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 جمعبندی سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران
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 مقدمه
 رانیا حقوق بشر در تیاز وضع یمختصر، ۹۹ماه اول سال  ۳جمع بندی نقض حقوق بشر در گزارش 

 قدر .شده است تنظیم اعدامنه به  -به زنداننه  یاست که توسط دست اندرکاران کانون حقوق بشر
 یرسانه ا  دیرا با وجود سانسور شد  رانیا  توسط حکامحقوق بشر    ی  ختهیافسارگسنقض    اینکهمسلم  

  ،کامل بازتاب داد توان به طور یو با وجود سرکوب مطلق نم
منعکس کننده نقض آشکار   ،اعدام، شکنجه و بازداشت  نهیدر زم  یاصل  یبا فاکتها و نمونه ها  اندکاین  

  .است در ایران هیفق یول تیحقوق بشر در حاکم
 

 ریشه های مقاومت 
خرداد را در شرایطی به پایان بردیم و فصل بهار در حالی به اتمام رسید که مانند همیشه در ماههای 

 این فصل، یاد یارانمان را که اینک خاموش هستند، به خاطر آوردیم.  
یاد زندانی قهرمان غالمرضا خسروی، زندانی 
دالوری که بی باکیش در برابر هیوالی والیت 

 ن، زبانزد همگان شد، اوی ۳۵۰فقیه در بند 
اش در یاد ندا آقاسلطان با نگاه معصومانه

با تیری بر  ،ای خونین در کف خیابانچهره
که از بلندی ساختمانها توسط مأموران    شقلب

 ای بسویش شلیک شد، حلقه بگوش خامنه 

و یاد شاعر انقالبی سعید سلطانپور که 
بدست جالدان خمینی در شب مراسم 

 ۱۳۶۰فروردین سال  ۲۷ازدواجش در 
خرداد همان سال  ۳۱دستگیر و روز 

 اعدام شد و بر خاک افتاد.
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های مقاومت یک ملت  اینها ریشه 

هستند. ریشه های درختی تنومند که 
فرزندان و یاران ما در  با خون بهترین 

دهه، اینک شاخ و برگهایش همان  ۴
فریاد »آزادی« است که در سراسر 

 ت.انداز اسایران طنین
 

 یادشان گرامی باد
 
 اعدام.۱

ایران اعدام  زندانی در زندانهای ۵۵ قریب به، ۱۳۹۹ سال اول ماهسه  در
زندانی  .زندانی سیاسی به بچشم می خورد ۳اسامی  بین آنان شدند که در

زندانیان در اعتراض به شرایط  در پی شورش که  مصطفی سلیمی سیاسی
، یران به وقوع پیوست موفق به فرار از زندان سقز شددر زندانهای اکرونایی 

زندانی سیاسی  .اعدام گردید ودستگیر به فاصله کوتاهی مجددا  اما
وی را   .عبدالباسط دهانی به اتهام محاربه در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد

کرد،  زندانی سیاسی .لیه خودش کرده بودندزیر شکنجه مجبور به اعتراف ع
  .به حلقه های دار سپرده شد  هدایت عبداهلل پور، که به صورت مخفیانه

در به نامهای شایان سعیدپور و مجید اسماعیلی   مجرم  _هم چنین دو کودک
 .در اولین ماه سال اعدام شدندزندانهای سقز و اردبیل  

 .آویخته شدیک زندانی در خوی در مالعام به دار  همچنین  در خرداد ماه   
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 جرائم اجتماعیاعدام شدگان 

  اکثر تن بوده است. ۵۲، جاریدر سه ماهه اول سال  تحت عنوان مواد مخدر، قتل و سرقتآمار اعدام شدگان 
 ولی آیا .شوندمواد مخدر به دار کشیده می حمل  اتهامکه به  هستند قربانیانی ،قریب به اتفاق اعدام شدگان

 مسبب و بانی تشکیل همه باندهای مافیایی مواد مخدر جز سپاه پاسداران در ایران است؟
 یهااستیو س  نظام ولی فقیه  تیتمامًا معلول حاکم   در ایرانامروز    یاجتماع  یکه بحرانها  ستین  دهیپوش  یبر کس

