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 هستند کین توزی مالیانهدف اصلی  آنهانقض می شود؛  سیاسی در ایران زنان زندانیحقوق بنیادین 
 

را  طئه ها و اقدامات ضدانسانیتوبودیم. رژیم انواع و اقسام زنان زندانی سیاسی در ایران طی ماه اکتبر، شاهد نقض حقوق بنیادین 
 در قبال زندانیان و به طور خاص زندانیان سیاسی به کار گرفت. 

نارضایتی عمومی هیچ پاسخی  رشد فزاینده در مقابل و سیاسی، اجتماعی و اقتصادی،رژیم مالیان در محاصره بحران های متعدد 
غیرانسانی و مجازات های  ،افزایش تعداد اعدام ها، دستگیری هاآنها تنها راه چاره را در افزایش سرکوب می یابند. ندارد. 

، همه حاکی از تالش رژیم برای قدرت نمایی در اوج تزلزل و بی ثباتی منتسبه نامتناسب با جرمصدور احکام سنگین تحقیرآمیز و 
 کوب قرار می گیرد.در خدمت سرنه در خدمت مبارزه با کرونا بلکه همه امکانات کشور  همین راستا،در می باشد. 

در اسیران دست و پابسته ای هستند که جایگاه خاصی دارند. آنها  ، زندانیان سیاسیمیان همه اقشار و گروههای تحت ستماما در 
ابراز عقاید  به خاطرافرادی که صرفًا  قرار می گیرند و بهای مضاعف می پردازند.خاص هدف خشم و کین توزی هر تحولی، 

 اساسًا نباید در زندان باشند. و  شده اند، محبوسسیاسی یا هر نوع کنشگری در دفاع از حقوق بشر 
به طور موقت آزاد نمی کند بلکه همه روزه شمار بیشتری از مخالفان را دستگیر و حتی را  زندانیان سیاسیرژیم مالیان نه تنها 

 د. نکار می گیربه نابود کردن زندانیان هم در خدمت  را ویروس کروناآخوندها  روانه زندان می کند.
آب، وسایل بهداشتی و  کمبود. ار زندان ها قرار داده نمی شوددر اختیهیچگونه امکانات بهداشتی و حفاظتی در مقابل ویروس 

هرچه ، نبود فضا برای قرنطینه، و مراقبت های درمانی ناکافی منجر به شیوع ، ناکافی بودن تجهیزات حفاظتیکننده ونیضدعف
 ویروس در میان زندانیان می شود. گسترده تر 

نفرات مبتال به کرونا و سایر بیماری های مسری را عامدانه در اکثر آنها در زندان های زنان نه تنها تفکیک جرائم وجود ندارد بلکه 
شرح زنان زندانی سیاسی در ایران ذیاًل برخی از اقدامات ضدانسانی رژیم در زندان ها و در قبال از سایر زندانیان جدا نمی کنند. 

 :داده شده است
 

 پزشکیرسیدگی درمان و از محرومیت 
آنها از درمان و رسیدگیهای  نمودنیکی از شیوه های مرسوم رژیم برای شکنجه و زجرکش کردن زندانیان سیاسی محروم 

یا به کل از درمان محروم با بیماری های جدی  بند زنان زندان اوین چند تن از زندانیانپزشکی است. طی ماه اخیر شاهد بودیم که 
 .قبل از رسیدگی پزشکی به زندان برگردانده شده اند لیبه بیمارستان اعزام وگشته اند و یا 

 

 
 یمژگان کاووسو  یصبا کردافشار ،یمعصومه صنوبر ،یدینجات انورحم ،یفاطمه مثنراست از 
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https://women.ncr-iran.org/fa/1399/06/25/%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d9%8a%d8%b1%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3/
https://news.mojahedin.org/i/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://news.mojahedin.org/i/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/06/17/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%88%d8%aa-%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%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%af%d8%b1/
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 دو بار در وضعیت اورژانس  او طی ماه گذشتهدچار عفونت روده شده و یک ماه است که خونریزی دارد.  فاطمه مثنی
 یمرخصی درماناعطای از اعزام وی به بیمارستان یا اوین زندان  سئولینم مهر بود ولی ۲۶بار دوم در تاریخ  قرار گرفت.
 سرباز زدند. 

