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 رانیا یدر خطر مرگ در زندانها یاسیس یزنان زندان
مقاومت ایران خواستار اتخاذ اقدام فوری برای نجات جان زندانیان سیاسی در ایران و اعزام یک هیأت تحقیق یبن المللی جهت 

 بازدید از زندان ها و صحبت با زندانیان سیاسی به ویژه زندانیان سیاسی زن می باشد
 

در زندان های سراسر و عموم زندانیان سیاسی بر زنان زندانی سیاسی  طاقت فرسافشارهای تهدیدات و شاهد افزایش  ماه اوت
احضار و  همچنینمعترضین به حجاب اجباری و اعتراضات و شرکت کنندگان در صدور احکام سنگین برای موجی از ، ایران

 و حتی خیرین بود. مدنی نفعاال گستردهبازداشت 
 و انتقامجویی از خانواده ها و بازماندگان آنها برای معترضین قیامو حبس های طوالنی مدت احکام اعدام  صدوربا  مالیان رژیم

  بروز اعتراضات جلوگیری کند.از  مردم ایران را مرعوب وتالش می کند 
به در همین رابطه رژیم تالش دارد از طریق اجیر کردن زندانیان خطرناک و یا از طریق محروم کردن زندانیان سیاسی از درمان 

 زندگی آنها در حبس خاتمه دهد، بدون اینکه مجبور باشد به خاطر اعدام آنها حساب پس بدهد.  
که سالهای  یزنان به چوبه های دار سپرد.دو زن را  دامه داد و از جملهرژیم مالیان در ماه اوت به اعدام شهروندان اعالوه بر این، 

 .زیر حکم اعدام در زندان سپری کرده بودند زیادی از جوانی خود را
 

 مشهد مرکزیاعدام دو زن در زندان 
به در زندان مرکزی مشهد  ۹۹مرداد  ۱۲سال حبس زیر حکم اعدام در تاریخ  ۶پس از تحمل  به نام مهری ساله ۳۲زن جوان  یک

 دار آویخته شد. 
در  ۹۹مرداد  ۲۸در تاریخ  به سر برده بودسال زیر حکم اعدام  ۱۱که به مدت  فرشته حیدری ابراهیم پور بیش از دو هفته بعد،

 همین زندان اعدام شد. 
 تن رسید.  ۱۰۷به این ترتیب تعداد زنانی که در دوران ریاست جمهوری روحانی اعدام شدند به 

 
 تهدید به قتل می شونددر زندان قرچک  سیاسی زنان زندانی

 محبوس در زندان قرچک بود.  قتل زندانیان سیاسیتوطئه رژیم مالیان برای گزارش های متعددی طی ماه اوت حاکی از 
خانم زهرا صفایی به همراه دخترش پرستو معینی و یک 

هدف حمالت  تقی پورزندانی سیاسی دیگر به نام فروغ 
و تهدیدات زندانیان خطرناک اجیرشده از سوی رئیس 

 زندان و وزارت اطالعات قرار دارند. 
، مهدی ۹۹شهریور  ۱۰مورخ بنا بر یک گزارش موثق 

محمدی رئیس زندان قرچک، و معاون او، زنی به نام 
عی به زندانیان میرزایی، با اجیر کردن زنان زندانی عادی با جرائم خطرناک تالش دارند با ایجاد صحنه های درگیری و حمله جم

 ار داده و یا به قتل برسانند.پرستو معینی و فروغ تقی پور، آنها را مورد ضرب و شتم قرسیاسی زهرا صفایی، 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/05/14/%d9%be%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/05/28/%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%db%b1%db%b0%db%b7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/05/28/%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%db%b1%db%b0%db%b7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/06/12/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/06/12/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af/
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 نبیاز آنها ز یکیخطرناک متهم به سرقت و قاچاق مواد مخدر هستند.  انیحمله کردند از زندان ییکه به خانم صفا یدو زن
شهریور به اتاقی که زهرا  ۵این دو نفر روز  باشند. یساله اهل تهران، م۴۲ ،یرعلینرگس ام یگریساله اهل تهران، و د۴۴قنبرنژاد، 

 صفایی، پرستو معینی و فروغ تقی پور در آن محبوس هستند فرستاده شدند. 
به سر و صورت او تالش داشتند او را مجروح کنند.  یو با وارد کردن ضرباتو  آنها به زهرا صفایی حمله کردهشهریور،  ۶روز 

