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احکام غیرقابل توجیه و رفتار وحشیانه با زنان در زندانهای ایران
در ماه ژوئن شاهد تشدید سرکوب فعالین زن بودیم .از آنجایی که رژیم آخوندی هر روز هرچه بیشتر تضعیف می شود ،هرچه
بیشتر از سوی فعاالن مدافع حقوق بشر و فعالیت هایشان احساس خطر می کند.
طی ماه ژوئن از زندانی شدن و یا ضرب و شتم حدود  ۲۰زن فعال مدافع حقوق بشر و مدنی در زندان گزارش رسید .برای برخی
احکام سنگین صادر شد و برخی دیگر برای گذراندن دوران محکومیت به زندان منتقل شدند.

همچنین اثبات شد که اعدام و قتل بزدالنه زندانیان در زندان موجب هرچه برافروخته تر شدن خشم مردم و مخالفت با رژیم می

شود ،امری که در مراسم ترحیم علیرضا شیرمحمدعلی شاهد آن بودیم.
اعدام ۸۹مین زن

در ماه ژوئن شاهد اعدام زنی دیگر بودیم .او ۸۹مین زنی است که در دوران ریاست جمهوری روحانی اعدام می شود.
فاطمه نصیری که به مدت ۱۱سال در زندان قرچک زندانی بود در روز  ۲۹خرداد  ۹۸در زندان گوهردشت (رجائی شهر) به دار
آویخته شد .گفته می شود که او مسئولیت قتلی که پسرش مرتکب شده بود را به عهده گرفته بود.

مجازات مرگ برای مادری که از خود در مقابل تجاوز دفاع کرد
صدور حکم اعدام برای صغری خلیلی ۳۶ ،ساله و مادر دو فرزند ،به خاطر دفاع از خود در

مقابل تجاوز موضوع تکاندهنده ای بود که روز ۲۵خرداد  ۹۸واقع شد.

او به مدت ۷سال در زندان بوده است .پسر ۴ساله او با وی در زندان مرکزی سنندج زندگی
می کند .پسر دیگر او ۱۴ساله است و با پدرش زندگی می کند.
امید بدری ،همسر صغری خلیلی ،در مورد این موضوع گفت« ،در سال  ۹۴حکم اعدام تأیید شد ،اما قتلی که خانم من مرتکب شد

به خاطر مسئله ناموسی بود و کسی که مزاحم همسرم می شد و او را اذیت می کرد .مردم اهالی روستا اطالع دارند که مقتول

چندین خانواده دیگر را هم به همین شیوه اذیت می کرد و به زن مردم فشار می آورد .علی دست از سر همسرم بر نمی داشت در
حالیکه همسر من یک زن شوهردار بود و نهایتًا صبر همسرم لبریز شد و ناچار او را با ضربات چاقو به قتل رساند».

آقای بدری همچنین گفت« ،االن دو ماه مانده به اجرای حکم اگر ما نتوانیم پول دیه را تهیه کنیم صغری اعدام خواهد شد».
با توجه به طبیعت و نقش مادری زنان ،قوانین مختلف بین المللی حتی در رابطه با جرایم اجتماعی اصل را بر عدم صدور حکم
زندان و اعدام می گذارند .اما در حاکمیت رژیم مالیان وضعیت به این صورت نیست.
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همچنین این اولین باری نیست که یک زن به خاطر دفاع از خود در مقابل تجاوز محکوم به اعدام می شود .در سال  ۱۳۹۳ریحانه

جباری بعد از  ۷سال حبس به دار آویخته شد به دلیل اینکه حاضر نشد به خواسته رژیم مبنی بر همکاری برای سفیدسازی جرم
مقام ارشد وزارت اطالعات تن بدهد.

