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 با خطر مرگ در اثر کرونا مواجهندزندانی سیاسی عالوه بر احکام ناعادالنه زنان 
 

سراسر طور خاص افزایش مبتالیان در زندان های ه کرونا در شهرهای ایران و ب شاهد افزایش مجدد ویروسدر ماهی که گذشت 
 کشور بودیم.

بهداشتی محیط فوق العاده غیرجمله زنان زندانی تحت فشارهای مضاعف از  .وضعیت زندانیان به مراتب بدتر از مردم عادی است
 درمان و رسیدگی های پزشکی هستند. دارو و دسترسی به  محرومیت ازکمبود مواد بهداشتی و همچنین  ،در زندان ها

نیز در شرایطی که روز به روز بر تعداد قربانیان کرونا افزوده می شود و زندانیان 
شاهد احضار،  ژوئند طی ماه نگذشته در خطر ابتال به کرونا قرار داربیش از 

 حداقل در این ماه بودیم. زنان زندانی سیاسیفشار بیش از پیش بر دستگیری و 
صدور احکام جدید مورد  ۶ و مورد احضار فعاالن مدنی و فعاالن حقوق زنان ۸

مانند  زندانیان سیاسی مقاومهمچنین . به ثبت رسیده استبرای زنان فعال مدنی 
حال گذراندن دوران محکومیت خود که در  آتنا دائمی و مریم اکبری منفرد

به دادگاه و چندین باره احضار غیرقابل توجیه شامل با اذیت و آزارهای  هستند،
مانند حکم شالق  احکام به شدت ظالمانهجدید همراه با تشکیل پرونده های 

سال  ۲ ساختگی جدید برای بار سوم بهپرونده یک ر د آتنا دائمی مواجه بودند.
او را به که مجموع سالهای زندان  محکوم گردیدضربه شالق ۷۴حبس و 

 سال می رساند.۱۰
 در شرایط کرونا عالوه بر احکام ظالمانهزنان به بهانه های امنیتی  زندانی کردن

در اثر  معرض ابتال و مرگعماًل در که علیه آنها صادر می شود آنها را  ای
 قرار می دهد.کرونا 

شهرهای دیگر وضعیت  وسپیدار اهواز  ،اوین، قرچک ورامین زندانهایدر  
خبری از مرخصی یا آزاد کردن زندانیان سیاسی نه تنها وخیم تر از قبل شده و 

به عکس تعدادی از این زندانیان با پایان دوران مرخصی خود به زندان  ،نیست
 در بند قرنطینه به سر می برند. ماه هاست که ه و بازگشت

ه و تبعید به زندان قرچک که یتنبهمچنین تعدادی از این زندانیان به عنوان 
به  ۹۹ اردیبهشت۱۰روز  از این دسته زندانیان است که ینب جاللیانز منتقل شده اند. دارد، شرایط بسیار وخیم تری از سایر زندانها

عالوه بر این زندانی  و جانش در معرض خطر جدی قرار دارد. مبتال شدآنجا به بیماری کرونا  زندان قرچک ورامین منتقل و در
 کرونا مبتال شده است.در شرایط وخیم این زندان به که از پیش در زندان قرچک محبوس بود  فروغ تقی پورسیاسی 
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 بند زنان زندان اوین
 قرنطینه و امکانات بهداشتی

 کیروز در سالن دو و  ۱۴به مدت قبل از ورود به بند،  زندانیان جدیدالورود
 نگهداری می شوند. ،نهیقرنط یاتاق در بخش ادار

 برای همهقرار دارند و فروشگاه زندان  یزندان که در باشگاه ورزش یاما تلفن ها
 انیکه اگر خود زندان یمشترک است. به نحو زندانیان از جمله زندانیان قرنطینه،

 تازه وارد عماًل انیزندان نهینکنند قرنط تیرا رعا یو فاصله گذار ینکات بهداشت
  خواهد شد. اثریب

