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 زنان ایران قربانی خشونت، بی عدالتی و سیل
ه نوبه هرکدام ب ات کهمسائل زنان ایران در ماههای فوریه و مارس طیفی از موضوعات مختلف را در برمی گرفت. این موضوع
ت موسی، حمالای ناخود بسیار تکاندهنده است از جمله شامل موارد وحشتناک خشونت خانگی علیه زنان و دختران، قتل ه

مادران  ن باردار،ه زناکاسیدپاشی، آزار و اذیت کودکان و ازدواج های زودهنگام، همچنین خودکشی زنان در طیف های مختلف 
 جوان را هم در بر می گرفت. 

ادالنه نیز حکام غیرعدور اخشونت علیه زنان زندانی در زندان شهرری )قرچک ورامین( و افزایش فشار به زندانیان سیاسی با ص
رای وکیل مدافع ضربه شالق که ب ۱۴۸سال زندان و ۳۸رودروی حکومت زن ستیز آخوندی علیه زنان بود که از حکم  جنگ

 حقوق بشر نسرین ستوده صادر شد را می توان ظالمانه ترین آنها یاد کرد.

شور به ر سراسر کدوان اهمه این مسائل اما تحت الشعاع سیل های ویرانگری قرار گرفت که خسارات جانی بسیار و ضررهای فر
 بار آورد.

 

 سیل ویرانگر جان و مال مردم را با خود برد
کشور را فرا گرفت و موجب سیالب های ویرانگر در آخرین روزهای ماه مارس و آغاز سال نوی ایرانی، موجی از باران و طوفان 

دهها  شهر و روستا به زیر آب رفتند و هزاران تن همه چیز خود را از شد. 
 دست دادند. 

نفر  ۱۹تالش کرده اند که تلفات را تا حد ارگانها و رسانه های حکومتی 
کوچک نمایی کنند. اما گزارشهای پراکنده از مردم حاکی از آن است 

بعد در شیراز  قربانیانبیشتر  .در این سیل کشته شده اندتن  ۲۰۰که حداقل 
ند. درمیان کشته جان خود را از دست داد از یک باران ده دقیقه ای

 شدگان دهها زن و دختربچه وجود داشته اند. 

کمک های دولت بسیار کم و بسیار کند انجام شد. رژیم قبل از اعزام 
مددکاران، اقدام به اعزام سپاه پاسداران و بسیج کرد تا از بروز اعتراضات 
جلوگیری کند. مقامات وزارت کشور تهدید کرده اند که هر کس اخبار 

دستگیر و مجازات خواهد شد در رسانه های اجتماعی منتشر کند  سیل را
تا به این ترتیب مانع از درج گزارشات بیشتر درباره ابعاد واقعی خسارات 

آنچه تکاندهنده است ابعاد خسارات به وجود آمده به دلیل باران بشود. 
سنگین است، نه تنها در روستاها و مناطق روستایی بلکه حتی در شهرهای 

 زرگی مثل شیراز.ب

یک چوپان در یکی از روستاهای ساله ۱۱عکس باال، دختر 
عیا نریمانی سوسنگرد در رودخانه غرق شد. عکس پایین، ل

 که در جریان سیل در شیراز جان باخت
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برای بخش خدمات عمومی منجر به از مهار خارج شدن فجایع طبیعی شده است. اختالس و  سوء مدیریت دولت و کمبود بودجه
پولی برای تأمین نیازهای مردم باقی نگذاشته است. نقش سپاه و مقامات فساد گسترده در میان مقامات رژیم به معنی واقعی کلمه 

 همه روشن است.فاسد رژیم برای 

از بروز چنین سیالبهایی جلوگیری کند. در رسیدگی به معابر آبی کمترین کاری بود که رژیم مالیان می توانست انجام بدهد تا 
رودخانه  یریگچند سال است که از رسوباستان گلستان، 
ها را از مراتع و جنگل یادیاند، بخش زکرده یگرگان خوددار

 یهاطرح یمزارع و اجرا یزه کش اند، و ازبرده نیاز ب
 اند.طفره رفته یزداریآبخ

خیابان سازی در کنار دروازه قرآن شیراز معبر تخلیه آب را 
مسدود کرده و منجر به چنین سیالب های مخربی شده است. از 

و فروش خاک ایران به کشورهای خارجی  بین بردن جنگلها
یگر دالیل عالوه بر انواع نقض مقررات ساخت و ساز از د

 سیالب های اخیر می باشند. 