دادخواهی در مراسم ترحیم زندانی سیاسی مقتول
روز جمعه ۲۴خرداد  ۹۸مراسم تشییع و خاکسپاری زندانی سیاسی
علیرضا شیرمحمدعلی در بهشت زهرا برگزار شد .این زندانی سیاسی

۲۱ساله بر اساس یک نقشه از پیش طراحی شده و در یک دعوای

ساختگی در زندان فشافویه به شکل فجیعی با ضربات یک جسم تیز و برنده به دست مزدوران اجیرشده رژیم در روز ۲۰خرداد به

قتل رسید.
در مراسم تشییع علیرضا شیرمحمدعلی عالوه بر خانواده قربانی ،جمعی از مادران شهدا و زندانیان سیاسی شرکت داشتند .این

مراسم به دلیل حضور نیروهای امنیتی و لباسشخصی ،در فضایی امنیتی برگزار شد .با این حال تعدادی از زنان حاضر در صحنه با
روحیه دادن به مادر علیرضا از وی خواستند به سایر مادران شهدا و جنبش دادخواهی بپیوندد.

شرایط زندانیان سیاسی و فعاالن زن
نازنین زاغری
نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی ایرانی – انگلیسی به مدت دو هفته دست به اعتصاب غذا زد تا به

ادامه حبس ناعادالنه خود اعتراض کند و خواستار آزادی بی قید و شرط خود بعد از  ۳سال حبس

گردید.

وی قربانی سیاست شوم گروگانگیری رژیم مالیان و تبدیل به کارت معامله با دولت انگلیس شده است.
نازنین زاغری از روز شنبه  ۲۵خرداد  ،۹۸همزمان با سالروز تولد دختر کوچکش ،دست به اعتصاب غذا زد .همسر وی آقای
ریچارد راتکلیف نیز در همبستگی با همسرش در مقابل سفارت رژیم در لندن اعتصاب غذای خود را در همان روز آغاز کرد.

نازنین زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز ،در فروردین  ،۱۳۹۵هنگام بازگشت از دیدار خانواده اش در ایران ،به همراه

فرزند دو ساله اش در فرودگاه بازداشت شد .وی بعد از ماهها حبس بدون محاکمه ،به ۵سال زندان محکوم شد.
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آمنه ظاهری ساری
زندانی سیاسی آمنه ظاهری ساری در زندان سپیدار اهواز توسط مأمورین زندان مورد ضرب و شتم
قرار گرفت .خانواده او گفتند ،بازوی آمنه بر اثر ضرب و شتم به شدت آسیب دیده و در حال حاضر
از دریافت خدمات پزشکی محروم می باشد.

آمنه ظاهری ساری پیشتر در زندان دچار مشکالت جسمی شده ،از جمله برخی نواحی بدنش دچار تورم شدید شده و به گفته
پزشک درمانگاه باید سریعا به بیمارستان اعزام و تحت آزمایشات و مراقبت های پزشکی قرار گیرد اما از اعزام وی توسط مقامات

زندان جلوگیری شده است.

آمنه ظاهری ساری قرار بود که با قرار وثیقه  ۳۰۰میلیون تومانی که برای وی صادر شده آزاد شود اما از آزادی موقت او نیز

جلوگیری کردند.

صبا کرد افشاری
فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق ،صبا کرد افشاری روز شنبه ۱۱خرداد  ،۱۳۹۸به دست مأموران
امنیتی مجددًا بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل گردید .وی ده روز را در سلول های انفرادی

بازداشتگاه وزرا گذراند و سپس روز سه شنبه  ۲۱خرداد  ،۹۸به قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل

شد .صبا کرد افشاری روز  ۱۱تیرماه  ،۹۸برای بازجوئی مجدد از زندان قرچک ورامین به مکان

نامعلومی منتقل شد.

صبا کرد افشاری۱۹ ،ساله ،در جریان اعتراضات مرداد ماه  ۹۷در تهران دستگیر و به یک سال حبس محکوم شد ،اما در بهمن ماه

 ۹۷از زندان آزاد گردید.

