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 متزامًنا مع تفاقم حالات الاستياء، يزداد قمع النساء في إيران
 

بما في ذلك قمع النساء. نظام الملالي الغارق ، القمع الوحشي للمجتمع الإيراني كان أبرز مميزة في شهر يوليو

حالات من أجل احتواء يمارس المزيد من القمع في سلسلة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، 

إن الإعدام غير المسبوق لأربع نساء في ثمانية أيام فقط يدل على ظروف الكبت والقمع  النقمة المتفاقمة.

 .في المجتمع الإيرانيالسائدة 

صدور أحكام ثقيلة بالحبس بحق الناشطين المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان فضلًا عن التعامل  الوحشي 

لمبدأ التفكيك بين الجرائم في  في انتهاكونين بجانب المجرمين العاديين مع السجناء السياسيين المسج

 .السجون، هي مؤشرات بارزة أخرى على زيادة القمع في إيران

كما زاد نظام الملالي جهوده لعدم امتثال النساء الإيرانيات للحجاب القسري واتخذ النظام إجراءات استثنائية حتى 

 في مراكز التسوق والمطارات.

 

 إعدام أربع نساء شنًقا في أسبوع واحد

على الرغم من أن عمليات إعدام النساء في إيران أعلى من أي مكان آخر في العالم، فقد تحطم النظام الإيراني 

 يحدثلم امرأة خلال السنوات الست من رئاسته، لكن  93عدام الـ إلاالرقم القياسي لإعدام النساء في العالم ب

 إعدام أربع نساء في أسبوع أو حتى شهر واحد.أن يتم إطلاًقا  حال هكذا

بتهمة القتل في  2019يوليو  16من أهالي مياندوآب شنًقا يوم الثلاثاء « مليحه صالحيان» تم إعدام

 .المركزي مهاباد سجن

عاًما في سجن نوشهر   43 « زهراء صفري مقدم »أعدمت سجينة أخرى تدعى  2019يوليو  17فجر يوم الأربعاء 

 المركزي شنًقا.

عاًما في السجن شنًقا في 15ن قضيتا ياللت «نازدار وطنخواه»و  «آراسته رنجبر»تم إعدام  2019يوليو 23كما يوم 

 .سجن أورومية المركزي

حالة السجينات  2019يوليو27في رسالة لها نشرت يوم « كولرخ إيرايي»شرحت السجينة السياسية السابقة 

في التعامل مع العديد من النساء المدانات  »السياسيات في سجن قرجك. وكتبت في جانب من الرسالة: 

بجريمة القتل، وجدت أن نسبة كبيرة منهن لا تتاح لهن فرصة طلاق أزواجهن بعد سنوات من تحمل العيش 

من جانب أزواجهن. لقد ارتكبت قتل أزواجهن  المشترك المضطرب بالإهانة والضرب وأحياًنا ممارسة التعذيب

فجأة أو بحسب مخطط مسبق. على الرغم من أنهن يعتبرن أنفسهن مجرمات، إلا أنهن اعتقدن أنه  قدمن مرارًا 

 يتم ارتكابلطلاقهن فلن  يًاكان القاضي راض لوللقاضي بشأن كيفية تعامل أزواجهن معهن لكنه  ىوتكرارًا شكاو

 «.أي جريمة

ارت لجنة المرأة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية سابًقا، فإن النساء اللائي يتم إعدامهن من قبل نظام كما أش

الملالي غالباً ما يقعن ضحيات للعنف المنزلي وقوانين الأسرة التمييزية، وكثير منهن يدافن عن أنفسهن. على 

 ًما.هذا الأساس، فإن الأحكام التي يفرضها النظام غير عادلة تما

 

 أحكام ظالمة بشأن النساء الناشطات 

بالحبس التنفيذي لمدة  كولرخ إيرايي وآتنا دائميحكم على 

وتم تشكيل هذا  .ثلاث سنوات وسبعة أشهرلكل واحد منهما

الملف الجديد  في فترة حبسهما بسبب اعتراضهما على إعدام 

 ثلاثة سجناء سياسيين أكراد.

