعت من اللقاء بأسرتها لمجرد اعتراضها على عدم إجراء تحقيق مع إحدى السجينات المسجونة حديًثا 

 في معتقل النساء.   

آرش ورامين.  وممنوعه من لقاء زوجها  ب كجكلرخ إبراهيمي إيرائي، سجينة سياسية محتجزة حاليًا في سجن قر • 

 أشهر.   7سنوات و  3وُحكم عليها في قضية جديدة بالسجن  صادقي.

أشهر في معتقل النساء في سجن إوين. وتحتاج  6سنوات و  3حاليًا عقوبة بالسجن لمدة  “جمالي ءزهرا”وتقضي • 

لكنهم يرفضون إرسالها إلى علاج بسبب تكيسات المبيض ونمو الورم في منطقة الكعب والإحساس بالألم الشديد ، و

، “علي رضا شير محمد علي”عند قبر  كلمةجمالي هو إلقاء ء إلى المراكز الطبية. السبب الوحيد في سجن زهرا

 السجين السياسي الذي قتل في سجن طهران الكبرى )فشافويه(.

عاًما. وقوة بصر هذه  61في سجن سبيدار  بالأهواز ، والبالغة من العمر  السياسيةنجات أنور حميدي ، السجينة • 

 2019السيدة معرض للخطر . وهي إحدى أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ، وتم القبض عليها في شهر مارس 

 بتهمة الولاء لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية ، وتم نقلها إلى سجن الأهواز.  

شابة محتجزة في معتقل استخبارات قوات حرس نظام الملالي في  سينمائيةالمصورة الكاتبة والأنيس سعادت، • 

أثناء مراسم تأبين ضحايا الطائرة المدنية  2020يناير  12شيراز. واعتقلتها استخبارات قوات حرس نظام الملالي  في 

 كرانية بمعية زملائها في العمل.  وصحتها في خطر بسبب إصابتها بمرض الذئبة ولا تزال محرومة من العلاج.الأو

احتجاًجا على الاعتقال  2020يناير  17، التي أضربت عن الطعام منذ   تيرانداري ىالناشطة المدنية، ليلوالممرضة • 

لوعد بإطلاق سراحها بكفالة. وتم إطلاق سراح التعسفي ،  وأنهت إضرابها بعد شهر من الإضراب عن الطعام بموجب ا

 مليون تومان.     200بكفالة قدرها   2020فبراير  13الممرضة المذكورة في نهاية يوم 

في الحجر الصحي لمركز الإصلاح  2019التي تم اعتقالها في شهر نوفمبر  بريسا سيفي، الطالبة السجينةاضربت • 

احتجاًجا على الارتياب والانتظار . وفي النهاية تم إطلاق سراحها  2020فبراير  9في سنندج ؛ عن الطعام منذ  ربيةوالت

 مليون تومان.   100بكفالة قدرها  2020فبراير  23في 
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