کارنامه سراسر   نیصفحات ا  نیاهتریاز س  یکی  انیم  نیدر ا  .باشد  یدهه گذشته م۴آن در    یمردم  غارتگرانه و ضد
تا آنجا   گردد،برمیایران    یو خارج از مرزها  داخلمواد مخدر در    عیفساد، به نقش سپاه پاسداران در قاچاق و توز

 .شده است  لیتبد  یالمللنیکه امروز به کانون توجهات جامعه ب
 استیدوگانه در س  یکاربرد  وشده    دهیتن  نظامسود در تار و پود    تجارت پر  کیعنوان    مواد مخدر به  عیو توز  دیتول
سود   .در داخل ایران است اهرم سرکوب نیمهمترهم  سو کیاز  .دارد ییوسطاقرون یکتاتوریخانمانسوز د یها

بیکاری ، اما روزانه خون مردم ستمدیده که از فقر و دالر برآورد شده است ونهایلیسپاه، م یقاچاق مواد مخدر برا
 .ای، جاری استآورند، در سرتاسر این قاچاق پرسود به جیب خامنهبه فروش مواد مخدر روی می

که منشا تمامی خالفهایشان   هستندقربانیان نگون بختی  شوند،میاجتماعی اعدام  جرائماتهام زندانیانی که به 
بوده است. آنان در دادگاههایی محاکمه شدند که قضات آن در  زندگیفقر افسارگسیخته و نبود امکانات اولیه 

هایی مثل غالمرضا منصوری راس فساد و رانت خواری و اختالس قرار دارند و اکنون شاهدیم که به اصطالح قاضی
کنند با میلیونها دالر پول دسترنج سنگین برای همین قربانیان صادر می های طوالنی وکه احکام اعدام و حبس
 گریزند.همین مردم، از ایران می

به اجرا  اردبیل مرکزی زنجان، مرکزی تبریز، اهواز، خوی ومرکزی ارومیه،  این اعدامها در زندانهای گوهردشت،
  .است  درآمده

رئیس » در یک کلیپ به آن اذعان کرده و گفت:عباسی  وضعیت قضاییه نظام ولی فقیه بقدری فاسد است که
کرده و آن دستگاه دیده این بیست سال آنجا داشته فساد میها مییی که همه این سالحفاظت اطالعات آن قوه

 .!«ایضا خود رئیس قوه  .شان محاکمه شوندآنها باید همه  .فاظتی برخورد جدی را انجام ندادهح
 آری!
ایران بر سر دار نرفتند و چه خانواده  در چه جوانها که در مقام قضاوت، قضاوت چنین فاسدانیسال با  ۴۱طی 

 هایی که داغدار و بی سرپرست نشدند و زندگی شان به یغما نرفته است!
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 :اوج گیری اعدامها در خرداد ماه
 اوج تازه ای گرفت و در کمتر  ماه،در خرداد  انسانی اعداماحکام ضداجرای  إ

 کرد، زندانی سیاسی .زندانی به دار کشیده شدند ۲۰دستکم از یکماه 
 ،اشاطالع به خانواده و وکیلانه و بدون فبطور مخی ،هدایت عبداهلل پور

انسانی واکنش نشان داده  فو بین الملل نسبت به این عمل ضدع  .اعدام شد
 و نوشت:

زمانی که از افشای سرنوشت یا محل نگهداری مقامهای رژیم ایران تا »
قربانی خودداری کنند، طبق قوانین بین المللی مرتکب جرم ناپدید کردن 

پیکر این زندانی سیاسی بالدرنگ به خانواده وی برگردانده   باید»ل تاکید کرد لعفو بین الم  .«اجباری شده اند
 .«اعدام غیرقانونی وی انجام شودشود و تحقیقات مستقلی در مورد شرایط پیرامون  

د از این رو نمی شواطالع رسانی    قوه قضاییهدرصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا    ۹۰بیش از  
   .المللی به اعدامهای مخفیانه اشاره می کنندنهادهای بین

 
 اختناق فضای ی برای ایجادابزار ،ایران اعدام در

در جهان که بخش قابل توجهی از آن به نقض  مذهبی  هایآزادی وزارت خارجه آمریکا درباره  ۲۰۱۹گزارش سال  
، از سوی وزارت ۹۹خرداد    ۲۱روز    ،شودمربوط میدر ایران  والیت فقیه    حاکمیت منفورهای مذهبی توسط  آزادی