از از سیل در شرایط وحشتناکی به سر می برند. بازماندگان 
 .ستین یچندان اثر یامدادرسان یهاستمیامدادگر و س یروهاین

بیشتر کمک به سیلزدگان از سوی مردم در شهرهای مجاور 
 صورت می گیرد.

ا می یک خانم در شیراز که از طریق خیاطی زندگی خود ر
مگه »گذراند، در یک کلیپ ویدئویی ضبط شده می گوید، 

اومده تو خونه مون؟ بچه هام  لیس نجوریچقدر بارون اومده که ا
آب رفته. من االن کار  زشونیلباس ندارن . دفتر ندارن. همه چ

مردم.  یمردم که دستمه همه آب رفته. پارچه ها لی. وساکنمیم
مردم  لی. تمام وسارونیرفته باز در  لهایشکسته و همه وسا شهیش

نه پتو  مینه لباس دار االن. رونیب رفتنبچه هام همه  ی، لباسها
 ی؟ چطور می. کجا برومیندار یچیه مینه خوراک دار میدار

هامون همه  یبرق لی. وسامیو بر ینجوریا میخونمون رو ول کن
یک « .ام خراب شده یتمام زندگ اورم؟یار کنه؟ من از کجا بمن ک یبرا یمنه چطور یاتو نیا...  ام ، اتو یاطیآبه . چرخ خ یتو

. ستی. لباس و شلوار نداره. کفش و جوراب نداره. خودم جوراب پام نهیرخشکیدارم. ش ساله کیبچه  کی»خانم دیگر می گوید، 
 رمیگ یها لباس م هیهمساتو کوچه. مادرشوهرم و شوهرم لباس ندارند. از  ختندیهم که همه ر مونی. زندگمیسرده لباس گرم ندار

 «.کنم یتنشون م
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ه درپاش عفونت ک .اوردهیقطره ن یشده. چشمش عفونت کرده کس ضی. بچه ام مرمیغذا و لباس ندار»خانم سومی می گوید، 
اضالب آبها با آب ف نیآب نخور دنیگو یم...  فاضالب لیدله ما مهمه. اسهال و استفراغ ب یاالن برا زهایچ نیاند. ا اوردهیپماد ن

 «.شده یکی

 

 
 وکیل مدافع حقوق بشر نسرین ستوده حکمسال  ۳۸

زندان که در حکم سال ۵تا  دستگیر شد ۹۷خرداد  ۲۳بعد از سه سال زندان، وکیل مدافع حقوق بشر نسرین ستوده مجددًا در روز 
برای او  یدادگستر ین وکالابل کانوکشور و به استناد تحصن در مق تیبه قصد بر هم زدن امن یبه اتهام اجتماع و تبان ۹۵سال 

 صادر شده بود را بگذراند. 

گر بود. پرونده او یک بار در مورد اتهام دی ۷اما در روزهایی که او در زندان بود، پرونده جدیدی برای وی تشکیل شد که شامل 
 ی او اجازهبه وکیل انتخاب ی که حتیدر دادگاه انقالب تهران در غیاب وی بررسی شد در حال ۹۷و بار دیگر در بهمن  ۹۷آذرماه 

 شرکت در جلسه دادگاه و دفاع از پرونده او را ندادند. 

ضربه  ۱۴۸ال حبس و س ۳۴، همسر خانم نسرین ستوده از طریق حساب فیسبوک خود اعالم کرد که حکم ۹۷اسفند  ۲۰تاریخ در 
 شالق برای برای او صادر شده است. 

کانون  وصیف کرد.ت« النهبه شدت ناعاد»راسر جهان شد. عفو بین الملل این محاکمه ها را این حکم موجب خشم و انزجار در س
ر نسرین سه در کنای فرانهمه وکال»وکالی فرانسه با نصب تصویر بزرگی از نسرین ستوده بر روی ساختمان خود اعالم کرد که 

 «ستوده ایستاده اند.
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ردین در فرو ۱۰یخ ر تاربود و در آنها شرکت نکرد. وی در نامه ای که د خانم ستوده با محاکمه های ناعادالنه خود مخالف
ادگاه دقضات  دیهجازه داناعادالنه شرکت کنم.  یباز نیدر ا یشکل چیدر ه ستمین لیما»صفحه فیسبوک خود منتشر کرد، گفت، 