 2019يونيو  18ن المدنيتين يوم وتم عقد محكمة لهاتين الناشطتي

بتهمة سنة وستة أشهر  الحبس لمدة ساعتين. وُحكم عليهما

بتهمة  سنتين وشهر واحد بالحبس التنفيذيو  دعاية ضد النظام

 .إهانة القائد
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 قرائتهمابسبب مقاومتهما تجاه التفتيش البدني « الإخلال في نظم السجن»ما هي له ةوسائرالتهم الموجه

 جاجية في يوم إعدام ثلاثة سجناء سياسيين أكراد.أنشودة احت

 24يوم انطلاقا من بعد أن قضى حكمها بالسجن  2019أبريل  8تم إطلاق سراح كولرخ إيرايي من السجن يوم 

حكمها بالسجن فقد بدأت آتنا دائمي  أمابسبب كتابة كتاب غير منشور بشأن عقوبة الرجم اللاإنسانية.  2016أكتبر

 .وهي محتجزة حاليًا في سجن إيفين 2016ي نوفمبر  لمدة عامين ف

 

سبيده »من محكمة الاستئناف في طهران على الناشطة الطلابية  36الشعبة الـ  تحكم

 .جلدة 74سنوات و  6بالسجن لمدة  )فرح آبادي(« فرهان

، وتم 2019يوليو 24نين اثتم استدعاء سبيده فرهان إلى شعبة محكمة طهران يوم ال

بالإخلال في النظم العام من خلال  سبيده فرهانعليها. اُتهمت الصادر الحكم ب تفهيمها

أمن  المشاركة في التجمعات غيرالقانونية والتجمع والتواطؤلغرض ارتكاب أعمال ضد

 .2017البلاد بسبب مشاركتها في الاحتجاجات الطلابية في ديسمبر 

 

موجكان »و « منيره عرب شاهي»و« ياسمن آرياني»وهن   حكم على ثلاث ناشطات في مجال حقوق المرأة

السجينات في سجن قرجك بورامين. وتم تبليغ  عاًما وستة أشهر 55لمدة   بالحبس التنفيذي ما مجموعه« كشاورز

 .دون تواجد محاميهن 2019يوليو  31طهران يوم الثورة بالحكم الصادر عن محكمة لاث بالث

، أحكاًما على كل من محكمة الثورةمن  28وأصدرت الشعبة الـ 

هؤلاء السجينات بالحبس التنفيذي لمدة خمس سنوات بتهمة 

التجمع والتواطؤ بقصد العمل ضد الأمن الوطني وبالحبس 

واحدة بتهمة الدعاية ضد النظام وكذلك التنفيذي لمدة سنة 

بالحبس التنفيذي لمدة عشر سنوات بتهمة التشجيع وتوفير ما 

وصفته بمستلزمات الفساد والفحشاء. فضلا عن هذه 

بالسجن لمدة سبع « موجكان كشاورز»الاتهامات، ُحكم على 

إلى المقدسات. في   سنوات وستة أشهر بتهمة الإساءة 

عاًما وستة أشهر في 55ه الأحكام إلى المجموع، تصل مدة هذ

 .السجن

 