 .خارجه آمریکا منتشر شد

اتهام »محاربه با خدا« یا تبلیغ علیه اسالم شمار زیادی از مخالفان،  بهاین گزارش آمده که نظام والیت فقیه،  در
 .کنند را محکوم و اعدام کرده استآمیز اعتراض میو کسانی را که به طور مسالمت

ما هرگونه  .عقایدشان اعدام کرده است»رژیم، هزاران ایرانی را به خاطر اورتگاس در توئیتی نوشته بود:  مورگان
 .«کنیمشان را محکوم میدادن و قتل افراد به خاطر مذهبهدف قرار

اعتراضات مردمی و سرکوب  ممانعت از بروز و شکل گیریبه روشنی می توان دریافت که اعدام وسیله ای برای 
ضاتی مشابه آبان و دی ماه سال به خصوص اعدامهای سیاسی نشان دهنده وحشت نظام از اعترا ،مضاعف است

در همین دستگاه است که قضات همدست دزدهای حکومتی در ایران، برای سه بازداشتی اعتراضات   .می باشد  ۹۸
 . اندامیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی حکم اعدام صادر کرده  ۹۸سراسری آبان ماه 

در خرداد ماه حرکتهای مردمی تعداد زیادی از زندانیان را  و ترس از   برای ایجاد رعب و وحشت  مالیان،از این رو  
 .سپرده است  های دارچوبهبه  

https://fa.iranfreedom.org/%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86/
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 ستگیری ها:د.۲

های ز طریق رسانهاین آماری است که ا  .نفر در ایران دستگیر شدند،  هزار  ۱۰، قریب به  ۱۳۹۹سال  اول  ماه    سهدر  
های عوامل اطالعاتی رژیم، بازتاب دهنده آمار واقعی پنهانکاریو طبعا بدلیل سرکوب و حکومتی منتشر شده 

شرکت آنان  اتهامها اسامی زنان و مردانی مشاهده می شود که  یدر این دستگیر .دستگیری ها در ایران نیست
هیچ  در هیچ کجای دنیا و درواژه ای که    .است  «بدحجابیای تحت عنوان »به اتهام مسخرهیک میهمانی و یا    در

   .حقوق و قضا به رسمیت شناخته شده نیستفرهنگ المللی و در    رگان بینا
یا پلمپ معوقه  حقوق های    عدم پرداخت های  به علت، شامل کارگرانی است که  ی از دستگیری هابخش  هم چنین

 .دست به اعتراض زده اندشان  اماکن کسب و کار
 با دستگیری های سیاسی اساس .شودرا شامل میتن  ۵۰۰ بیش از ،بازداشتهای سیاسی در سه ماهه اول سال

پناه دادن به زندانیان،   فضای مجازی،  فعالیت درهمکاری با گروه های مخالف نظام و اپوزیسیون،    اتهاماتی همچون
آمار جانباختگان کرونا گزارش شده و دانشجویی و افشاگری در زمینه  فراخوان به اعتراض و تجمعات کارگری

در  تنگ تر کردن حلقه سانسور و تفتیش عقاید و نقض صریح آزادی بیان و اما، جدیدترین نوع سرکوب .است
که روزانه ده ها تن از این   می باشد  فضای مجازی توسط پلیس فتا  رصدکردن کاربران در  ،نظام مستبد ولی فقیه

 .شوند  طریق دستگیر می
کانال و    هزار وب سایت  ۸۸۵محمود میرفیضی, فرمانده نیروی انتظامی قم از شناسائی دستکم  ,  ۹۹خرداد    ۲۵روز  

 .درصد آن در اینستاگرام است  ۷۰در فضای مجازی خبر داد که بالغ بر  
از  یو انقالب مرکز خراسان رضو یمعاون دادستان عموم ،راد یقنبر یول ۹۹خرداد ۲۶هم چنین در تاریخ 

برای آنان پرونده »  :و گفت  خبر داد  یدر استان خراسان رضو  کاربران اینستاگراماز    و بازداشت ده ها تن  ییشناسا
  «.رشاخه های اصلی شناسایی و دستگیر شده اندتشکیل شده و س

علت  .دهندتشکیل میی اجتماعی بازداشتها را فعالین شبکه هامیزان یکی از بیشترین ۹۹در سومین ماه سال 
 .دستگیری این کاربران درج آمار جانباختگان کرونا و تصاویر بی حجابی گزارش شده است

