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 زن در یک ماه  ۴نیم میلیون زندانی زن و اعدام  

 اعدام و جنایت در زندان ها کارنامه تکاندهنده رژیم مالیان در 
 

برجسته ترین شاخص ماه مه افزایش اعتراضات ضدحکومتی در ایران علیه افزایش قیمت ها و گرانی مایحتاج اولیه مردم بود. 
 دهه جنایات رژیم مالیان در زندان ها را فاش ساخت.   ۴همزمان، مقاومت ایران اسناد تکاندهنده ای از بیش از 

در ماه مه همچنین شاهد افزایش دستگیری و اعدام ها از جمله دستگیری و اعدام زنان بودیم که در این شماره از ماهنامه کمیسیون  
 زنان شورای ملی مقاومت ایران به آن می پردازیم.  

 

 زن در ماه مه    ۴اجرای حکم اعدام 
به باالترین حد خود رسیده، رژیم آخوندی نه   گرسنگی و فقردر حالی که نارضایتی های مردم به طور خاص در زمینه گرانی و  

 تنها دست از کشتار مردم برنداشته بلکه روزانه بر تعداد اجرای احکام افزوده است.  

زندان مخوف  ر  بود که د الدن مالسعیدی به نام زن به دستور قوه قضائیه اعدام شدند. آخرین این اعدام ها زنی   ۴تنها در ماه مه 
 سپرده شد.   به چوبه دار  قرچک

خرداد یک زن با هویت نامشخص در   ۲در تاریخ 
 زندان آمل اعدام شد. 

در تاریخ اول خرداد یک زن   زندان عادل آباد شیراز در 
 اعدام شد.   اسم فامیل حیاتیبا 

نیز یک زن بلوچ در زندان   ۱۴۰۱اردیبهشت  ۱۷در 
 مرکزی زاهدان به دار آویخته شد.   

 نفر رسیده است. ۱۳۵تا کنون به  ۱۳۹۲با احتساب اعدام های ماه مه، تعداد اعدام زنان از سال 

 

 زیر حکم اعدام    زن  ۱۸۳
زیر حکم قصاص نفس و یا    زن در زندان های رژیم  ۱۸۳اعالم کرد  از درون رژیم  به دست آمده مقاومت ایران بر اساس اسناد 

مورد   ۱۳۶۶نفر زیر حکم اعدام یا حکم قصاص نفس به سر می برند. از این تعداد  ۵۱۹۷طبق آمار دفتر زندانها اعدام قرار دارند. 
نفر از آنها زنان   ۱۴۴دارای حکم قصاص نفس که نفر زندانی ۳۸۳۱نفر آن زنان می باشند. همچنین   ۳۹هستند که  حکم اعدام

 هستند. 
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 نفر آنها زنان هستند.   ۲۳درج شده که  ۱۳۹۹نفر محکوم به سنگسار در شهریور ۵۱در اسناد خیلی محرمانه به دست آمده، اسامی 

 

 شامل بیش از نیم میلیون زن میلیون زندانی ۱۲
که این تعداد آمار  شود.  زن می ۵۷۹۰۱۵شامل مالیان  سال حاکمیت  ۴۳طی  میلیون زندانی رژیم ۱۲انتشار اسناد و اسامی مربوط به 

 شود.   را شامل نمی  ۶۰هزار اعدام شدگان دهه  ۱۲۰و اسامی زنان زندانی مجاهد خلق و همچنین 

زندانی زن، در وضعیت بالتکلیف و در مرحله تحقیقات دستگاه های امنیتی از جمله   ۱۷۰۹زندانی، از جمله  ۴۸۵۵۹در حال حاضر 
 سال دارند. ۱۵زندانی احکام حبس باالی  ۱۷۱۹۰آمار، همین نیروی انتظامی و وزارت اطالعات قرار دارند. بنابر 

به زندانیان سیاسی و عقیدتی شماری از زندانیان قیام و کانون های شورشی که   در یک نمونه از لیست های خیلی محرمانه مربوط
مورد آن به خاطر تنوع   ۲۹۴ردیف اسامی زندانیان است که   ۲۵۶۷. این لیست دارای رسیده استثبت   بهتعدادی از آنها زنان 

نفر   ۷۲۱نفر محکوم و  ۱۵۵۲نفر است که  ۲۲۷۳اتهامات و جرایم انتسابی، تکرار شده است. در نتیجه، جمع اسامی غیر تکراری 
 . متهم هستند

