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 فعاالن زن نشانه بحران حقوق بشر در ایران و اسارت بازداشت
 

بشر، و  دافع حقوقمکالی ماه اوت با رشد بی سابقه دستگیری ها، بازداشت و بدرفتاری با فعاالن حقوق بشر و حقوق زنان، و
 پیروان اقلیت های مذهبی همراه بود.

 ت کردن هرساک ایشر در ایران و تالشی از سوی رژیم حاکم برتشدید سرکوب به مثابه یک بحران در وضعیت حقوق باین 
  تلقی شده است. یصدای مخالف

گان در اعتراضات ستگیرشدددرصد ۲۸رسول سنایی راد، معاون سیاسی سپاه پاسداران، پیشتر در این ماه اعتراف کرد که پاسدار 
 ضدحکومتی را زنان جوان ودختران تشکیل می دادند. 

ابطه با دستگیریهای قیام روی در « درصد زنان حضور داشتند. ۲۸برای اولین بار در دستگیری های اغتشاشات »گفت،  سنایی راد
 (139۷مرداد  ۲4 -)خبرگزاری حکومتی مهر«. درصد بود ۷الی  ۵پیش تر از این میزان دستگیری خانم ها »دیماه گفت، 

استار آزادی معترضین ( خو۲۰1۸اوت  31) 9۷شهریور  9تاریخ سازمان غیردولتی دیدبان حقوق بشر با صدور اطالعیه ای به 
 زن از زندانهای ایران شد.  1۵زندانی از جمله 

به  نیمعترض هیهمه اتهامات وارده عل دیبا یرانیمقامات احقوق بشر امروز گفت  دبانید»آمده است،  هیاطالع نیاز ا ییبخشها در
( 9۷مرداد 11) ۲۰1۸اوت  ۲شده اند آزاد کند. از روز  ریاساس دستگ نیرا که بر ا یرا لغو کرده و کسان زیخاطر تجمع مسالمت آم

 .کرده اند ریاعتراضات در تهران دستگ انیتن را در جر۵۰از  شیمقامات ب
اعتراضات  انیدر جرزن را  1۵کرد که مقامات حداقل  تیتوئ یرانیخبرنگار ا کی، 9۷مرداد ۲۰بشر، روز حقوق  دبانینوشته د به

بنا به گزارش این خبرنگار فاطمه دیزجی، الهه بهمنی، خدیجه  .کرده و در زندان قرچک در حبس نگه داشته اند ریدستگ ماه مرداد
کیانی زاده، حدیثه صبوری، سارا ملک شیرازی، و مژده رجبی در میان بازداشت شدگانی هستند که در زندان قرچک محبوس می 

 باشند. 
 یآمار واقعحداقل محسوب شود و  دیآمار با نینکرده است اما ا دییرا مستقاًل تأ یاسام رانیمقاومت ا یمل یزنان شورا ونیسیکم

 .در نظر گرفته شود شتریب دیاعتراضات مرداد ماه با انیدر جر یشده و بازداشت ریزنان دستگ
بین المللی، ارگانهای ملل متحد و به طور کمیسر عالی حقوق بشر می خواهد  از جامعه شورای ملی مقاومت ایران کمیسیون زنان

بدرفتاری با آنها را که با اتخاذ اقدامات فوری آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی، به طور خاص زنان، را تأمین و 
 متوقف کنند.  

 
 احکام زنداندستگیری های جدید و 

 ۱۳۶۷بستگان قربانیان قتل عام 
مهرانی( در شهر گرگان پایتخت  ساله )دختر محدثه۲۸ساله، و الناز،  ۵۰ساله، محدثه مهرانی،  ۵۵سه زن به نامهای سوسن مهرانی، 
رانی، ساله، و مسیح مه۶۷پزشک به همراه آقایان دکتر مجتبی مهرانی، یک دندان 9۷تیر ۲۸تاریخ استان گلستان در شمال ایران در 

  ساله، دستگیر شدند. ۶۲

http://women.ncr-iran.org/
https://www.hrw.org/news/2018/08/31/iran-free-people-jailed-peaceful-protests
http://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4377-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%E2%80%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4377-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%E2%80%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://women.ncr-iran.org/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/4336-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://women.ncr-iran.org/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/4336-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://women.ncr-iran.org/fa/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA
https://www.iranncr.org/
https://www.iranncr.org/
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 انیان سیاسی در گرگان اعدام شد. در جریان قتل عام زند 13۶۷هستند که در سال  محسن مهرانی مجاهد خلق نآنها بستگا

 تشر شد. وت منااز سرنوشت و مکان این بازداشت شدگان هنوز اطالعی در دست نیست. اخبار بازداشت آنها در اواسط 