 را متوقف کردند. یوساطت کرده و تهاجم به زهرا صفائ انیزندان ریسا
ما اینجا احساس امنیت جانی نداریم و شب ها در »زهرا صفایی به مسئوالن زندان شکایت کرده و گفته است: بنا به گزارش اخیر، 

 «اتاق یا هنگام رفتن به سرویس بهداشتی هم احساس امنیت نمی کنیم.
به  دیتهدشده وزارت اطالعات مورد  ریاج یف چند زنداناز طر نیدر زندان قرچک ورام ۹۹خرداد۲۴ خیدر تار شتریپ ییزهرا صفا

 .قرار گرفته بود حمله و قتل
 قتل زندانیان سیاسی به دست مجرمان خطرناک یکی از شیوه های شناخته شده رژیم مالیان می باشد. 

 
 یاسی در اوین زندانی سزنان  افزایش فشارهای طاقت فرسا بر

خانم رود  ی. احتمال ممنتقل شد یطالقان مارستانیو به ب هوشیبر اثر تب و لرز ب ۹۹مرداد  ۲۹فاطمه مثنی در تاریخ زندانی سیاسی 
. محروم بود شاز مالقات با خویشاوندانو  در بیمارستان او را با دستبند و پابند به تخت بسته بودند به کرونا مبتال شده باشد. مثنی

بدون اینکه مراحل درمان او کامل شود به رغم وضعیت نامناسب جسمی و شهریور  ۵وی در تاریخ 
پزشک بیمارستان به دلیل حاضر نبودن  به زندان بازگردانده شد.به دستور دادیار ویژه زندانیان سیاسی 

  با اعزام وی مخالفت کرده  بود.پاسخ آزمایشات و تکمیل نبودن مراحل درمان 
 شدیدنگهداری می شود و به دلیل مشکالت زندان اوین فاطمه مثنی هم اکنون در بند قرنطینه 

  گوارشی نمی تواند غذا بخورد.
سال حبس ۱۵خانم مثنی به دلیل برگزاری مراسم ختم پدر همسرش که از مجاهدین بود، به 

 محکوم شده است.

در  ۹۹مرداد  ۲۱از روز محبوس در زندان اوین، نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر 
کیلو  ۷در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد و  . ویعتصاب غذای نامحدود به سر می بردا

وزن کم کرده است. علت این اعتصاب بی پاسخ گذاشتن خواسته های زندانیان سیاسی و 
 بی توجهی به شیوع ویروس کرونا در زندان ها می باشد.درخواست برای آزادی آنها و 

را در خانه  هراوه خندانمدخترش  ،خانم ستودهرژیم مالیان برای درهم شکستن ، ۹۹مرداد ۲۷روز 
داشت. نسرین ستوده در  هااوین تحت بازداشت نگ امنیت دستگیر و به مدت چند ساعت در دادسرای

 اعالم کرد که دیگر با خانواده خود مالقات نخواهد.اعتراض به این اقدام غیرانسانی رژیم آخوندی، 
ماه در وضعیت بالتکلیف قرار  ۴ز با گذشت بیش ا ناهید فتحعلیانمعلم بازنشسته، زندانی سیاسی 

بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. ناهید فتحعلیان از آن دسته فعاالن  ۹۹فروردین  ۲۶دارد. وی روز 
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https://women.ncr-iran.org/fa/1399/06/07/%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d9%88-%d8%b4%d8%aa%d9%85-%d9%88-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d8%b5%d9%81/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/06/07/%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d9%88-%d8%b4%d8%aa%d9%85-%d9%88-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d8%b5%d9%81/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/03/25/%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d8%b5%d9%81%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%da%86%da%a9-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%da%86%d9%86/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/03/25/%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d8%b5%d9%81%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%da%86%da%a9-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%da%86%d9%86/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/06/02/%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%ab%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d9%86%d8%af-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d8%a8/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/06/02/%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%ab%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d9%86%d8%af-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d8%a8/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%87-%d8%ae%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%8c-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d8%b3%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%af/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/06/04/%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%a7%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%aa%d8%ad%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%aa%d9%85/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/06/04/%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%a7%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%aa%d8%ad%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%aa%d9%85/
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می شتافت و نقش فعالی در این  ۹۸صنفی معلمان بود که هر روز با بسته های کمک جمع آوری شده به یاری سیل زدگان بهار 
 کمک رسانی داشت.