 عترافات قسريةاحالات التفتيش الوحشية لانتزاع 

إلى مكان مجهول من سجن قرجك   2019يوليو 2 تم نقل صبا كرد أفشاري يوم 

 .منها اعترافات قسريةنتزاع لكي تخضع تحت الضغط والتفتيش لا مينبورا

من والدتها السيدة راحله أحمدي في منزلها ، اعتقلت عناصر الأ2019يوليو  10يوم 

وجهت النيابة العامة اتهامات إلى اليوم التالي في  .ونقلتها إلى سجن قرجك

التعاون مع وسائل الإعلام »و« الدعاية ضد النظام»راحله أحمدي تشمل 

وبعد نقلها إلى العنبر   «تشجيع وتوفيرتمهيدات للفساد والفحشاء»و« المعادية

 .تم نقلها إلى مكان مجهول  سجن قرجك بورامين المعزول في

ابنتها صبا كرد  الضغط على جاء بهدفويقال إن اعتقال السيدة راحله أحمدي 

افشاري لأنها رفضت تقديم اعترافات بالفيديو في الأسابيع الأخيرة. وتم إطلاق سراح  

 السيدة أحمدي لاحًقا بكفالة مؤقتة من سجن قرجك.

 

 والاعتداء بالضرب المبرح للسجناء السياسيينالتعامل الوحشي  

للضرب  تتعرض« آمنه ظاهرساري»في بداية شهر يوليو، ورد أن السجينة السياسية 

على أيدي مشرفي السجن في سجن سبيدار بمدينة الأهواز. وتقول أسرتها بهذا الشأن: 

ت الحالي قد تعرضت لأضرار جسيمة جراء عمليات الضرب وتحرم في الوق“ آمنه”ذراع »
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وفي وقت سابق تم حرمان  السيدة ظاهر ساري من الفحوص والرعاية . «من تلقي خدمات طبية لعلاج ذراعها

 الطبية.

 

تعرضت ندا ناجي للضرب ،2019يوليو  6يوم السبت الموافق 

ساعة في سجن قرجك  24على أيدي حراس السجن خلال 

ا غير واضحة بحيث إنها بعد بضع ساعات، لا تزال رؤيته .بورامين

 بسبب الضربات التي أصابتها.

« ندا ناجي»و« ياسمن آرياني»تعرضت السجينات السياسيات 

على أيدي سجينات   للضرب« سبيده قليان»و« عاطفه رنغريز»و

عقب مواجهات في  2019يوليو 29الجرائم العادية يوم الاثنين 

 .بتحريض من مشرفي السجن حصلت سجن قرجك بورامين

بجروح في وجهها وحالة كدمات في « اسمن آريانيي» وأصيبت 

وتم نقل عاطفه رنغريز التي  .كل من يدها اليمنى وساقيها

 .تعاني من الربو إلى مصحة السجن بسبب إصابات شديدة

 

 إلي الطب النفسي« زاغرينازنين »نقل 

عاًما بالأيدي المكبلة والأرجل بالسلاسل من 40 نازنين زاغري نقلت قوات الحرس 

وانتظر  .سجن إيفين إلى قسم الطب النفسي في مستشفى بالعاصمة طهران

 لم يسمح له بزيارة ابنته. والد زاغري لساعات في المستشفى لكنه 

أكدت نازنين زاغري قبل نقلها إلى قسم الطب  2019يوليو  15،يوم الاثنين

 النفسي، قائلة: كنت في صحة جيدة وسعيدة عندما أتيت إلى إيران لزيارة

مدعاة للخجل.  فهذه الحالةإلّي الآن،  وانقلي إلى عيادة الصحة النفسية. انظر  والدّي. بعد مرور ثلاث سنوات، تم 

 .للغاية ذلك سياسية. أنا أكره في لعبة أصبح ألعوبةصعوبة بالنسبة لي. أنا أكره أن  تصبح أكثرالسجن 

 

 إضراب عن الطعام 

عن الطعام منذ يوم « ين محمدي فرأميرحس»وزوجها « ساناز الهياري» أضرب

 .في سجن إيفين 2019يوليو 4الخميس 

الكترونية. تم الوزوجها عضوان في هيئة تحرير نشرة غام « ساناز الهياري»تقبع 

 . 2019مدة ستة أشهر تقريبًا منذ يناير  قبلحبس الزوجين 

تعاني ساناز من »: كتبت فيه بياًنا  منظمة العفو الدولية وبهذا الشأن أصدرت

آلام مزمنة في المعدة، وفقدان الوزن وارتجاف شديد في يديها وساقيها لمدة 

 .شهرين على الأقل، وتحتاج إلى علاج طبي عاجل

 