 نیب یمتیستکش با قجفت د کیهر  ایعدد ماسک و  کیدر فروشگاه زندان هر  است. انیماسک و دستکش بر عهده زندان هیته
 . شودیفروخته م انیهشت تا ده هزار تومان به زندان

 توزیع شود. انیزنداندر اختیار وکیل بند گذاشته می شود تا بین  جیره بندی شده و کننده از طرف زندان یو ضدعفون ندهیمواد شو
 کنند.  یداریمواد را از فروشگاه خر نیا متیبه چند برابر ق یشخص نهیبا هز دیبا انیزندان این جیره کافی نیست و

 
 اعزام به بیمارستان

 انیاز اعزام زندان مقامات زنداناما در اغلب موارد  ان استیزندان خود به بیمارستان به عهدهها اعزام یتمامدر زندان اوین هزینه 
 زانیم نیپس از اعزام با کمتر مارانیمداوم ، ب یریگی. در صورت پمی کنندمورد اعتماد خود ممانعت  یبه مراکز درمانحتی 

 .شوندیمواجه و به سرعت به زندان بازگردانده م یدرمان یدگیرس
انجام  یزندان ازیاز زمان ن رترینامنظم و د اریها بساعزام و روبرو شد زین یشتریکرونا با موانع ب روسیو وعیروند پس از ش نیا
 . وندشیم

را  نیبند زنان زندان او مارانیب به ندرتزشکان متخصص به همین دلیل پ است.روبه رو  یبا موانع نیز یاز بند به بهدار مارانیب زاماع
 . می پذیرند

 
 به دادسرا و دادگاه اعزام

در این شرایط  را کم یا منتفی نکرده بلکهبه دادگاه و دادسرا  انیزندان محدودیت ها و رعایت فاصله اجتماعی، نه تنها احضار
در رابطه با پرونده  یمنفرد و آتنا دائم یاکبر میمدت بارها مر نیدر ا به عنوان نمونه. هم داشته است یصعود ریساحضار زندانیان 

کرونا از  روسیو وعیاز ش ینگران لیبه دل انیزندان نیاما ا .نده ااحضار شد راآنها گشوده شده به دادس یکه برا یدیجد یها
اعزام ها  انیکه در جر یکی از دالیل خودداری این زندانیان از حضور در دادسرا این استند. ه اکرد یحضور در دادسرا خوددار

 را رعایتو دستکش  کو استفاده از ماس یموارد بهداشت فرد کنندیم یرا همراه انیکه زندان یمسئوالن زندان و سربازان
  .کنندیمن
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 قرچک  زندان زنان
به شدت وخیم است تا جایی که رسانه  زندان زنان قرچکوضعیت بهداشتی 

های حکومتی هم به این موضوع اعتراف کردند. خبرگزاری حکومتی 
زن زندانی به کرونا ۲۰طی گزارشی از ابتالی  ۹۹خبرآنالین در فروردین ماه 

خبر داد که در میان سایر زندانیان نگهداری می شوند. در گزارش دیگری یک 
زن ۱۰۰شده بود از ابتالی حداقل  آزاد زندان قرچک ورامینزندانی که از 

 زندانی به کرونا خبر داد.
وجود ندارد و زندانیان سیاسی در میان مجرمان عادی و زندانیان خطرناک نگه داشته می شوند. زنانی  تفکیک جرائمدر این زندان 
 زه رفتن به مرخصی پیدا نکرده اند.بازداشت شدند در این زندان به سر می برند و اجا ۹۸و دی  قیام های آبانکه در جریان 

 ۱۳مبتال شده است. وی در طول  بیماری کروناپس از انتقال ناگهانی به زندان قرچک ورامین به  زندانی سیاسی کرد زینب جاللیان
سال حبس به انواع بیماری ها از جمله آسم مبتال شده و در حال حاضر ریه او به طور کامل عفونت کرده و اگر تحت مراقبت های 

 پزشکی قرار نگیرد با عواقب جبران ناپذیر جسمی رو برو خواهد شد. 
 