 
 تمدید دوران حبسده سازی جدید برای پرون

 سوژه یک پرونده سازی جدید توسط اطالعات سپاه پاسداران هستند.  ریم اکبری منفرد و آتنا دائمیممقاوم زندانیان سیاسی 
اخالل در »تهام مطرح شده علیه این دو زندانی اتشکیل شد.  ۹۹شهریور  ۱۰دادگاه آنها روز 

 از طریق سر دادن شعار علیه رژیم می باشد.  «نظم زندان
سال حبس ۱۵ا اقوام خود که از مجاهدین هستند، به مریم اکبری منفرد به دلیل تماس ب

 سال آن را بدون یک روز مرخصی سپری کرده است. ۱۱محکوم شد که تاکنون 
که در آستانه تکمیل دوران حبس خود بود، با پرونده آتنا دائمی فعال حقوق کودکان 

 علیه او تشکیل شده است. با شکایت اطالعات و سپاه ماه حبس محکوم شد. این پرونده سومی است که ۷سال و ۳سازی جدید به 
افزایش فشار بر زنان خودداری از آزاد کردن زندانیان سیاسی مقاوم و پرونده سازی های چندباره یکی از شیوه های رژیم برای 

 زندانی است. 
 

 سیاسی در سایر زندان هازندانیان 
سال حبس  ۵سازمان مجاهدین خلق به تحمل معصومه صنوبری با اتهام عضویت در زندانی سیاسی 

و  ۱۳۶۷سال حبس تعزیری محکوم شد. وی متولد  ۲تعزیری و با اتهام توهین به خامنه ای به تحمل 
 مادر یک فرزند می باشد. او هم اکنون در بند زنان زندان تبریز به سر می برد.

طی تماسی به  ۹۹مرداد  ۷پس از دو ماه بی خبری در نهایت روز  ،زندانی سیاسی کرد، زینب جاللیان
خانواده خود خبر داد که در زندان کرمان و در یک سلول جداگانه نگهداری می شود. وی در زندان 

تراض و با توجه به اینکه بیماری آسم دارد وضعیتش نامناسب است. این زندانی سیاسی نیز در اع کرونا مبتال شدبه بیماری قرچک 
نسبت به انتقال ناگهانی به زندانهای قرچک و کرمان دست به اعتصاب غذا زد در حالی که از بیماری 

 های زیادی رنج می برد. 
بازداشت و  ۹۹مرداد  ۱۶روز  ،در بوکان ۹۸آبان  شرکت کنندگان در اعتراضاتفاطمه داوند از 

در  ۹۸ه دلیل شرکت در قیام آبان جهت اجرای حکم به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. حکم وی ب
  ضربه شالق می باشد. ۳۰سال و پنج ماه حبس و  ۵قیمت بنزین،  یاعتراض به گران شدن سه برابر

 

 مدنی و معترضین به حجاب اجباری  فعاالناحکام سنگین برای 
 بهتالش کرد ، مجازات های نقدی و محرومیت از فعالیت های سیاسی و مدنی ،احکام زندان صدور از طریقرژیم مالیان همچنین 

برخی نمونه هایی که طی ماه گذشته در  فعال مدنی و معترضین به حجاب اجباری بپردازد.های طاقت فرسا بر زنان افزایش فشار
 رسانه ها انعکاس یافت به شرح زیر است:

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/05/29/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%87%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c/
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 محل و تاریخ صدور حکم  میزان محکومیت  علت بازداشت  نام زندانی 
اعتراض به حجاب  شهین )افسانه( خاکپور 

 اجباری 
 دادگاه انقالب کرمان  – ۹۹مرداد  ۱۳ سال حبس تعزیری  ۱۸

خود اما شد  صادرحکم در مرداد ماه  سال حبس تعزیری ۸ فعال مدنی  باران بهزاد 
از سه سال قبل در زندان مرکزی فرد 

 است. زندانی بودهارومیه 
مردادماه در  ۲۳از  – ۹۹مرداد ماه  سال  ۱۵ عضو احزاب کردی  شهناز صادقی فر 

 اعتصاب غذا به سر می برد
به همراه  ساله(۱۷آیناز زارع )

مادرش شهناز صادقی فر 
 بازداشت شده

مردادماه در  ۲۳از  – ۹۹مرداد ماه  بالتکلیف 
 اعتصاب غذا به سر می برد

سال حبس تعلیقی به مدت  ۵ فعال حقوق زنان  هاجر سعیدی 
 سال  ۴

دادگاه انقالب  – ۹۹مرداد  ۲۲
 سنندج

معترض به حجاب  زهرا جمالی 
 اجباری 

میلیون  ۲ماه حبس و  ۹
ساعت  ۵۴۸-جزای نقدی 

شرکت در کالس های 
 عفاف و حجاب

دادسرای شهرستان  – ۹۹مرداد  ۲۰
وی برای گذراندن دوران  –کنگاور 

محکومیت به زندان دیزل آباد 
 کرمانشاه منتقل شد.