 اعتقالات جديدة

« صديقه مرادي»، السجينة السياسية عناصر وزارة مخابرات الملالي في طهراناعتقلت 

الإيرانية في أوائل يوليو وعشية  من أنصار منظمة مجاهدي خلق وزوجها

 .ة أيامفي أشرف الثالث بألبانيا لمدة خمس المقاومة الإيرانية تجمعات

وقبعت في عاًما.  20عاًما ولديها ابنة  57« صديقه مرادي»السجينة السياسية السابقة 

 . 2016حتى ديسمبر  2011السجن منذ عام 

وسبق أن كانت قد قضت مرتين أيام السجن والتعذيب في عهد نظام الملالي في 

 .1988الثمانينات وكانت إحدى الناجيات من مجزرة السجناء السياسيين عام 
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فرنغيس »من عناصر الأمن السيدة  8اعتقلت  2019يوليو 22يوم الاثنين 

 ونقلتها إلى مكان مجهول «مظلومي

 

اقتحمت عناصر وزارة المخابرات منزل السجين  2019يوليو 23يوم 

 زهراء أكبري نجادالسياسي أبوالقاسم فولاوند دون أي رخصة واعتقلت 

 .درجه زوجة السجين فولادوند

عديد من الأمراض العاًما تعاني  49« زهراء أكبري نجاد درجه»دة السي

 بما في ذلك أمراض القلب.

وأبو القاسم فولادوند من أنصار منظمة مجاهدي خلق ويقبع في 

دون الحصول على الاجازة حتى يوم واحد وفي  2013السجن منذ عام 

ي الوقت الحاضر يحتجز في القاعة العاشرة بسجن جوهر دشت )رجائ

شهر( بمدينة كرج في ظروف غير إنسانية ومحروم من الحد الأدنى 

 .مكانياتامن ال

 

اعتقلت عناصر وزارة المخابرات مريم  2019يوليو  8يوم الاثنين 

 محمدي وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة في منزلها.

.  وهما من 2019يوليو  28اعتقلت عناصرالأمن السيدة اسرين دركاله وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة يوم 

للنساء الإيرانيات التي تنشط في  شؤون المرأة بما في ذلك « ندا»العضوات  في جميعة 

 محو الأمية.

 

اعتقلت عناصر دائرة المخابرات بمدينة مريوان، بروين ادوايي وهي ناشطة كردية  يوم 

 . ولم تتوافر معلومات عن مصيرتها لحد الان.2019يوليو  27السبت 

 

 عتقال الأقليات الدينية ا

بوشهر بسبب  المخابرات أربع نساء مسيحيات بمدينة ، اعتقلت عناصر وزارة 2019يوم الاثنين الأول من يوليو 

 .معتقداتهن

 27سنة، فاطمة طالبى،  61خاتون فتح هللا زاده، ،سنة 33مرجان فلاحي، ،سنة 35تم احتجاز السيدة مريم فلاحي، 

 .سنة، مع أزواجهن

 .في مكتب دائرة المخابرات بمدينة بوشهر دون الوصول إلى محام   محتجزون في الزنزانات الانفرادية وهم 

في خبرآخر بشأن الأقليات الدينية في إيران، أصدرت محكمة بيرجند أحكاًما على تسعة مواطنين بهائيين بالسجن 

رأفت طالبى »، «مريم مختاري»عتقلين. وهن بين هؤلاء الم  بهائيات نساء عاًما. هناك أربع 54التنفيذي لمدة 

 «. سيمن محمدي»، و«شيدا عابدي»، «فرد

 