بازداشت دو نخبه دانشگاه صنعتی شریف بود    ،۹۹سه ماهه اول سال شمسی    دستگیری های سیاسیاز مهمترین  
ایران خواستار   از مقامات حاکم بر  ارگانهای حقوق بشریبا واکنشهای زیادی مواجه شد و  مجامع بین المللی  در    که

این دو دانشجوی نخبه علی یونسی و امیر حسین مرادی دانشجویان    .جوان شدند  نخبگاناین  شرط    آزادی بی قید و
اما   .فیزیک دانشگاه شریف می باشند که در المپیاد چین و المپیاد کشوری موفق به کسب مدال طال و نقره شدند

با ویروس المللی و با توجه به شرایط وخیم زندانهای ایران در رابطه    مقامات ایرانی بدون توجه به درخواستهای بین
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علی یونسی در  یکی از این دانشجویان،  .زدنداز آزادی این زندانیان سر باز  ،کرونا که زندانیان را تهدید می کند
 .از کمترین امکانات درمانی و پزشکی برخوردار نیسته و  به کرونا مبتال شد  اوین  زندان

 

 دستگیری های سیاسی:
قریب به   ۹۹سالآمار دستگیری های سیاسی در سه ماه اول  

با اتهاماتی از اساسا این دستگیری ها  .نفر بوده است ۵۰۰
فعالیت ای ضد نظام و اپوزیسیون، هقبیل همکاری با گروه 

در شبکه های اجتماعی و انتشار اخبار کرونا، بی حجابی و 
قابل ذکر است که دو  .اعتراضات کارگری بوده است

دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف نیز در همین بازه 
 زمانی توسط مأموران اطالعاتی و امنیتی دستگیر شده و روانه زندان شدند.

 

 سرانه:دستگیری های خود
دستگیری هایی که  .خودسرانه صورت گرفته است به شکلبازداشت  ۱۶۲۰، دست کم ۹۹سه ماهه اول سال  در
پارکور، فروش کباب خوک، شکار، خوانندگی و ده ها علتی که اساسا در بازی خواری،  علت پوشش یا روزهبه 

  .حقوق قضایی به رسمیت شناخته شده نیست
 

 :جرائم اجتماعیدستگیری های 
 .با جرائم اجتماعی بازداشت شدند  مردم در شهرهای مختلفنفر از   ۶۱۵۰، بیش از  ۹۹در سه ماهه اول سال 

در اثر نداشتن ساختار درست اقتصادی و تقسیم ناعادالنه ثروت بین  های اجتماعی در ایران یپدیده دستگیر
غارت هئیت حاکمه و اهرم قدرت  از این رو در جامعه ای که زیربنای اقتصادی اش بر پایه چپاول و .مردم است

، از این رو فساد اداری و مالی  .بی شک مردم عادی جامعه از ثروتها و سرمایه ملی کشور هیچ نصیبی ندارند  ،باشد
زمینه  خریب خانه آسیه پناهی(تمثل مالخری، دریافت رشوه، اختالس و دفاع از حریم های شخصی) سرقت و

  .های دستگیری های اجتمامی را فراهم می کند
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 شکنجه:.۳
حاکمیت دهه  ۴است که در  درد و رنجی است تلخ و خونین و ابزاری در دست دیکتاتوری والیت فقیه ،شکنجه

داده و اولیه حق انسانی را از مردم ما و بخصوص زندانیان   سرکوب را افزایش  ،آنبا استفاده از    دیکتاتوری در ایران،
 است.  سلب کرده

 شود.روشی است که در زندانهای ایران علیه جسم و جان زندانی بکار گرفته میشکنجه جسمی ضدانسانی ترین 
، موجب اختالالت روحی و می شود انهم چنین شکنجه های روانی که منجر به عذاب زندانیان و خانواده هایش

نداشتن امکانات پزشکی، عدم دسترسی زندانی به امکانات   گردد.شدگان میروانی غیرقابل جبرانی در میان شکنجه
وغ به خانواده زندانیان، بی خبری خانواده زندانیان  بهداشتی، ندادن مرخصی به زندانیان، دادن اخبار غیر واقعی و در