فاطمه مثنی  ۹۹آبان  ۶در تاریخ باالخره انجام بدهد.  اوکه نمی تواند کاری برای درمان  ه استدرمانگاه اوین اعالم کرد
باید در بیمارستان تحت کورتون درمانی قرار  اوخونریزی شدید روده به بیمارستان طالقانی اعزام شد. طبق نظر پزشک  با

، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسیوزارت اطالعات و به دستور اما . شدمیعمل  دادنمیاین درمان جواب  گرفت و اگرمی
 به زندان بازگرداندند. وضعیت خطرناکخانم مثنی را با همان مأمورین 

  دو هفته از آسیب دیدگی مچ پا از درمان و رسیدگی های  پس از گذشت که بود صبا کردافشاریمورد دیگر مربوط به
خودش ، ناچار پزشک به دلیل عدم رسیدگیولی . بودپزشکی محروم ماند. مچ پای وی در گچ بسیار متورم و کبود شده 

 اقدام به بازکردن گچ پایش کرد. 
 در بیمارستانی که  اجازه نمی دهند اومسئوالن زندان راحی دارد. ولی نیاز به عمل ج مژگان کاوسی نویسنده کرد نیز

است. پر از بیماران مبتال به کرونا بیمارستان طالقانی است که  عمل بشود. تنها گزینه مسئولین زندانخودش پیشنهاد داده 
  محروم مانده است.به همین دلیل مژگان کاوسی از انجام عمل جراحی 

  مشغول به جرم ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران  تبریز نیز، زندانی سیاسی معصومه صنوبریزندان بند زنان در
به کرونا مبتال  . او در میان زندانیان عادی به سر می برد و تحت فشار زیادی قرار دارد. اوحبس می باشدسال  ۸ گذراندن

 . ه استشد
 یرنج م گریراست و مشکالت د یدر پا یچشم، شکستگ یدوران بازداشت از تار یشکنجه ها لیبه دل یصنوبرخانم 
 .کرده اند یریجلوگ یانجام معالجات پزشک یاو برابه  یمرخصاعطای مسئوالن زندان از ولی برد. 

  ،های مزمن با بیماری چشم و تیروئید و سردرد نجات انور حمیدیزندانی سیاسی همچنین در بند زنان زندان سپیدار اهواز
اتهام او زندان منتقل شد. این ساله به ۵جهت تحمل حبس  ۹۷ساله در اسفند ۶۲این زندانی به کرونا مبتال شده است. 

. مسئولین زندان تاکنون از درمان و رسیدگیهای پزشکی به وی جلوگیری کرده می باشدعضویت در سازمان مجاهدین 
 اند.

 
 از اوینزندانیان سیاسی جابجائی 

اعزام آنها به زندانهای عادی و نگهداری آنها  رانیدر ا یاسیس یزنان زندانیکی از شیوه های رژیم مالیان برای باال بردن فشار بر 
زندانیان سیاسی را از اوین به  تن از ۷حداقل  در میان زندانیان عادی و مجرمان خطرناک است. در همین راستا، طی ماه گذشته
 زندانهای مختلف که تفکیک جرائم در آنها رعایت نمی شود منتقل کرده است. 

 از  ۹۹مهر  ۱۴روز  شدیآزاد م دیمشروط دادگاه با یبنا به حکم آزاد که زندانی عقیدتی و شهروند بهایی، الهام برمکی
 بند زنان اوین به زندان قرچک منتقل شد.

 به زندان قرچک منتقل شد. مسئوالن زندان اوین وی را به بهانه اعزام به  ۹۹مهر ۲۹، وکیل دادگستری روز سرین ستودهن
 بیمارستان از بند بیرون کشیدند اما او را به زندان قرچک بردند. 
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https://women.ncr-iran.org/fa/1399/08/08/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%ab%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87%d8%8c-%d8%a7%d8%b2/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/07/23/%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b5%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d9%88/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/07/23/%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b5%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d9%88/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/07/26/%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88-%db%b1%db%b5%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/08/01/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%db%8c%d9%86-%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%b2%d9%86-%d8%b1%d8%a7/
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 ها تحت عنوان به زندان کچویی کرج منتقل شدند. آن ۹۹مهر  ۳۰در تاریخ  یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی
است مخالفت با حجاب اجباری آنها مالقات با وکیل از بند بیرون کشیده شدند ولی به زندان دیگر منتقل گردیدند. اتهام 