شرکت در مراسم  یاسمین حنیفه 
برای زادروز پاسارگاد 

 کوروش کبیر

یک سال حبس و دو سال 
محرومیت از فعالیت سیاسی 

ماه کار اجباری در خانه  ۴و 
 سالمندان 

 دادگاه انقالب تهران  – ۹۹مرداد ماه 

 
 بازداشت های خودسرانه و ابتال زندانیان به کرونا استمرار

به رغم گسترش بازداشت های خودسرانه این . ادامه دادبازداشت زنان فعال مدنی و فعالین حقوق بشر طی ماه اوت، رژیم مالیان به 
 صورت می گیرند. ی زندان ها همه فاجعه بار ویروس کرونا در

سازمان عفو بین الملل با انتشار مکاتبات سازمان زندان های رژیم با مقامات وزارت بهداشت  ۹۹مرداد  ۱۰در این رابطه در تاریخ 
 .فاش ساخت که رژیم در ارسال تجهیزات و لوازم پزشکی به زندان های کشور جهت مهار بیماری کرونا کوتاهی کرده است

ان زنجان در تبعید به سر می برد از ابتالی خود و در زندزندانی سیاسی و فعال حقوق بشر نرگس محمدی که  دیگر، در یک نمونه
 نفر دیگر از هم بندی هایش به ویروس کرونا خبر داده بود. ۱۱

 ذیاًل اسامی نفراتی که طی ماه گذشته بازداشت شده اند آمده است:
 

http://women.ncr-iran.org/
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 محل زندان –علت بازداشت  تاریخ بازداشت  شهر  نام زندانی 
 جهت اجرای حکم زندان –زندان اوین   ۹۹هفته های پایانی تیر  کردستان  مریم خوش اندام 
 جهت اجرای حکم زندان –زندان اوین  ۹۹هفته های پایانی تیر  تهران  رقیه حسن زداده 

 به زندان اوین منتقل شد –نا معلوم   ۹۹مرداد  ۲ شهرستان خمین  فریبا فریدونی
 بازداشتگاه ارومیه منتقل شدبه  –نا معلوم   ۹۹مرداد  ۴ بوکان  سمیه نمد مال 
 به اتهام انتقاد از عملکرد ستاد کرونا رژیم   تهران  روزنامه نگار - صبا آذر پیک

قهرمان دو  - یلدا امام دوست
 استقامت 

)خبر آن در  ۹۹خرداد  ۱۱ اصفهان 
 مرداد ماه منتشر شد.(

زندان دولت  –فعالیت تبلیغی علیه نظام 
 آباد اصفهان

بازیگر  - کشاورزیمهربان 
 فعال دانشجویی  و تئاتر

در مراجعه به زندان اوین برای پیگیری   ۹۹مرداد  ۲۹ تهران 
 بازداشت شد اش پرونده

مدیر عامل  ،زهرا رحیمی
یک جمعیت امام علی )

 (دولتیغیرخیریه سازمان 

پس از احضار به دادسرا بازداشت شد و   ۹۹مرداد  ۲۵ تهران 
 علت آن مشخص نیست

خبرنگار  ،کوثر کریمی
 )بازداشت موقت(

به دلیل خبر رسانی از تخریب روستای   ۹۹شهریور  ۷ خوزستان 
 ابوالفضل توسط بنیاد مستضعفان رژیم 

فعال  -توران حمل زهی 
 مدنی 

وی توسط اطالعات سپاه  –نا معلوم   ۹۹مرداد  ۲۸ سیستان و بلوچستان 
 بلوچستان احضار شده است.