، دفن زندانیان اعدام شده بدون اطالع وکیل و خانوادهبدون اطالع  زندانی سیاسی از وضعیت عزیزانشان، اعدام
 .ایران می باشددر    رایجروانی    خانواده ها، تبعید زندانیان به شهرهای دور افتاده و حبس در تبعید از شکنجه های

در خرداد   .شکنجه های روانی در زندانها تشکیل پرونده های جدید قضایی برای زندانیان سیاسی می باشددیگر    از  
منفرد و آتنا دائمی و هم چنین جعفر عظیم زاده پرونده هایی تشکیل   برای زندانیان سیاسی مریم اکبری  ،۹۹ماه

  یابد.میدوره حبس این زندانیان افزایش  به موجب آن    شد که
 .است  بخشهایی از شکنجه های روانی نهادینه شده در زندانهای ایراننمونه های زیر  

محبوس است در  هیاروم ینظام« در زندان مرکز هیکه به اتهام» اقدام عل ،یشیکامروان درو یاسیس یزندان -
 .خود را دوخت  یلبها ،یجرائم عاد  انیاعتراض به انتقالش به بند زندان

محبوس در زندان   یاسیس یزندان ،یمانیبا نیافش نیتهران حکم مصادره زم ی، دادگاه عموم۹۹خرداد۱۴روز  -
مصادره  خمینیفرمان  یتوسط ستاد اجرا یمانیبا یآقا نیحکم زم نیبر اساس ا .شهر کرج را صادر کرد ییرجا

 .کردند  یو  دیاقدام به تهد  یمانیبا  یماموران اداره اطالعات اصفهان در تماس با دختر آقا  نیهمچن  .خواهد شد

 یخرداد در گفتگو با صدا ۹۱روز دوشنبه  یزندان یفعال مدن ،یآتنا دائم  یاسیس یپدر زندان یدائم  نیحس -
مدافع خود   لیبدون حضور وک  نیاز بند زنان زندان او  خرداد،  ۱۸  کشنبهیروز    یزندان  یفعال مدن  نیا  گفت،  کایآمر

که   یاتهام  شده است،  میاعزام و اتهام »اخالل در نظم زندان « به او تفه  نیزندان او  یدادسرا  یبازپرس  ۲به شعبه  
 .آن را رد کرده است  یآتنا دائم 

شده اطالعات قرار   ریاج  یچند زندان  دیمورد تهد  ن،یمحبوس در زندان قرچک ورام  ییزهرا صفا  یاسیس  یزندان  -
به حمله و قتل  دیرا مورد تهد یید، خانم صفابودنشده  کیتحر یاطالعات نیکه توسط مامور یسه زندان .گرفت

 . ندقرار داد
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تحت  نیپور، در زندان قرچک ورام یو فروع تق ینیپرستو مع ،ییزهرا صفا یزن به نامها یاسیس یسه زندان -
هم محروم  مارستانیپور در زندان به کرونا مبتال شده و از اعزام به ب یفروغ تق .قرار دارند یتیامن یفشار نهادها

 .است
داد که  یرو ینیخون یریکرج درگ شهررجاییزندان  ۶بند  ۱۸و  ۱۷ یدر سالنها ،۹۹آخر خرداددر هفته  -

خارج از  یمارستانهایبه ب ،داشتند قیعم  ینفر از آنها که زخمها ۲شدند و حداقل  یزخم انیاز زندان یتعداد
زندان گوهردشت  سیرئ .منتقل شدند یبه سلول انفراد انیاز زندان یادیآن تعداد ز یدر پ .زندان منتقل شدند

گونه  نیا جادیبند باعث ا کیدر  بیرق یبا قرار دادن گروها یبنام قباد یو معاون و یزیکرج اهلل کرم عز
نقض عضو آنها شده و پس از آن تحت   ایو    انیزندان  یکیزیشوند که اکثرا منجر به حذف ف  یم  نیخون  یهایریدرگ

 در آنجا تحت انیکنند و زندان یمنتقل م یانفراد یان را به سلولهایاز زندان یادیعنوان حفظ نظم زندان تعداد ز
 .رندیگ  یقرار م  یو روح  یجسم   یشکنجه ها

 
 

 فشار بر زندانیان با گسترش کرونا.۴
همانگونه که آمار جان باختگان کرونا در ایران مخفی مانده    .کرونا یکی از اهرم های فشار در زندانهای ایران است  