 .می باشندماه حبس محکوم ۷سال و ۹هر کدام به و 
 به زندان اوین  ۲۰۹از بند  ۹۹روز اول آبان  ،پس از اتمام دوران بازجویی و شکنجه در سلول انفرادی مریم نصیری

به دلیل هواداری از  ۶۰در دهه او فرزند است. ۴وکیل و دارای  ،ساله۶۲ این زندانی سیاسی مخوف قرچک منتقل شد.
 . ن مجاهدین سه سال زندانی بودسازما

  مدتی را در زندان وی به زندان قوچان منتقل شد. از بندزنان اوین  ۹۹آبان  ۶سکینه پروانه در تاریخ زندانی سیاسی کرد
 قرچک گذرانده بود و با اعتصاب غذا به اوین برگردانده شده بود.

  ،از کلیه زندانهای به دستور دستگاه قضائیه رژیم سیاسی و عادی زن زندانی ۳۰۰حدود همچنین در استان آذربایجان غربی
از  دانیزن ۲۰۰در حالی صورت گرفت که  ۹۹آبان  ۲در تاریخ  استان به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. این انتقال

 . هستنددر بند زنان زندان مرکزی ارومیه محبوس پیش 
 بیداد می کند.  آنجاویروس کرونا در  که هستندی ایران از بدترین زندان ها ارومیه مرکزی زندانقرچک ورامین و  زندان

. رها به سر می برند نیز در این زندان ۹۸ آبانتعدادی از زنان شرکت کننده در اعتراضات بنا به گزارشات از زندان قرچک، 
 از جمله این معترضین هستند.زهره سرو و پریزاد حمیدی شفق ، گیتا حرسمیرا هادیان،  ،لیال اکبریاحمدی، زینب عالی پور، 

شدت گرفته است.  بند نیادر  یتیامن یهانظارت یاسیس انیپس از شروع انتقال زندانگزارشهایی از بند زنان اوین حاکی است که 
به این گزارشها همچنین حاکی است که . اندخطوط تلفن کمتر کرده یرا به بهانه خراب یتلفن یهامسئوالن زندان زمان تماس

 حتی اجازه داده نشد که لوازم ضروری و بهداشتی خود را بردارند. از اوین زندانیان انتقالی 
به منظور باز کردن جا برای دستگیری های زنان زندانی سیاسی در ایران گفته می شود این جابجایی ها عالوه بر افزایش فشار بر 

جدید در اعتراضات محتمل آتی می باشد. برخی ناظران معتقدند که رژیم در صدد تعطیل کردن بند زنان اوین می باشد. بند زنان 
 بر اساس تفکیک جرائم نگهداری می شوند.  در آن است که زندانیان سیاسی زن زندانیاوین تنها 

 

 
 پور یفروغ تقو  ییزهرا صفا ،ینیپرستو مع ،ییرایگلرخ اراست، از 

 
 در قرچک زندانیان سیاسیو آزار تهدید 

 نیزندان کردند تا از حضور ا نیمحبوس در ا یاسیس انیزندان هیامضا عل یزندان مخوف قرچک اقدام به جمع آور نیمسئول
 کنند. یریجلوگ یعاد انیزندان یدر کارگاه و آگاه ساز انیزندان

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/08/01/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%db%8c%d9%86-%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%b2%d9%86-%d8%b1%d8%a7/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/08/06/%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%86%d8%b5%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%82/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/08/07/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%db%b3%db%b0%db%b0%d8%b2%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88/
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و به طور خاص  یاسیس یزنان زندان هیعلنامه ای را کارگاه،  سیرئ یزندان و عسگر سیمعاون رئ ییرزایمدر هفته پایانی اکتبر، 
و به طور خاص خانم  یاسیس انیزندان بود که نامه نوشته شده نیا دررساندند.  یعاد انیتن از زندان۱۳ به امضای ،ییزهرا صفا

 کنند.  یم یاسیس یو صحبت ها غینظام تبل هیدر مراجعه به کارگاه عل ییصفا
 یاسیس انیزندان نیا. آنان بست یبه کارگاه زندان شده و درب را به رو یاسیس انینامه مانع رفتن زندان نیزندان با استناد به ا سیرئ