و همچنین به موازات استمرار قیام سراسری مردم در ایران، رژیم مالیان  13۶۷همزمان با سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 
به دستگیری شماری از خانواده های این قتل عام شدگان مبادرت  13۶۷قتل عام سال  شهدای جنبش دادخواهیی مقابله با برا

 .ه استکرد
 

 نیلوفر همافر، یاسمین آریانی 
 زندان قرچک شدند در ریدر تهران دستگ 9۷مرداد  11اعتراضات  انیکه در جر یانیآر نیاسمی و همافر لوفرین ،جوان دخترو د

 برند.  یبه سر م فیبالتکل تیدر وضع نیورام

عصر  یول ابانیخساله، در  ۲3 ،یانیآر نیاسمیساله، و ۲۰همافر،  لوفرین
 دیموج جدکشور در  یشهرها ریکه همزمان با سا یدر حال تهران

 آمده بودند، بازداشت شدند.  ابانیاحقاق حقوق شان به خ یبرا اعتراضات
سالخورده  یبانو کیدر حال کمک به  یانیآر نیاسمیبه گزارشات،  بنا

 شده بود.  نینقش زم یتیبود که در اثر برخورد مأموران امن

 یرویون ن یکه در خودرو یدر حال ،اریدختران با جسارت بس نیا
و سرنوشت خود  تیگذاشتند و همه را از هو نترنتیا یرو یامیشان پ لیتلفن موبا قیبودند، از طرزندان  در حال انتقال به  یانتظام

 مطلع کردند. 
 

 سحر کاظمی، زهرا مدرس زاده
توسط نیروهای  139۷مرداد  1۸روز پنجشنبه  ،اهل سنندجفعال مدنی و محیط زیست و مربی ورزش یک زن  ،سحر کاظمی

 و به مکان نامعلومی منتقل شد. در خانه اش بازداشتاطالعات وزارت 
هنگام بازداشت وی کاظمی را  سحراطالعات سنندج منزل اداره نیروهای 

 به طور کامل تفتیش کردند.
بارها به اداره اطالعات سنندج احضار و  یسحر کاظم ر،یدو سال اخ یط

 .بودقرار گرفته  ییمورد بازجو
بازداشت و  هسال گذشت زییپا ز،ین یر  خانم سحر کاظمهمس ،یفتح مادح

 ینگهدارسنندج اطالعات  ەبازداشتگاه ادار یانفراد یماه در سلول ها سه
 بود. ەشد

 ن. شمار بازداشت شدگان فعاالشده اندبازداشت  یبه اتهام جاسوس ستیز طیفعاالن محاز  یاز بهمن سال گذشته تاکنون گروه
 است. هدیتن بالغ گرد ۷۵تاکنون به  ستیز طیمح
 

http://women.ncr-iran.org/
https://martyrs.mojahedin.org/c/%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://martyrs.mojahedin.org/c/%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.maryam-rajavi.com/item/maryam-rajavi-massacred-heroes-inspire-revolting-cities
https://www.maryam-rajavi.com/item/maryam-rajavi-massacred-heroes-inspire-revolting-cities
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1
http://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4324-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4324-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.iran-hrm.com/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d8%aa/
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پیش از زهرا مدرس  د.شبازداشت در کرج به دست مأموران امنیتی  9۷ مرداد 1۸روز پنجشنبه  در یزهرا مدرس زاده فعال مدن

دو  نیا تیوضع ع ازکسب اطال یدوستان و خانواده برا یها یریگیکنون پ تازاده، همسرش رضا بزرگمهر، دستگیر شده بود. 
 .ستیدر دست ن یاشت آنها اطالعنداشته و از محل بازد یا جهینت
 

 نگیسا شهبازی
مرداد  1۰روز از  ،است، که یک مهندس برق فعال مدنی نگیسا شهبازی

که نیروهای امنیتی رژیم به محل سکونتش در ایالم حمله کردند،  139۷
 بود. ناپدید شده 

ت به بازداشتگاه اداره اطالعا ازسه هفته بعد از دستگیری، نگیسا شهبازی، 
دان مرکزی ایالم منتقل شد و در آنجا خانواده اش توانستند با وی زن

 مالقات کنند. 
بوده که در  ایالم «کوور»گروه کوهنوردی از اعضای فعال نگیسا شهبازی 

 انتقاد هم نهادهای حکومتیبی عملی رابطه از  خاموش کردن آتش سوزی اخیر کبیر کوه نقش برجسته ای ایفا نمود و در این
 کرد.