 « کنند. یانقالب تک نفره باز

نانی که به حجاب زدفاع از  جمله ای صلح آمیز او در دفاع از حقوق بشر ازاتهامات وارده علیه خانم ستوده تنها به خاطر فعالیت ه
 . می باشد اجباری اعتراض داشتند و مخالفت صریح او با مجازات اعدام

 یمجددا پرونده ۲۳/۳/۹۷ خیدر تار نجانبیپس از بازداشت ا»، فروردین خود توضیح داد ۱۰نسرین ستوده در نامه سرگشاده 
 :دیگرد ریبه شرح ز تیشد که منجر به احکام محکوم لیمن تشک هیعل اتهام ۷با  دیجد

 سال ۷.۵کشور  تیبه قصد برهم زدن امن یاجتماع و تبان - ۱
 سال ۷.۵لگام  نیدر کمپ تیعضو - ۲
 سال ۱.۵نظام  هیعل یغیتبل تیفعال - ۳
 سال ۱۲به فساد و فحشاء  قیتشو - ۴
 ضربه شالق ۷۴ یظاهر شدن بدون حجاب شرع - ۵
 ضربه شالق ۷۴سال حبس +  ۳ یاذهان عموم شیبه قصد تشو بینشر اکاذ - 6
 سال ۲ یعموم شیاخالل در نظم و آسا - ۷

 .ضربه شالق بوده است ۱۴۸سال به اضافه  ۳۸.۵من  هیاحکام صادره عل مجموع

و در  کندیم نییجداگانه تع م رامجازات هر اتها یاتهامات متعدد باشد قاض یوقت یقانون مجازات اسالم ۱۳۴موجب مفاد ماده  به
 .گرددیاجرا، ابتدا مجازات اشد اجرا م یمرحله

 یمابق فیاست که تکل نیا یاما سوال اساس گرددیحکم اجرا م نیسال حبس است که در ابتدا ا ۱۲پرونده، مجازات اشد  نیا در
اجرا  قابلریغ ای لیتعد ای ابدی لیتقل یاز علل قانون یکیاگر مجازات اشد به »..... ۱۳۴باز به موجب ماده  شود؟یها چه ممجازات

فرد  یدجر به آزاتا من ها معلوم شودمجازات یهیکل فیتکل دیبا یموارد نیپس در چن «.گرددیم ااجر یشود، مجازات اشد بعد
 «محکوم گردد.

اتفاق  به بیقر تیاکثر النه محاکمهروند ناعاد افشاینسرین ستوده خاطرنشان ساخت که هدف او از نوشتن این نامه سرگشاده 
و  یو مدن یاسیالن ساز فعا یریجمع کثمی باشد که به موجب آن عادالنه  یدادگاه انقالب با نقض اصول دادرس یهاپرونده

 .کنندیاند و مزندان تحمل کرده یطوالن انیسال یدشوار ط یطیدر شرا گرید یو مذهب دهیمعتقدان به عق

ال زندان محکوم شده و س ۱۲به  یبه حجاب اجبار نیخود در دفاع از معترض فهیخاطرنشان ساخت که تنها به خاطر انجام وظ یو
 .ه عمل آمدب یریدادسرا جلوگ یدر مرحله لیاز حضور وک حًایشده است و صر لیتشک لیبدون حضور متهم و وک یدادگاه و

ه آن روز، ب دنیرس یاو ما بر تابدیم زیما ن نیعدالت بر سرزم دیچندان دور خورشنه  یروز»در انتها تأکید کرد،  نسرین ستوده
 «.میبه هدف برس ریمس نیاز ا دیتا شا میکنیم نیصبر و صلح تمر
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 مصادره محل کسب و زندگی زندانیان سیاسی
 یاسیس یندانزمحل کسب و محل زندگی « فرمان امام ییستاد اجرا»ستاد موسوم به ، ۹۷در اواخر اسفندماه 

باشند  یو گوهردشت کرج محبوس م نیدر زندان او بیرا که به ترت یو همسرش حسن صادق یفاطمه مثن
 مصادره کرد.