 زيادة القيود الاجتماعية
 

 الهجوم على النساء بسبب عدم الالتزام بالحجاب القسري

كانت جالسة على متن حافلة جاءت سيدة كانت تلبس « فاطمه محمدي»السجينة السياسية  2019يوليو  9يوم 

في حالة وأمرتها جلست أمامها، ووجهت إخطارًا إليها دون مراعاة الاحترام التشادور و

ولم تتنازل عن كلامها وبدأت تصرخ واقتربت من فاطمه.  التهديد بلبس غطاء رأسها 

وضعت يدها على صدرها وأصابعها على وجهها. بعد تواصل الشجار توقف سائق 

التي  ضاربةالسيدة المن نقل الحافلة أمام مركز الشرطة، وتمكنت فاطمة محمدي 

إلى مركز الشرطة. على الرغم من شكوى فاطمة محمدي، غادرت « موسوي»تدعى 

احتجزت في المركز لحد  السيدة موسوي مركز الشرطة بعد ساعات، لكن فاطمة 
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 .الساعة الثالثة فجرًا وُأفرجت عنها في نهاية المطاف بكفالة

 

 لطائراتسيئات الحجاب يتم منعهن من السفر با

فيما يتعلق بكشف الحجاب »قائلًا: « حسن مهري»أكد قائد شرطة المطارات 

 نحن نتعامل بحزم، لدينا تعليمات تنظيمية.

. وبالنسبة لهؤلاء بالطائرة من السفر منع النساء سيئات الحجابوأكد: قد يتم 

ملفات قضائية ويتم تسليمها إلى السلطات القضائية.  الأشخاص، يتم تشكيل 

 .(2019يوليو  10 –الحكومية « إيسنا»كالة أنباء )و

 

 جات الهوائيةامن راكبات الدر  70اعتقال 

من راكبات الدراجات الهوائية في  70خبر احتجاز « غلامحسين اسماعيلي»أكد المتحدث باسم السلطة القضائية 

ولم يقدم «. لحجابالالتزام بالعفاف وا»وقال إنهن اعتقلن بسبب التجاوزعن موضوع « ولي عصر»ساحة 

للدراجات الهوائية. )وكالة أنباء  70تفاصيل بشأن الفترة الزمنية التي تم اعتقال هؤلاء الراكبات الـ « اسماعيلي»

 (2019يوليو  29-ايسنا الحكومة 

 

 اللجوء إلى القوة للتصدي لـ سوء التحجب

اف  في مدن محافظة خراسان الرضوية  وكذلك آل 8التي قوامها عقب تفعيل فرقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

مدينة أصفهان، بتدخل قوات في جيلان، طالب إمام الجمعة  في محافظة  مجموعة لتذكير لساني وعملي 2000 تشكيل 

يجب أن »البسيج في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأشار إلى ضرورة التعامل مع سوء التحجب بحزم قائلًا: 

 .(2019يوليو12 –)وكالة أنباء تسنيم الحكومية … ى ضرورة التصدي بوجه مرتكبي الجنح بقوةنشدد عل

 

، رئيس شرطة قائد قوى الأمن الداخلي قمع النساء. وأشاد رجال الأمن باللباس المدني في موضوعفي تقريرآخر، تم تقدير 

 .قدير وهدايا نقديةطهران أداء عناصر المركز الرابع للشرطة في طهران وقدم لهم لوح ت

 

 إلغاء كونسيرت للمغنيات

حفلة ، كان من المقرر أن تقام 2019يوليو  18في يوم الأربعاء 

في أوروميه بمستشفى  الموسيقية «دليار»فرقة موسيقية لمجموعة 

 .الخيرية لمساعدة مرضى السرطان، ولكن تم إلغاؤها« أميد»

موافقة خطية من    عدم تملك الفرقةذريعة إلغاء الحفل  وكانت

 17 –الرسمية « إيرنا»قوات الأمن للمحافظة ) وكالة أنباء  قيادة 

 (2019يوليو 

 