 
 احکام زندان

 

 پریسا رفیعی
و « ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»به اتهام اجتماع و تبانی به قصد  ،دانشگاه تهران رشته هنر ساله ۲1دانشجوی  ،پریسا رفیعی

دادگاه  ۲۶، در شعبه «مومیاخالل در نظم ع»و « فعالیت تبلیغی علیه نظام»
 سال حبس محکوم شد. ۷انقالب تهران به 

اسفندماه  ۶ خیدانشگاه تهران در تار در ی دانشجو و فعال صنفیعیرف سایپر
. روز در بازداشت به سر برد ۲3 دستگیر شد و یتیامن یروهایتوسط ن 9۶

 هقیبا وث 9۶روز سال  نیآخردرفراوان خانواده  یهایریگیسرانجام با پ
 .گردیدآزاد 

 
 
 
 
 
 
 

http://women.ncr-iran.org/
https://www.facebook.com/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88-%D9%88%D9%90%D8%B1-1387409481498537/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%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%86/3989-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%A7-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
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 رویا صغیری
جهت  139۷شهریور  3رویا صغیری دانشجوی دانشگاه مدنی تبریز روز 

احضار و برای گذراندن دوران محکومیت  ،ماه زندان ۲3اجرای حکم 
 خود به زندان تبریز منتقل شد.

از شرکت کنندگان  گریتن د ۷ساله، به همراه ۲4 ،دانشجو یریصغ ایرو
 ریدستگ زیساعت تبر دانیماه در م ید 1۰ خیدر تار ،ماه یدر اعتراضات د

از جمله  اتهامات ویمنتقل شد.  زیتبر یبند زنان زندان مرکز بهشد و 
 نینهمچ یریصغ خانمعنوان شد. « توهین به رهبری»و « تبلیغ علیه نظام»

 باشد. یم «ابانیخود در خ یبرداشتن روسر قیاز طر یبدون حجاب شرع یظاهر شدن در انظار عموم»متهم به 
 

 مهین تاج احمدپور، ندا یوسفی
 قیاز طر یاخالل در نظم عموم»تنکابن به اتهام  ۲ یفریدادگاه ک 1۰1توسط شعبه ، 9۷اردیبهشت  1۲که در  هین تاج احمدپورم

 ه بود،شدمحکوم  یریزماه حبس تع1۰به  «یرقانونیشرکت در تجمعات غ
بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان نشتارود  9۷ مرداد ۲3شنبه روز سه

 تنکابن منتقل شد.
از زنان بازداشت شده در جریان  تنکابناهل  ساله 4۶احمدپور  تاجنیمه

 یبه شغل دستفروش نیاز ا شیپ اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته،
  .بازداشت شد  گریتن د 14مشغول بوده و همراه با 

قیام ندا یوسفی زندانی زن از دستگیر شدگان در جریان چنین، هم
ضربه شالق  ۷4ک سال حبس تعزیری و به یاراک،  ۲دادگاه کیفری  1۰۲سط شعبه در شهرستان شازند تو 9۶سراسری دیماه 

 محکوم شد. 
 

 شکوفه یداللهی، سپیده مرادی، الهام احمدی، صدیقه صفابخت
سال حبس تعزیری  ۵زنان دراویش گنابادی، شکوفه یداللهی، سپیده مرادی، الهام احمدی، و صدیقه صفابخت، هر یک به 

 محکوم شدند. 
دادگاه انقالب تهران و با  ، از سوی9۷مرداد  1۸روز پنجشنبه  سپیده مرادی

 ۲ز کشور و سال ممنوعیت خروج ا ۲سال حبس تعزیری و  ۵ی غیابی به أر
سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی و 

 فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
ماه محرومیت از رسیدگیهای ۶دلیل که به  شکوفه یداللهیهمچنین، خانم 

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%86/4000-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4277-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%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%86/4277-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%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%86/4098-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B6-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%A8%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%86/4098-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B6-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%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%86/4098-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B6-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%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%86/4098-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B6-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4281-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF
http://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4077-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87-%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF
http://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4077-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87-%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF
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سال حبس تعزیری و محرومیت از فعالیت های رسانه ای ۵به ، 9۷مرداد  ۲۲به سر می برد، روز  جسمی در وضعیت وخیم پزشکی
 و اجتماعی محکوم شد. 