در زندانهای ایران این مخفی کاری ضریب خورده و  ،ندارندو دولتمردان شفافیتی در زمینه دادن آمار درست 
 گیرد.ابتال به ویروس کرونا قرار میمعرض خطر    روزانه جان ده ها زندانی در

  ار یبس ییکرونا طیرا در شرا رانیا یزندانها تیسرگشاده وضع ینامه ا یطرائول والنبرگ« » یحقوق بشر مرکز
 وعیتواند باعث ش یم انیزندان ادیو تعداد ز رانیا یزندان ها یبهداشتریغ تیوضع» :کرده و نوشت فیبد توص

 «.کرونا شود  عیسر
گزارش   نیطبق ا  .شد  یزنان زندان  شرطو    دیبدون ق  ینامه خواستار آزاد  نیا  در  نیهمچناین مرکز حقوق بشری    

 .کرونا جان باخته اند    یماریدر اثر ابتال به ب  یزندان ۱۰حداقل  
شده و  یدتیعق انیهمه زندان دوشرطیقیو ب یفور یخواستار آزاد حکومت ایراناز  المللنیعفو باز سوی دیگر 

 کی یمجبور به تحمل حت اشیاز حقوق انسان زیآمبه خاطر استفاده مسالمت دیکس نبا چیه »کرده بود،  دیتآک
 (۲۰۲۰آوریل    ۲) « .روز زندان شود

 .زندان مختلف در سراسر ایران شد  ۱۲هایی در بیش از  ایجاد شورش  ها منجر بهفشار این بیماری در زندان
 ویروس کرونا   مبتال بهاز زندانیان  شماری

و  مارستانیاما از اعزام به ب .کرونا مبتال شده است روسیساله در زندان به و۲۵پور  یفروغ تق زندانی سیاسی -
 .محروم است  یپزشک  یدگیرس
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 .علی یونسی دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف در زندان مبتال به ویروس کرونا شد  -
 .شدندکرونا مبتال    روسیاهواز به و  داریدر زندان سپ  یزن زندان۵۰از    شیب  -
کرونا مبتال شده   یماریاهواز محبوس است به ب  داریساله که در زندان سپ  ۶۲  یدینجات انورحم   یاسیس  یزندان  -

 .است
 
 
 
 
 
 

 
 ۱۳ خیدر تار نبی»ز :گفت پدر وی در مصاحبه ای .شدزینب جاللیان در زندان قرچک به ویروس کرونا مبتال  -

توسط پزشک،   شیو انجام آزما  نهیزندان منتقل شد و پس از معا  یبه بهدار  دینفس شد  یتنگ  لیبه دل  ۹۹خرداد  
 .ت«داده شده اس  ص یتشخ ۱۹  دیاو کوو  یماریب

 یتست کرونا  ،ینفر زندان۱۰۰از هر    .کرونا مبتال شده اند  روسیدستگرد اصفهان به و  انیدرصد زندان۵۰از    شیب  -
 .کرونا جانشان را از دست داده اند  لیبدل  یزندان  ۴۰بنا به گفته پزشک زندان تا کنون  .نفر مثبت شده است  ۶۰

 .زندان تهران بزرگ به کرونا مبتال شدند  ۵ پیت  انیتن از زندان ۴حداقل   -
  یتیامن یزندان .کرونا قرار گرفتند روسیدر خطر ابتال به و شهرییزندان رجا ۱۰بند  ۴سالن  یاسیسانیزندان -
 روسیابتال به و لیبدل ۹۹خرداد۲۷روز سه شنبه  شهرییزندان رجا ۱۰بند  ۴محبوس در سالن  ،یحاتم  رجیا

 .)گوهردشت( اعزام شد  شهرییخارج از زندان رجا یمارستانیکرونا به ب

 .کرونا در زندان اصفهان جان خود را از دست داد  روسیابتال به و  لیبدل  یزندان  کی،  ۹۹خرداد۲۷تاریخ  در  -
مانع از انتشار   یاما مسئوالن زندان با پنهانکار .استکرده  دایپ وعیکرونا در زندان دستگرد اصفهان بشدت ش-

  .آن به کرونا مبتال شده اند انیشده و زندان هیبند بطور کامل تخل کی .شوندیاز زندان م رونیاخبار آن به ب
کرونا مبتال شده اند، اما مسئوالن زندان با  یماریزندان به ب نیبند سالمت ا انیاز زندان یادیتعداد زهمچنین 