 زندان سپیدار اهواز
تن از زنان زندانی در سپیدار اهواز به کرونا مبتال  ۵۰سپیدار اهواز نیز وضعیت بسیار وخیم و گزارش شده بیش از در زندان زنان 

شده اند. این زندانیان با عالئمی مانند تب و لرز به قرنطینه این زندان منتقل شده 
 ت.اند. اما این بند تنها به وسیله چند میله از بند زندانیان دیگر تفکیک شده اس

زندانیان باقیمانده در بندها نیز عالئم مشابه سرماخوردگی دارند، اما پزشک 
 زندان بیمار است و کسی برای مداوای بیماران وجود ندارد. 

زندانیان دارو ندارند و حتی داروهایی که توسط خانواده ها برای زندانیان شان 
 تهیه می شود نیز از آنها تحویل نمی گیرند.

پاسخگوی خانواده ها برای اطالع از وضعیت فرزندان شان مقامات زندان 
 نیستند. 

 

  بیرجندزنان زندان 
خود را در  شان پس از پایان دوران مرخصی --یمختار میو مر یمحمد نیمیس ،یعابد دایش ،یساغر محمد--چهار زندانی 

این زنان زندانی از احتمال ابتالی خود و دیگر زندانیان به ویروس کرونا معرفی کردند.  زندان زنان بیرجندبه  ۹۹خرداد  ۶تاریخ 
داده نمی و اجازه ورود به بند به آنها  انددر بند قرنطینه نگه داشته آنها را از سه هفته است که  ترتا کنون بیش خبر دادند و گفتند

 برای رسیدن به سالن مالقات مجبورند از بند عمومی عبور کنند از مالقات محروم بوده اند. این زندانیان به دلیل این که .شود
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https://women.ncr-iran.org/fa/1399/03/18/%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%a8-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%88%d9%88%db%8c%d8%af-%db%b1%db%b9-%d9%88-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%b1%d9%85/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/03/18/%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%a8-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%88%d9%88%db%8c%d8%af-%db%b1%db%b9-%d9%88-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%b1%d9%85/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/04/12/%db%b1%db%b4%db%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%b6-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%82%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/04/12/%db%b1%db%b4%db%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%b6-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%82%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1/
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زندانی در کنار هم در این محل  ۱۲۰یک سالن ورزشی قدیمی است که در حال حاضر حدود بیرجند بند قرنطینه زندان زنان 
 . پذیر نیستامکان عماًل ین زندانیان به دلیل کمبود جا، رعایت فاصله اجتماعی ب . در این بندبازداشت هستند

 . حروم هستندماز ماسک و دستکش  زندانیزنان در سالن هیچ مایع ضدعفونی کننده به جز صابون مایع وجود ندارد. 
 این بند فقط دو سرویس بهداشتی قابل استفاده دارد و چهار دوش حمام برای کلیه زندانیان است. 

 .می شویندزنان زندانی در دست شویی ها به جز نظافت شخصی، کهنه بچه ها و ظرف هایشان را هم 
 بسیاری از زنان زندانی در این زندان حواس بویایی و چشایی خود را از دست داده و دچار مشکل شده اند.

در میان بقیه زندانیان رها شده  رسیدگی پزشکیتعدادی از زنان زندانی که دارای تب و لرز و گلو درد و بدن درد هستند بدون 
نفر از بیماران را سرپایی  ۸۰در سالن حاضر شد و یک پزشک  ،پس از پیگیری های بسیار برای معاینه زندانیاندر یک مورد اند. 