با شعار  تیمحدوداین  جادیبه ادر اعتراض یی رایو گلرخ ا یرینص میپور، مر یفروغ تق ،ینیپرستو مع ،ییشامل خانمها زهرا صفا
 .اعتراض خود را نشان دادندکوبیدند و به در  «کتاتوریمرگ بر د»

الورود  دیجد انیتن از زندان۱۰نفرات از جمله  نینامه صحبت کردند. مشخص شد که ا گانواقعه با امضاءکنند نیپس از اآنها 
کردند. آنها اظهار  یمعذرتخواه یاسیس انیزندان گریو د ییاز زهرا صفا زین گرینداشتند. سه تن د یبودند و اصاًل از متن نامه اطالع

 متن زده اند. نیامضاء ا فشار مسئوالن زندان دست به ریز شتنددا
بهداری ولی زندانی سیاسی زهرا صفایی در هفته اول آبان دچار حمله قلبی شد. به دلیل آزار و اذیت مسئوالن زندان قرچک، 

 زندان با دادن چند قرص او را به به بند بازگرداند. 
 رژیمو  دخترش، پرستو معینی به همراه فروغ تقی پور به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران و تبلیغ علیه  صفایی زهرا

  در خطر می باشد.  شانجان و  بارها هدف توطئه های مسئولین زندان قرار گرفته اند . آنهاهستند زندانیدر قرچک 
 

 
 یتقو دیناهو  یمانیبهاره سل ،انیرخضرانیندا پ ،پور یمهد جهیخد ،هیاشرف نفر ،یمیالهام صم ،مطلب زاده هیعال ،یشبنم آشورراست باال، از 

 
 جدید دستگیری های

 و مدافعان حقوق بشر ادامه داد: یو بازداشت فعاالن مدن یریگذشته به دستگ یدر ماه اکتبر همچون ماه ها انیمال میرژ

  یک فعال اینستاگرام  ویتوسط مأموران اطالعات سپاه ایالم غرب بازداشت شد.  ۹۹مهر  ۱۴خدیجه مهدی پور در تاریخ
  است.

  مدیر مسئول  وساکن تهران  ،متأهل ویبازداشت شد. در منزلش توسط نیروهای امنیتی  ۹۹مهر ۱۵شبنم آشوری در تاریخ
 . آگاهنامه استکارگری و صاحب امتیاز نشریه 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/08/06/%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b1%da%86%da%a9-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d8%b5%d9%81%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%da%86%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d8%af/
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  بازداشت شد.در تهران توسط نیروهای امنیتی  ۹۹مهر ۱۵نیز در تاریخ فعال اجتماعی ندا پیرخضرانیان 

  ۹۹مهر  ۲۰دانشجویی، اشرف نفریه، در تاریخ عالیه مطلب زاده نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، و فعال 
 برای تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شدند. 

 دانش آموخته رشته فلسفه دانشگاه  کارگر هیسمکرد  یفعال مدنو  دانشگاه تهران یانسان شناس یدانشجو یمیالهام صم
 در تهران بازداشت شدند. ۹۹مهر ۲۵در روز  تبریز،

 یزندان یو سلول انفراد تیدر بخش امن ودر کرج بازداشت  ۹۹مهر ۲۵روز  ، از کارکنان بخش درمانییمانیهاره سلب 
 شد.

  خانم تقوی در زندان اوین در سلول انفرادی درمنزل خود بازداشت شد.  یتیامن یروهایتوسط نساله  ۶۶ یتقوناهید
برد از زمان  یرنج م زیفشار خون باال ن یماریو از ببود قرار گرفته  یتحت عمل جراح رًایاخمحبوس می باشد. وی که 

 بوده است.مخصوص خود محروم  یبه داروها یبازداشت از دسترس
 

 
 ابیپا میمرو مظلوم  سیفرنگ ،فاطمه خوشروراست ز ا

  حبسصدور احکام جدید 
 . برای تعدادی از فعاالن مدنی و سیاسی احکام جدید زندان صادر کردرژیم مالیان 

 ماه حبس تعزیری محکوم ۱۸در دادگاه انقالب تهران به  سهیل عربیو مادر زندانی سیاسی  فرنگیس مظلوم فعال مدنی
 شد. 