 یبرا یاز امالک، در حال یادیپس از مصادره بخش ز» ،این زوج زندانیبه گفته آقای ایمان صادقی، فرزند 
را مصادره کند که همسر  یاموال تواندیدادگاه نم ،ییجزا نیبر اساس قوانمصادره تنها خانه سکونت خانواده اقدام کرده است که 

 «مانند خوراک و پوشاک و مسکن محروم کند. یاهیاول یازهایو فرزندان و افراد تحت تکفل محکوم را از ن

امنیتی توجهی نکرده و  –شکی نیاز دارند اما مقامات قضاییوالدینش در زندان به مراقبت های پزایمان صادقی همچنین افزود که 
 .در روند درمان آنها کارشکنی می کنندبا وجود هماهنگی نوبت دکتر با هزینه خانواده، با اعزام نکردن مادر و پدرش به بیمارستان 

از سازمان  یبه اتهام هوادار ،و ازدواج ییااز آشن شیبودند که پ نیسازمان مجاهداز هواداران  یو حسن صادق یفاطمه مثن
آزاد شد.  دانبازداشت شد و پس از شش سال از زن گیسال ۱۵ رد یشدند. حسن صادق یبازداشت و زندان 6۰در دهه  نیمجاهد

 به دو و چهار سال زندان محکوم شدند. بیدر همان سال بازداشت و به ترت زین یو مادرش فردوس محبوب یفاطمه مثن

حکم آنان  یس از مدتدند و پبه اعدام محکوم ش زین آنهااز  یکیو همسر  یو مرتض یمصطف ،یعل یهابه نام یدر فاطمه مثنسه برا
 بودند. یزندان زیره نو زه نبیز یهااش به ناماعدام شد که همسر و دو کودک چهار و شش ساله یدر حال یمثن یاجرا شد. عل

منتقل  نیو به زندان او بازداشت یصادق مانیشان اساله۱6پسر به همراه سیاسی  یندانزوج زاین  ،۹۱بهمن  ۹در ، بعدسه دهه 
وز نهم که ر یادقدر حسن صپ یمجلس ختم برا یاتهام برگزار به یتا مدت طوالن این زوجآزاد شد اما  یپس از مدتایمان شدند. 

 دند.سال حبس محکوم ش۱۵ًا به لیبرتی فوت کرده بود، تحت بازجویی قرار داشتند و متعاقببهمن در کمپ 

 

 مقامات زندانهای ایران همچنان زندانیان سیاسی را از درمان محروم می کنند
به بیمارستان جهت انجام آزمایشات و مراقبت های پزشکی جلوگیری  آتنا دائمیمقامات زندان اوین از انتقال زندانی سیاسی 

 کردند.

سرگیجه و سردردهای مداوم و بی حسی در ناحیه چشم راست  هاست که دچارزندانی سیاسی آتنا دائمی مدت
برای او درخواست انجام ام آر ای نوشت اما  ۹۷می باشد. پزشک بهداری زندان قرچک در اردیبهشت سال 

است. همچنین دادیار ناظر بر زندان  جهت انجام این آزمایشات و معاینه به بیمارستان منتقل نشدهتا کنون 
ه او برای مالقات را مدتهاست نمی پذیرد و آنها موفق به گرفتن اجازه برای انتقال آتنا به درخواست خانواد

 .نشدندبیمارستان 

 

 

http://women.ncr-iran.org/
http://women.ncr-iran.org/fa/1397/12/25/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%ad%d9%87/
http://women.ncr-iran.org/fa/1397/12/25/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%ad%d9%87/
https://www.mojahedin.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/1397/09/29/%d8%a2%d8%aa%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%db%b5-%d8%b2%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a8-%d8%b9%d9%81%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84/
https://women.ncr-iran.org/fa/1397/09/29/%d8%a2%d8%aa%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%db%b5-%d8%b2%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a8-%d8%b9%d9%81%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84/
https://women.ncr-iran.org/fa/1397/12/11/%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%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88/
https://women.ncr-iran.org/fa/1397/12/11/%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%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88/
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 احکام سنگین برای فعالیت های مسالمت آمیز
سال حبس  ۳به  محبوس می باشد،الحسینی که در بند زنان زندان اوین زندانی سیاسی انسیه عبد

ماه حبس محکوم شد. فعال  ۵سال و ۴ی رضوانه احمدخان بیگی به فعال مدن تعزیری محکوم شد.
 سال زندان محکوم شدند.۵هر یک به مدنی کرد سحر کاظمی و معلم بازنشسته، معصومه عسکری، 