قرص . این دکتر برای درمان این بیماران به دادن که بیماری آنها یک سرماخوردگی ساده است گفتبه همه  و کردمعاینه 
  .کرداکتفا استامینوفن و شربت سینه 

 
 وضعیت سایر زندان ها 

مدیر کل بهداشت و درمان  پنهان کاری خود ادامه می دهد.رژیم در مورد شیوع کرونا و ابتالی زندانیان به این بیماری همچنان به 
در پاسخ به سوال خبرآنالین در مورد مبتالیان به کرونا در زندان های کشور پاسخ نداد و  ،سازمان زندان ها، مهرزاد تشکریان

 « اجازه گفتن تعداد مبتالیان را ندارد.»گفت 
 گویای واقعیت تلخ گسترش این بیماری در اغلب زندان های کشور است. موجود،و شواهد پراکنده اما گزارشات 

قابل تعداد زیادی از زندانیان به بیماری کرونا مبتال شده اند. تعداد و  دت شیوع پیدا کردهدر زندان اصفهان ویروس کرونا به ش
به  ۹۹خرداد ۲۴در تاریخ این زندانیان پس از چک وضعیت تب شان  از زندانیان تب کرده و سرفه های شدید می کنند.توجهی 

 محل نامعلومی منتقل شدند. 
زندانی به دلیل کرونا  ۴۰بنا به گفته یک پزشک زندان تا کنون  اصفهان به کرونا مبتال شده اند.درصد زندانیان دستگرد ۵۰بیش از 

 جانشان را از دست داده اند.
زندانیان سیاسی از کمترین امکانات کرج نیز وضعیت زندانیان بسیار وخامت بار است.  (رجایی شهرگوهردشت )در زندان 

گزارشات حاکی است که یکی از زندانیان بند سیاسی ال به ویروس کرونا محروم هستند. بهداشتی و کنترل بیماری در صورت ابت
وجود دارند که در این بند زندانیان بیماری همچون آرش صادقی  زندانیان سیاسی باالست. سایرو احتمال ابتال  مبتال شدهبه کرونا 

  مبتال است.استخوان به بیماری سرطان 
  از دسترسی به آب آشامیدنی محروم هستند.زندانیان زندانی به کرونا مبتال هستند و  ۲۰۰در زندان تهران بزرگ 

زندانیان به کرونا مبتال شده و به دلیل تراکم جمعیت و نبود امکانات بهداشتی و پزشکی  ، استان کردستان،کامیارانزندان در 
 وضعیت این زندان بحرانی توصیف شده است.

نفر از زندانیان زندان ارومیه به بیماری کرونا مبتال شده اند و هفت نفر از این زندانیان ۱۰۰دست کم موثق  بر اساس گزارشات منابع
 جان خود را از دست داده اند.

http://women.ncr-iran.org/
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مناسب های و زیرساخت  ات استحکام نبود است، وضعیت بندهای زنان در زندان ها را وخیم تر کرده که بنیادینیکی از دالیل 
تشکیل شده و زنان در محل هایی مانند سوله های مرغداری یا سوله های ورزشی  ًااکثربندهای زنان  .ستهابرای این زندان 

زندانیان از  تعداد قابل توجهی. بیشتری رنج می برند و کمبود امکاناتزیرساختی  مشکالتاز  زندانیان مردزندانی حتی در قیاس با 
 خود را می گذرانند. مادر هستند که با فرزندان خود دوران حبسزن، 

 
 کرونا در سراسر کشور  موج دوم

آمار جانگداز جان باختگان  ،۹۹تیر  ۱۵یکشنبه تا روز که به صورت روزانه آمار قربانیان کرونا را اعالم می کند  مقاومت ایران
 نفر اعالم کرد.  ۹۰۰ر و هزا۶۵بیش از شهر را  ۳۴۲کرونا در 

کشور ۱۰ انیاست و کماکان در م انهیکرونا در خاورم وعیدوباره مرکز ش رانیا»خرداد گزارش کرد: ۲۰روز  توریمان ستیا دلیم
 «.کرونا قرار گرفته است وعیاول جهان از نظر ش

 ۴۰اند و حداقل مبتال شده یماریب نیکشور به ا تیدرصد از کل جمع۲۰مقابله با کرونا اعالم کرد؛ حدود  تهیمحرز، عضو کم ومین
 (۹۹خرداد  ۱۷ –. )سایت حکومتی تابناک مبتال خواهند شد یماریب نیکل کشور به ا تیدرصد جمع۷۰تا 