وی با اتهاماتی از جمله اشاعه فساد و فحشاء از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب ،تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط با
گروه های معاند و طراحان براندازی نرم و اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق ارتباط با رسانه های خارجی تفهیم اتهام شد.
ساناز الهیاری
ساناز الهیاری ،یکی از اعضای هیأت تحریریه نشریه اینترنتی گام ،حدود شش ماه است که در
بازداشت به سر می برد .در دوره بازداشت به بیماری نامشخصی مبتال شده و دچار ضعف جسمی،

لرزش اندام ها ،مشکالت گوارشی و درد شدید معده است .این زندانی سیاسی  ۱۰کیلوگرم کاهش

وزن داشته و علیرغم پیگیری خانواده تا کنون از اعزام به بیمارستان و رسیدگی های پزشکی محروم بوده است .پزشک بهداری

زندان قادر به تشخیص بیماری او نبوده اند.
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ساناز الهیاری به همراه همسرش امیرحسین محمدی فر از روز  ۱۳تیر  ،۱۳۹۸در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زدند .این زوج

روزنامه نگار درباره بی عدالتی های اجتماعی از جمله وضعیت کارگران ایرانی گزارش تهیه می کردند.
ناهید شقاقی
ناهید شقاقی ،فعال حقوق زنان و از اعضای بازداشت شده انجمن ندای زنان ایران است که ماه

گذشته دستگیر شد و همچنان در بازداشت به سر می برد .وضعیت وی بالتکلیف می باشد.

در اواخر خردادماه ،سه تن دیگر از همکاران او بعد از اینکه محل سکونت شان بازرسی شد ،به

دادسرای اوین احضار شدند .مریم محمدی ،اسرین درکاله و نرگس خرمی نیز از اعضای انجمن ندای زنان ایران هستند.

اکرم نصیریان ،عضو دیگر این گروه ،بعد از  ۲۷روز اسارت در بند  ۲۰۹اوین به قید وثیقه آزاد شد.
فعاالن کارگری
سه تن از فعاالن کارگری زن به نامهای مرضیه
امیری ،ندا ناجی و عاطفه رنگریز از روز

دستگیری در  ۱۱اردیبهشت همچنان در زندان
به سر می برند.
قرار بازداشت ندا ناجی و مرضیه امیری یک ماه دیگر تمدید شد .قرار بازداشت عاطفه رنگریز نیز به کفالت تبدیل شده است ولی

مقامات زندان به بهانه های مختلف از آزادی وی جلوگیری شده است .مسئولین دادسرای اوین دلیل عدم قبول قرار کفالت خانم

رنگریز را اضافه شدن اتهامی جدید به پرونده او عنوان کرده اند.
مرضیه امیری به بند عمومی زندان اوین منتقل شده ،اما ندا ناجی به رغم پایان بازجویی ،از سلول های چند نفره مجددًا به سلول

انفرادی منتقل شده است .عاطفه رنگریز پس از بازپرسی در اوین به زندان قرچک ورامین بازگردانده شده است.

مرضیه امیری روزنامه نگار و دانشجوی دانشگاه تهران در حال حاضر در بند زنان زندان اوین زندانی می باشد .ندا ناجی و عاطفه

رنگریز در زندان قرچک ورامین به سر می برند.
آنیشا اسداللهی

سه شنبه شب  ۲۸خرداد نیروهای امنیتی که  ۱۲نفر بودند ،فعال کارگری آنیشا اسداللهی را در خیابان

دستگیر کردند .خانم اسداللهی بعد از دستگیری در تظاهرات روز جهانی کارگر در تهران به تازگی
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با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود .خانم اسداللهی چند ساعت بعد از بازداشت با خانواده خود تماس گرفت و گفت که به

زندان اوین منتقل شده است.
ایران راه پیکر

فعال مدنی خانم ایران راه پیکر که یک ماه و نیم از زمان دستگیری وی گذشته همچنان در بازداشتگاه سنندج در بالتکلیفی به سر
می برد .وی تاکنون چندین بار به اداره اطالعات منتقل شده و مورد بازجویی قرار گرفته است .خانم راه پیکر از بیماری آسم رنج

می برد و به دلیل نبود مرکز درمانی در محل بازداشت وضعیت جسمی و سالمتی اش روز به روز وخیم تر می شود.

زهرا محمدی
فعال مدنی کرد زهرا محمدی همچنان در وضعیت نامعلومی به سر می برد.
زهرا محمدی مسئول انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین در تاریخ  ۲خرداد  ۱۳۹۸بازداشت شد.
زهرا محمدی  ۲۸ساله دارای مدرک کارشناسی ارشد ژئوپولوتیک از دانشگاه بیرجند است .وی به مدت  ۱۰سال در شهر سنندج
و روستاهای اطراف آن مشغول تدریس زبان کردی بوده است.