 ی باشد.م« یت کشورلیه امنعاجتماع و تبانی جهت اقدام »که از مسئولین سایت دراویش گنابادی می باشد، متهم به خانم مرادی 
درسی از ر روند دانونی ددر اعتراض به محرومیت از حق داشتن وکیل و عدم رعایت تشریفات قا سپیده مرادیشکوفه یداللهی و 

 حضور در دادگاه خودداری کرده بودند. 
 سال حبس تعزیری محکوم شدند.  ۵نیز هر کدام به  الهام احمدی و صدیقه صفا بختخانم ها نیز، در اوایل مرداد ماه 

 

 رفتار غیرانسانی با زندانیان

 زندانیان زن در زندان قرچک
موران حراست زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. أتوسط م زندان قرچک ورامینزندانی در ، زنان درویش 9۷مرداد 11روز 

این ضرب و شتم تنها به دلیل تماس تلفنی خانم الهام احمدی با دختر 
 کوچکش صورت گرفته است.

، باعث اعتراض الهام احمدیراست زندان با قطع تماس تلفنی موران حأم
موران أمی شوند و سپس زنان درویش دیگر با او همراهی می کنند. م وی

به زنان درویش حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم  حراست زندان
 قرار می دهند.

، انتشار یک فایل زندانی یکی دیگر از دالیل ضرب و شتم زنان درویش
 ،صوتی و رسانه ای کردن فجایع پزشکی زندان قرچک ورامین، توسط الهام احمدی است که بعد از هجوم گارد حراست زندان

 ز آنان سلب شد.س تلفنی احق مالقات حضوری و حق تما
 

 نسرین ستوده
 یانهینشان س یوجودر جست، 9۷مرداد ۲۷مأموران وزارت اطالعات روز 

به منزل وکیل  «مخالفم یمن با حجاب اجبار»آن نوشته شده  یکه رو
، مدافع حقوق بشر نسرین ستوده و همچنین محل سکونت خواهر همسرش

 حمله کردند. 

مرداد منتشر شد، 31که روز  نامه سرگشاده ایخانم ستوده متعاقبًا طی 
  رائه دفاعیات را توضیح داد. و ااعتراض خود به این اقدام را بیان و علت امتناع از حضور در دادگاه 

از حضور در دادگاه خودداری کرده عدم استقالل دادسرای مستقر در اوین  در اعتراض بهوکیل مدافع حقوق بشر نسرین ستوده 
جز  یمذکور، مفهوم یدر تردد به دادسرا یتیامن دًایشد یهااز زندان و اعمال روش یاستقرار دادسرا در بخش»است و به گفته او 

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%86/4312-%D8%AF%D9%88-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%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%86/4312-%D8%AF%D9%88-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9
http://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4312-%D8%AF%D9%88-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4312-%D8%AF%D9%88-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4366-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4366-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87
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در اعتراض به تبصره ماده »او همچنین « است. هییبا اصل استقالل قوه قضا ریمذکور ندارد که مغا یبر دادسرا یتیامن یسلط نهادهات
 نموده است.  « یخوددار یاز ارائه هرگونه دفاع یفریک یدادرس نیقانون آئ 4۸

است از اعمال  یقانون اساس 3۵که آشکارا خالف اصل  یستیبه استناد ل یرقانونیمذکور به طور غ یدادسرا»نسرین ستوده افزود، 
 «.دینمایم یریمتهمان جلوگ توسط لیحق انتخاب وک

زد. این  اعتصاب غذابه در اعتراض به عدم پاسخگویی مقامات به درخواستهای او دست  9۷شهریور 3ز روز خانم ستوده ا
امه سرگشاده ای که در فیسبوک وی در نچهارمین بار است که وکیل مدافع حقوق بشر در زندان دست به اعتصاب غذا می زند. 

در اعتراض به  ریمانده است، ناگز جهینتیبا مسئوالن ب نجانبیمکاتبات ا یهیآنجا که تاکنون کل از »همسرش منتشر شد گفت، 
 « .زنمیم اعتصاب غذادست به  3/۶/9۷ خیمتعدد بر خانواده، بستگان و دوستانم از تار ییقضا یبازداشت و فشارها

 سیرئ وناظر زندان  اریادهمراه با د نسرین ستودهبازپرس پرونده که  شهریور اعالم کرد ۵روز مسر نسرین ستوده رضا خندان ه
 ،«یگخان یسایلک لیتشک کمک به» را به وی اطالع داده اند: دیسه اتهام جد ،دربند زنانبا حضور  نیاحکام زندان او یاجرا

 «.تجمع و تحصن یگزاربر یتالش برا»و « رفراندوم یبه برگزار قیتشو»
 وکیل خانم ستوده، پیام درفشان، در حال حاضر زندانی می باشد. 