ساله، در بهمن ماه دستگیر و به زندان الکان رشت ۵۷، مهین اکبری، 6۰زندانی سیاسی سابق دهه 
در زندان اوین در وضعیت  ۹۷دی ماه  ۱۹ر ساناز اللهیاری از منتقل شد. خبرنگار و روزنامه نگا

به صورت از آذرماه نیز بالتکلیف محبوس می باشد. آمنه ظاهری ساری دانشجوی حسابداری 
، مادر دو کودک، از حکیمه احمدیدر زندان سپیدار اهواز به سر می برد. فعال مدنی بالتکلیف 

شهروند بهائی، مریم همچنین کلیف به سر می برد. در زندان مرند در وضعیت بالت ۹۷مهر ۲6
دستگیر شده بود همچنان در وضعیت بالتکلیف در زندان  ۹۷شهریور  ۲۵غفارمنش، که در تاریخ 

 اوین محبوس می باشد.

 

 حمله به زندانیان زندان شهر ری )قرچک(
.  این زندان کردند ۲و  ۱حمله به زندانیان بند  گارد زندان را مأمور، مسئولین زندان شهر ری ۹۷بهمن  ۱۹و  ۱۸طی روزهای 

زندانیان خواستار رسیدگی پزشکی به وضعیت یکی از زندانیان شده بودند. نیروهای امنیتی اما با خشونت و با استفاده از گاز اشک 
 آور و اسپری فلفل پاسخ دادند.

شین آب پاش اده از ماا استفروشن کنند، مسئولین زندان بوقتی زندانیان تالش کردند برای خنثی کردن تأثیر گاز اشک آور آتش 
ع کردند و زنان دها را قطاز بنگآتش را خاموش کردند در حالی که زنان زندانی هنوز در بندها بودند. آنها متعاقبًا برق و آب و 

نی که گاز ه زندانیادگی برسیزندانی را که سراپا خیس شده بودند، به همان حالت در هوای سرد زمستان رها کردند. هیچ گونه 
 نها غذا ندادند.آتند و به اه داشزندانیان را چند روز گرسنه نگ مسئولین زندان،اشک آور و فلفل استنشاق کرده بودند انجام نشد. 

ای انفرادی نفر از آنها به سلوله ۲۵زندان اوین منتقل شدند و  ۲۴۰نفر از زندانیان زندان قرچک با خشونت به بند ۴۰بهمن،  ۲۰روز 
 شدند.  بردهقرچک 

 
 اظهارات وقیحانه درباره الیحه منع خشونت علیه زنان

حداکثر توان  ژیم ایرانرد که می ده  صادر شده برای فعاالن زن و رفتار بیرحمانه با آنها نشانابعاد بازداشت ها و احکام حبس 
از جمله  ،ینیان سیاسر زنداومت مالیان با افزایش فشار بحکست. خود را برای سرکوب مخالفت های مسالمت آمیز به کار گرفته ا

 ازد.ا مرعوب سرام رقصد دارد فضای ترس بر جامعه مستولی کند و مردم به جان آمده و ملت ناآ ،زندانیان و فعاالن زن
کردن  مسدود که است شده افراد را بازداشت و زندانی می کند، حاال مدعی اتبا این همه، رژیمی که برای کوچکترین تخلف

 شد.  رژیم می با« حبس زدایی»ساله تصویب الیحه منع خشونت علیه زنان به دلیل مغایرت آن با سیاست ۱۳

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/1397/11/22/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b1%da%86%da%a9-%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b2/
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گفت خشونت  هیزنان عل تیامن نیتأم حهیال، در اظهاراتی درباره غالمحسین محسنی اژه ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه
 .ستین ریو اصالح پذ دارد یاساس یبه بازنگر ازیناین الیحه 

ست که ما اسائل این ی از ماشکاالت الیحه تأمین امنیت زنان زیاد بود و نمی شد اصالحات روی آن انجام داد... یک»وی گفت، 
 «شود. انواده میخنیان سیاست کلی بر حبس زدایی داریم اما در این الیحه برای هر موضوعی حبس برگزیدند و موجب تزلزل ب

 (۱۳۹۷بهمن  ۲۸ -می ایرنا)خبرگزاری رس 
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