 
 

 رنج مادران زندانیان سیاسیقیام و خانواده های معترضین انتقام گیری از 
با صدور احکام اعدام و زندان برای جوانان، رژیم مالیان رنج بسیاری بر مادران و خانواده های آنها 

وارد می آورد. در برخی موارد اما، رژیم از مادر زندانی سیاسی و یا از همسر و خانواده او انتقام 
 ی کرده است. جوی

، مدتی را در سلول انفرادی و سهیل عربی زندانی سیاسی به جرم دفاع از پسرش فرنگیس مظلوم
زندان سال  ۶ او را به، دادگاه انقالب تهران ۹۹شهریور  ۴ روزد. بر در زیر شکنجه بازجوها به سر

 . برگزار خواهد شد ۹۹مهر ماه  ۷روز  دادگاه بعدی او. محکوم کرد
 ۱۵ روز که ۹۶شهید قیام، از شرکت کنندگان در اعتراضات دی ماه  مصطفی صالحی همسر

میلیون  ۴۲۵ او را موظف به پرداختبه دادگاه احضار شد و در آنجا اعدام شد،  ۹۹مردادماه 
در صورتی که این زن سرپرست خانوار و  ،زانهیو زن ست یبنا به حکم ضدانسان. کردندتومان دیه 

قضائیه این مبلغ سنگین را نپردازد،  -ساله ۶ساله و امیر حسین  ۴نازنین  –یم مادر دو فرزند یت
 تنها خانه و سرپناه او و فرزندان یتیمش و همچنین باغ خانواده شان را توقیف خواهد کرد.رژیم 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/06/05/%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%b8%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%a7/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/06/06/%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%b8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d9%85%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a8%db%8c/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/06/06/%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%b8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d9%85%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a8%db%8c/
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و نسبت به شکنجه های وحشیانه و   از مردم ایران و جهان استمداد طلبید انم افکاری )بهیه نامجو(خ
تنها به جرم شرکت در تظاهرات  سه پسرشبرای  مدت طوالنی حبسدالنه اعدام و ااحکام ناع

بازداشت شدند. بعد از  ۹۷در شهریور افکاری وحید و نوید  وی به نامهای دو پسر .اعتراض کرد
حبیب را دستگیر پسر سوم وی به نام ، بعدسه ماه مدتی شوهر و دامادش را نیز دستگیر کردند. 

ضربه  ۷۴ماه زندان و  ۶سال و  ۶قهرمان کشتی به دو بار اعدام و  ساله و۲۷، نوید افکاریکردند. 
ساله به  ۲۹و حبیب افکاری ضربه شالق  ۷۴ماه حبس و  ۶سال و  ۵۴ه ساله ب ۳۵برادرش وحید افکاری شالق محکوم شده است. 

 . ضربه شالق محکوم شده است ۷۴سال و سه ماه حبس و  ۲۷
بر اساس نامه گفت  ۹۹مرداد  ۹طی مصاحبه ای روز  ،مجید اسدی مادر زندانی سیاسی ،اطمه وکیلیف

، از زندان آزاد تیر ماه، پس از سه سال و نیم حبس ۳۰روز دوشنبه  پسرس قرار بود رسمی قضائیه
زندان از  ، به جای آزاد کردن، او راپرونده سازی جدید از سوی وزارت اطالعات به دلیلاما  .شود

مراجع و از همه  نیززندانی سیاسی این . مادر کردندزندان اوین منتقل  ۲۰۹گوهردشت کرج به بند 
اقدام فوری به عمل آزادی بی قید و شرط پسرش  خواست تا به منظورحقوق بشر مدافع سازمان های 

 آورند. 
به حکم اعدام همسرش اعتراض کرد. شراره  نیز همسر زندانی سیاسی کرد حیدر قربانی راره صادقیش

با انتشار ویدئویی از مردم ایران و مسئوالن و نهادهای بین المللی درخواست کرد تا برای صادقی 
 .نجات همسرش از اعدام دست به اقدام بزنند

 
 جان زنان زندانی سیاسیدرخواست از جامعه بین المللی برای نجات 

خواستار اقدام اروپا  هیحقوق بشر ملل متحد و اتحاد یو شورا حقوق بشر یعال سریکم رکل،یدب ت،یامن یشورا از مقاومت ایران
 می باشد.  رانیدر اسیاسی  انیزنداننجات جان  یبرافوری 

 انیزندان ژهیبه و انیبا زندان داریو د رانیا میرژ یاز زندانها دیبازد یبرا یالملل نیب قیتحق أتیهیک  لیتشکدر چنین شرایطی، 
 بسیار ضروری است. یو زنان زندان یاسیس

با  یاست که جامعه بشر ییهاکردن ارزش مالیپا توسط رژیم مالیان تیبشر هیعل تیدر برابر شکنجه و جنا یعملیسکوت و ب
 است. افتهیها دست به آن یقربان ونیلیها مده

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/06/09/%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%86/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/05/23/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/05/23/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7/
https://www.maryam-rajavi.com/item/maryam-rajavi-navid-afkari-justice-thousands-tortured-political-prisoners