که در  یتحت عنوان اتهام جاسوس سال حبس ۵با حکم غیابی  و در حال حاضر دستگیر شد 9۷خرداد  ۲3روز  ستوده نینسر
کاشان و صدور قرار بازداشت توسط شعبه دوم  یبازپرس دادسرا تیشکا، همچنین به دلیل وجود ندارد یو فرخواستیک

 (139۷مرداد  ۲3 –)خبرگزاری حکومتی ایرنا  برد. یبه سر ماوین در زندان  یبازپرس
حقوق بشر، را محکوم و  مدافع لیستوده، وک نیخانم نسر یریدستگ یا هیاطالع یط رانیمقاومت ا یمل یشورا زنان ونیسیکم

 یرابطه اقدام فور نیمدافع حقوق بشر و حقوق زنان خواست در ا یاز زندان شد و از سازمانها یو شرط و دیق یب یخواستار آزاد
 به عمل آورند.

 

 زینب جاللیان 
ندان خوی، آنها را از زینب جاللیان با ارسال نامه ای به مسئولین ز

زندانی در بند زنان مطلع کرد. این اعتصاب غذا در 1۰اعتصاب غذای 
آغاز شد. وی  به محرومیت از امکانات اولیه و مالقات هفتگیاعتراض 

 تا رفع محرومیت ها به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد.گفت 
 نیاتاق ا یگذشته در بازرس یروزها یطاین اعتراض در پی این بود که 

توسط ماموران زندان کشف و ضبط شده  لیموبا یگوش کی انیزندان
و نه  انیجالل نبیز یمنظور برا نیحفاظت زندان به هم ماموران است.
 ددنکر ییپرونده داده و چند مرتبه از آنان بازجو لیاتاق تشک نیا گرید یزندان

محروم  دسترسی به مراکز درمانیشکی و رسیدگی های پز از وخامت وضعیت سالمتی اشغم است که به ر سال11زینب جاللیان 
 بوده است. 

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%86/4201-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4370-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
http://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4370-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/06/iran-arrest-of-prominent-human-rights-lawyer-nasrin-sotoudeh-is-an-outrage/
http://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4214-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1
http://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4021-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C-%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-%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4021-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C-%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-%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4355-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B1%DB%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4355-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B1%DB%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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ز آن دهانم ا ونم بعدو فشار خ میهاهیر ها،هیشدند و بعد از آن کل ماریب میهاچشماز همه اول»وی در یک نامه سرگشاده نوشت، 
ق و ح چیاز ه یاسیس یزندان کیمن به عنوان  را تحمل کنم. یادیخراب شدند و مجبورم درد ز میهادندان تایبرفک زد و نها

 «...ستمیبرخوردار ن یحقوق
به  یمحروم کردن از دسترس قیاز طر انیجالل نبیاعالم کرد ز  9۷خرداد ۲۵مورخ  یرفراخوان اقدام فو کیالملل در  نیعفو ب

 در معرض شکنجه قرار دارد. یپزشک یمراقبت ها
 

 مادران زندانیان سیاسی
در هفته اول اوت، به خانم فرنگیس مظلومی، مادر زندانی سیاسی سهیل عربی، اجازه داده نشد که فرزندش را در زندان تهران 

رگ )فشافویه( مالقات کند. وی به رغم بیماری مسیر طوالنی را برای بز
 دیدار فرزندش طی کرده بود.

به طور به خاطر مواضع محکم خود علیه رژیم زندانی سیاسی سهیل عربی 
تحت فشار و آزار و اذیت مأموران زندان و دستگاه قضائیه قرار مستمر 

ری داروها به وی، او را دارد. آنها قصد دارند از طریق خوراندن یک س
 تحت عنوان بیمار روانی به تیمارستان منتقل کنند.

در یک نمونه دیگر از رفتار غیرانسانی رژیم در زندانها، شکنجه گران 
 یثمیفرهاد م یتنهاو  ماریمرداد، تلفن مادر سالخورده، ب 1۷صبح چهارشنبه  4 یشب و حوال 11ساعت زندان اوین حداقل دو بار 

دچار خانم صدیقه پیشنماز بعد از این تماسها  اند.پخش کردهرا برای او از فرزندش  یریگو اعتراف یکارکتک یو صدا را گرفته
 گردانند.بر یعاد حالتبه  کردند تا او راها تالش ساعتدوستان او و  شودیم یعضالن یگرفتگ
در دفتر کارش  9۷ مرداد 9چهارشنبه شب  سازاندهنیکنکور انتشارات آ یآمادگ یهاکتاب نیشیناشر پ ،یثمیفرهاد مدکتر 

  منتقل شده است. نیزندان او ۲۰9بند ساله به  4۸ یفعال مدن نیا بازداشت شد.
 

http://women.ncr-iran.org/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/8598/2018/en/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DB%B2%DB%B0%DB%B9