   .از زندان شده اند  رونیاخبار آن به ب  رمانع انتشا  یپنهانکار
 ه،یاروم یدر زندان مرکز یکارکنان بهدار هیکل .است فاجعه شده کیبه  لیتبد هیاروم یدر زندان مرکزکرونا  -

 ۹۹خرداد۱۷جدید از صبح روز شنبه  یگسترده کرونا و سرماخوردگ وعیبهداشت و ش نیدر اعتراض به عدم تأم
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 ساتیمسئول تاس  نیو همچن  یمسئول بند روان درمان  یقره باغ  دکتر  .دست به اعتصاب زده و سرکار حاضر نشدند
کرده و  دایپ وعیش یگسترده ا اریبطور بس هیاروم یکرونا در زندان مرکز روسیو .زندان به کرونا مبتال شده اند

زندان  ۱۵و  ۱۴ یاز بندها - یدو زندان .مبتال شده اند یماریب نیزندان به ا نیدر ا انیدرصد زندان۷۰از  شیب
کرونا فورا به  روسیو میوخ تیوضع لیبدل زیاهل سردشت ن یسرور نیو حس یقادر یعلبا اسامی  ارومیه

کرونا مبتال شده  روسیبه و یزندان ۳۰دست کم  هیاروم یدر بند سالمت زندان مرکز .منتقل شدند مارستانیب
هم مبتال است، به همراه  ابتید یماریکه به ب یهمدان یقیصد لیخل میابراه  یبه نامها یاسیس یاند. دو زندان

زندان  ۱۵در بند  انینفر از زندان ۳۰خرداد، ۴روز   .برند یکرونا رنج م روسیپسرش ساالر از عالئم ابتال به و
زندان مراجعه کرده و خواستار  یبا عالئم کرونا و با تب باال به بهدار یبد جسم  تی، بعلت وضعهیاروم یمرکز

 یآنها در بند عموم  یدر رابطه با آنها صورت نگرفته و تمام  یاقدام  چیاما ه   .خودشان شدند  تیوضع  فیتکل  نییتع
 رها شده اند.  انیزندان  ریسا  انیو در م

در  ،یبهداشت عیفج اریبس تیکرج در وضع یدر بند موسوم به »سوله« در زندان مرکز یزندان ۶۰۰به  کینزد-
 کرونا قرار دارند.  روسیمعرض ابتالء به و

به به بعد    ۹۹خرداد   ۱۱از روز رفته و    یبه مرخص   نیاز ا  شیدر زندان قلعه شور اصفهان که پ  انیزندان  تیوضع  -
 .تباالس  اریبس  انیزندان  انیابتال به کرونا در م  دیاسفناک است و تهد اریزندان بازگشته اند، بس

زاهدان محبوس بود احتماال  یکه در بند دو زندان مرکز یرعلیفرزند ش ،یساران راحمدیبه نام ش یزندان کی -
 .کرونا جان باخت  روسیابتال به و  لیبدل

است که با توجه به تراکم جمعیتی در آنها، مورد ها کرونا زندان روسیو وعیش یهاکانون نیزتریاز خطرخ یکی
 ارقام درستی از آن منتشر نمی شود.بی توجهی مطلق حاکمان ایران قرار گرفته و آمار و  

 
 هزار زندانی مبتال به هپاتیت ۷هزار زندانی مبتال به ایدز و۲وجود 

در  تیهزار مبتال به هپات ۷و  دزیمبتال به ا یهزار زندان۲وجود هولناکترین خبرها در زندانهای ایران،  یکی از-
 اصغر جهانگیر به آن اعتراف نمود.   هاسابق سازمان زندان  سیرئاست که    کشور  یزندانها
 ۲۱۱ها از وجود  سازمان زندان  دیجد  سیو معارفه رئ  عیها در مراسم تودسازمان زندان  قیسا  سیرئ  ریجهانگ  اصغر

و  دزیبه ا یهزار زندان ۲افراد  نیا انیاز م» :و گفت برداشت پرده زندان ۲۶۸ها در موجود در زندان یهزار زندان
 «.مبتال هستند  تیبه هپات  یهزار زندان۷

 نه به اعدام   –کانون حقوق بشری نه به زندان 
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