انجمن نوژین یکی از انجمن های فرهنگی و اجتماعی فعال در کردستان می باشد که در چندین شهر این استان از جمله سنندج،

کامیاران ،دهگالن ،سقز و بانه فعالیت دارد.

آتنا دائمی و گلرخ ایرایی
اتهامات جدیدی علیه آتنا دائمی و گلرخ ایرایی وارد شده است .به دلیل
اینکه آنها به خود جرأت دادند علیه اعدام سه زندانی سیاسی کرد اعتراض

کنند و مانع بازرسی بدنی خود شدند.

محاکمه آنها روز  ۲۸خرداد ماه در شعبه  ۲۶دادگاه انقالب تهران به مدت تنها دو ساعت برگزار شد .در چنین زمانی نمی شود از

هیچ پرونده ای دفاع کرد.

این دو فعال حقوق مدنی در مقابل دادگاه حاضر شدند و اتهامات مبهمی مبنی بر توهین به خمینی و خامنه ای ،ایجاد اخالل در
نظ م زندان از طریق مقاومت در مقابل بازرسی ،خواندن سرودهای اعتراضی در روز اعدام سه زندانی سیاسی کرد و تبلیغ علیه نظام
از طریق ارسال نامه های سرگشاده به بیرون از زندان ،به آنها تفهیم شد.
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آتنا دائمی که در حال گذراندن  ۵سال حبس خود می باشد در تاریخ  ۲۹مهر  ۹۳بازداشت شد و از آذرماه  ۹۵در زندان اوین
دوران حبس خود را می گذراند.

گلرخ ابراهیمی ایرایی در تاریخ  ۱۹فروردین  ۹۸بعد از پایان دوران محکومیت خود آزاد شد .او از  ۳آبان  ۹۵در زندان بود .اگر

وی مجرم شناخته شود ممکن است مجددًا به زندان بازگردانده شود.
لیال حسین زاده

لیال حسین زاده فعال دانشجویی دانشگاه تهران به سه سال و ۶ماه حبس تعزیری و ۲سال ممنوعیت
خروج از کشور محکوم شد .لیال حسین زاده دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران

در جریان قیام سراسری دی ماه  ،۹۶دستگیر و بعد از مدتی به قید وثیقه آزاد شد.

روز دوشنبه  ۳تیرماه  ،۱۳۹۸رأی شعبه  ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران به وی ابالغ شد .لیال حسین زاده از جمله به اتهام اجتماع
و تبانی علیه امنیت ملی با تخفیف در مجازات به  ۳۰ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری

محکوم شد.

زنان بهائی
شعبه اول دادگاه تبریز مونیکا علیزاده و شبنم عیسی خانی را به اتهام عضویت در تشکیالت غیر قانونی بهایی به تحمل  ۶ماه حبس

محکوم شدند .همچنین در تهران ،سوفیا مبینی از سوی شعبه  ۲۶دادگاه انقالب تهران به ۱۰سال حبس تعزیری محکوم شد.
سمانه نوروز مرادی

زندانی سیاسی سمانه نوروز مرادی که در شهریور ماه سال  ۹۷بازداشت شد و پس از دو هفته با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد

شده بود ،اکنون سه سال و  ۹ماه حکم گرفته و جهت اجرای حکم به بند زنان زندان اوین منتقل شده است.
النا اهلل وردی

النا اهلل وردی ،کارمند وزارت نفت که در اسفند  ۹۶توسط نیروهای اطالعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد در زندان
اوین منتقل شده بود ،با گذشت  ۱۶ماه از زمان بازداشت و علیرغم ارجاع پرونده به دادگاه ،هم اکنون در وضعیت حقوقی نامعلوم

و در بند عمومی زندان اوین بالتکلیف به سر می برد .النا اهلل وردی  ۳۶ساله مدت یک سال از زمان بازداشت خود را در سلول
های انفرادی و تحت بازجویی مستمر به سر برده است.

@womenncri

@womenncri
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نازیال نوری
نازیال نوری از زنان درویش گنابادی و پزشک متخصص زنان از اردیبهشت ماه امسال جهت تحمل
حبس یک ساله خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

@womenncri

@womenncri
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