 موج جدید افزایش درصد ابتال در بین میانساالن و جوانانبا  در مورد افزایش تعداد بیماران گفت که یک پزشک دکتر ماهری 
 (۹۹تیر  ۱۱ –)خبرگزاری حکومتی ایسناهستیم. روبه رو 

در استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر،  هامعاون وزارت بهداشت اعمال محدودیت ایرج حریرچی 
خوزستان یک سوم »و گفت،  را اعالم کردتهران و البرز  آذربایجان غربی، خراسان رضوی، کرمان، فارس، آذربایجان شرقی،

 (۹۹تیر  ۱۱ –)خبرگزاری حکومتی ایسنا  «بستری ها و فوتی ها را به خود اختصاص می دهد.
با فرسودگی و خستگی مفرط پرسنل درمان نیز رو به رو هستیم، ادامه این روند مطمئنا توانایی »معاون ستاد کرونا در تهران گفت، 

ی در سطح ... و منجر به افزایش بسیار شدید مرگ و میر بیماران کرونایکادر درمان برای مدیریت را به شدت تضعیف می کند
 «کشور خواهد شد... ظرفیت ها محدود است و به زودی با اشغال تخت صد در صد بخش های ویژه مواجه خواهیم شد.

 (۹۹تیر  ۱۰ –)خبرگزاری حکومتی ایسنا 
بندرعباس بیشترین میزان ابتال به ویروس »گفت،  ۹۹خرداد ۱۵روز معاون دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان محمود حسین پور 

تشکیل می دهند. این امر ناشی از خرید و تماس روزمره زنان با  درصد بیماران استان را زنان خانه دار۲۵کرونا را دارد و جدید 
 «.افراد بیرون از خانه می باشد

 نیبه اایران کرونا در  روسیو وعیش یرا که از ابتدا یتعداد زنان باردار ،ییبهداشت در امور ماما ریمشاور وز ،یشهال خسرو
اردیبهشت  ۱۴ –)خبرگزاری رسمی ایرنا  .خبر دادبه کرونا  ماما ۲۴۰ی ابتالاز  و نفر اعالم کرد ۷۰۰مبتال شدند، حدود  یماریب

۹۹) 
 «مادر باردار مشکوک به کرونا در سطح استان ۶۸۴» اعالم کردالبرز،  یدانشگاه علوم پزشک سییر م،یکر نیحسدو روز بعد، اما 

 (۹۹اردیبهشت  ۱۶ –)سایت حکومتی همشهری آنالین  .البرز وجود دارند

http://women.ncr-iran.org/
https://news.mojahedin.org/i/%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DB%B3%DB%B4%DB%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%DB%B6%DB%B3%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%B7%DB%B0%DB%B0%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/03/19/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%b2-%db%b5%db%b0%d9%87/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/02/15/%db%b7%db%b0%db%b0-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%db%b2%db%b4%db%b0-%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%85%d8%a8%d8%aa/
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 شفافیت رژیم درباره آمار مبتالیان واقعی و از جملهعدم کاری و پنهان نشانگر تنها مقامات حکومتی از زبان  یآمارتناقض این 
  .زنان باردار در ایران است ابتالی

است که به جز حفظ الیان مرژیم  ضدمردمیایران نتیجه مستقیم سیاست های  سراسر درو افزایش تعداد قربانیان کرونا  موج دوم
 حاکمیت خود به چیز دیگری نمی اندیشند و جان مردم برای آنها اهمیتی ندارد. 

دبیرکل و شورای امنیت ملل متحد و دیگر از . مقاومت ایران استخامت بار زندان ها و وضعیتمسئول مستقیم  همچنیناین رژیم 
المللی و بازدید از وضعیت زندانیان و مالقات با زندانیان به طور خاص خواستار اعزام یک هیأت بین ارگان های ذیربط بین المللی 

  .زندانیان سیاسی می باشد
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