  ضربه ۷۴سال حبس تعزیری و  ۱به اتهام اخالل در نظم عمومی به را  مریم پایابدادگاه شهرستان بهبهان روز اول آبان
و در همان وضعیت امنیتی رژیم به شدت مجروح . وی در جریان قیام آبان در اثر تیراندازی مأموران نمودشالق محکوم 

 .گرفته شداسارت  به
  ،از طریق پست الکترونیک از حکم یک سال  ۹۹آبان  ۱در تاریخ  ،۹۸از قیام آفرینان آبان  ه خوش روفاطمدر خرم آباد

در زمان بازداشت در بازداشتگاه اطالعات سپاه مورد ضرب و شتم قرار  حبس تعزیری خود مطلع گردید. فاطمه خوش رو
 گرفت.تحت فشار قرار  یونیزیانجام اعترافات تلو یگرفته و برا

 
 
 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/08/03/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b9%d8%a7/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/08/03/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b9%d8%a7/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/08/03/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b9%d8%a7/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/08/01/%d9%81%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%b8%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c/
https://fa.iran-hrm.com/%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c/
https://fa.iran-hrm.com/%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/08/05/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%db%b9%db%b8-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/08/05/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%db%b9%db%b8-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/08/05/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%db%b9%db%b8-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85/
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 کرمانشاهحمله گارد زندان به زنان زندانی در 
تحمیل شده  به آنها شرایط سختی که از سوی رئیس زندان علیه کانون اصالح و تربیت کرمانشاه، زنان زندانی در ۹۹مهر  ۳۰ روز

 شد.  پاسخ دادهدند. این تجمع مسالمت آمیز با حمله گارد ویژه زندان زاعتراض دست به 
به گاز اشک آور  اقدام به ضرب و شتم زندانیان کرد و با باتوم ویژهگارد 

شنو رحمتی و فاطمه رحیمی  در این حمله،. نمودپرتاب سمت آنها 
این دو زن را  گارد ویژه . سپسگرفتندشدیدًا مورد ضرب و شتم قرار 

. تعدادی از زندانیان در به سلول انفرادی منتقل کردروی زمین کشیده و 
 آور و اسپری فلفل دچار تنگی نفس شدند. اثر استنشاق گاز اشک 

مسئول  ومسئول این زندان از اعضای نیروهای بسیج سهیال ظهیری، 
 غیرقابل تحمل برای زندانیان زن می باشد.  سختگیریهای

به  دیبه تبع دیرا احضار و تهد انیاز زندان یمسئوالن زندان تعداد»خانواده یکی از زندانیان گفت: چند روز پس از این حمله 
محدود شده  انیزندان یتلفن یهاقطع و تماس هیبه عنوان تنب زین یزندان مارانیب یدارو نیاند. همچندورافتاده کرده یهازندان
 «است.

 
 رفتار غیرانسانی با یک زندانی بیمار – زندان تبریز

پس از انتقال به  وی. ه استبه زونا مبتال شد هین صلح جوش ساله به نام۶۰یک زندانی  ،تبریز اخیر از زندانبنا به یک گزارش 
زندانبانان از بیم مبتال شدن ولی به انفرادی منتقل شد. بهداری، از آنجا 

 به بند عمومی برگرداندند.  او راخودشان، 
در بیمارستان و  ستری نکردن خانم صلح جوبپس از اعتراض زندانیان به 

در یک اقدام زندانبانان زندان تبریز رسیدگی های پزشکی به او، 
که از دردهای زیاد ناشی از زونا رنج می را  خانم صلح جو غیرانسانی

 برد، شبها در هوای سرد پائیز در حیاط می خوابانند.
تن از این زنان  ۹قرار گرفته اند. پیش از این حداقل  بیماری زوناابتال به زن زندانی در بند زنان زندان تبریز در معرض  ۱۵۰تعداد 

  .زندانی به بیماری کرونا مبتال شده اند

  

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/08/02/%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87-%db%8c%d9%88%d8%b1%d8%b4-%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/08/02/%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87-%db%8c%d9%88%d8%b1%d8%b4-%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/07/28/%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%db%b6%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/07/28/%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%db%b6%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/07/24/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2/