 اعتقال نساء في حفلة ضيافة 

نساء في حفلة ضيافة. وأعلنت قوات الحرس في  20أعلن مسؤول في قوات الحرس في محافظة همدان اعتقال 

ودون ذكر التفاصيل «  تهدف إلى ترويج نمط الحياة الغربية “شبكة تجمع السيدات”تدمير »همدان الخبر بعنوان: 

 «من المحتجزات بتوجية وإرشاد 20التعامل مع » والتوقيت وكيفية تدمير المجموعة، أعلنت فقط، 

بهمدان، « أنصار الحسين»فيلق المعروف بـ المسؤول العلاقات العامة والدعاية في ،«علي أكبر كريم بور»وزعم 

هؤلاء النساء تم دعمهن بشكل منتظم  من طهران ... »معتقلات إلى المراجع القضائية، قائلاً: أنه تم تسليم ال

 (.2019يوليو 30 –إيسنا »لتجسيد الأفكار ونمط الحياة  الغربية بينهن. )وكالة أنباء 

الأمن الداخلي  عناصر أن 2019يوليو  25الحكومية يوم  الخميس « فارس»وفي الإطار ذاته أفاد تقرير لوكالة أنباء 

 من الرجال. 9من السيدات و 8حفلة ضيافة بمدينة ساري واعتقلت اقتحمت 
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women.ncr-iran.org/ar    @womenncri.fa    @womenncri 
 

6 

 فرض المزيد من المضايقات على أصحاب المحلات والسائقين

قال ضباط الأماكن عند مراجعة المحلات التجارية في عدد من مراكز التسوق في طهران للبائعات أن عليهن 

 .بالشمع الأحمر  الرأس، وإلا سيتم إغلاق المحل ارتداء النقاب بدلاً من غطاء

رئيس اتحاد منتجي وتجار الألبسة في طهران، عن تنفيذ خطة « أبو القاسم شيرازي»من ناحية أخرى، أعلن 

للتعامل مع إنتاج وتوريد المعاطف بألوان فاتحة من الحرير وقماش التول في طهران بمشاركة شرطة الأماكن 

 (2019يوليو31 –لة أنباء إيلنا الحكومية والمدعي العام. )وكا

عن « محمد رضا إسحاقي»واستمرارًا لخطة إرسال رسالة قصيرة عبر الهواتف، أعلن قائد شرطة محافظة غيلان 

 يوليو( 31 –رسالة قصيرة إلى المواطنين في غيلان. )وكالة أنباء إيلنا الحكومية  66000»إرسال 

 

 عملية إنتحار

على النساء والفتيات في إيران الرازحة تحت   قيود الحياةلا تزال الضغوط و 

 .حكم الملالي تحصد ضحيات منهن وتؤدي إلى نتائج مميتة

معظمهن ،نساءاً  15طالت حيث خلال شهر يوليو، جمعنا أسماء وأخبار الانتحار 

٪ من 20عاًما. وهذا يعني أن 18ثلاث منهن تقل أعمارهن عن ،من الشابات

 منها فقط. ٪7نسبة يعلن النظام  غير أنراهقات الانتحار بين الم

يوليو بمدينة يزد. وسبب  مثل 28انتحرت امرأة وابنتيها يوم ،مروع آخرفي خبر 

 هذه حالات الانتحار هو الفقر. وتنتحر المزيد من النساء بسبب الفقر.

ن، احتجاًجا على الانخفاض باستخدام البنزي أرادت موظفة في بلدية أراك أن تحرق نفسها  في نموذج ملحوظ آخر

أمر رئيس البلدية بطرد الموظفة من مجموعة  و .من ذلك هامنعتزميلاتها ، لكن الموظفينالحاد في رواتب 

  (2019يوليو  19 –الحكومية « ركنا»البلدية بدلاً من مساعدتها ومتابعة مشكلتها. )وكالة أنباء 
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