 

 هازندان    شرایط غیرانسانی
مقاومت به صورت کامل  افشاگری  بزرگ    کارزار   یکی از مواردی است که در   نمالیابار و ضدانساني زندانهاي رژیم  وضعیت فاجعه 

 . منتشر شده است
خطی که سازمان  ساله   ۴۳طی دوران  ها به غایت فرسوده است. نسال قبل بوده و ساختما  ۵۰ها بیش از ساخت بسیاري از این زندان 

انباشت زندانیان به میزان فوق نامتعارف برای شکنجه    ،به صورت سیستماتیک در زندان ها پیش برده استزندان ها و قوه قضائیه  
قطعه عکس مستند از قضائیه رژیم در  ۱۰۰افشا شده از سوی مقاومت ایران مضاعف جسمی و روانی و ارعاب جامعه است. در اسناد 

 منتشر شده است.  استان ۲۳
اما   ، زندان  زندان قرچک ورامیندر زندان های زنان به ویژه در  هرچند که این تصاویر شامل تصاویر زندان های زنان نمی باشد، 

از لحاظ تراکم جمعیت    که در آنها احکام اعدام زنان نیز به صورت متناوب به اجرا در می آید،   ارومیه   مرکزی زندانمرکزی مشهد و  
  ۳۰۰حدود رژیم  ۱۳۹۹تنها در یک نمونه می توان به زندان مرکزی ارومیه اشاره کرد که در آبان ماه  مشابه سایر زندان می باشند. 

به صورت   از زنان زن زندانی محبوس بودند و بسیاری ۲۰۰تا قبل از این جابجایی را به این زندان منتقل کرد. جایی که  زن زندانی
 کف خواب در اتاق های بند به سر می بردند. 

برای هر زندان و تعداد تخت می باشد. در این  زندان است که با ظرفیت اسمی  ۲۷۷آمار و ارقام یکی از اسناد قضائیه رژیم شامل  
در   در نتیجه می باشد. خیلی بیشتر تعداد تخت ها  از تعداد زندانیان   و تعداد تخت خیلی بیشتر از ظرفیت اسمی  سند نشان می دهد که

 كنند. خوابي دست و پنجه نرم مي ن با پدیدة پر رنجي به نام كف زندانیا ، این زندان ها
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، بازداشتگاه، اردوگاه و کانون  زندان  ۳۲۵بنابر آخرین سند منتشر شده از سوی شورای ملی مقاومت ایران قضائیه رژیم مالیان 
بازداشتگاه افزوده و جداگانه داشته که   ۱۴۷بازداشتگاه و وزارت اطالعات   ۱۵۹نیروی انتظامی موسوم به اصالح و تربیت دارد. 

  اکنون بیشتر شده است. 
 

 سال   ۱ایران با بیش از نصف اعدام های ثبت شده در جهان طی  
که در تاریخ سوم خرداد   عفو بین المللجدید گزارش 

منتشر گردید، از رکورد تکاندهنده رژیم مالیان   ۱۴۰۱
عفو در این   در مورد اجرای احکام اعدام خبر داد. 

گزارش اعالم کرد، ایران بیشترین آمار اعدام در جهان  
میالدی   ۲۰۲۱را به خود اختصاص داده است. طی سال 

 نفر از اعدام شدگان در ایران زن بودند.   ۱۴

کمیسیون زنان شورای  مستند و ثبت شده بر اساس آمار 
 اعدام کرد.   ۲۰۲۱زن را در سال   ۱۸ملی مقاومت ایران رژیم مالیان 

مورد یعنی   ۳۱۴کشور جهان دست کم   ۱۸اعدام ثبت شده در  ۵۷۹همچنین آمده است در میان  سازمان عفو بین المللگزارش  در 
 می باشد.   ۲۰۱۷درصد آنها در ایران صورت گرفت. این باالترین شمار اعدام ها در ایران از سال ۵۴

در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که از مجازات اعدام استفاده می   ۲۰۲۱نفر در سال   ۳۱۴عدام دست کم ارژیم مالیان با 
 کنند. عفو بین الملل در ادامه تأکید می کند که آمارهای واقعی در این زمینه احتمااًل بیش از این ارقام هستند.  

  ۳این زمینه ادامه داده و دست کم  درن تعهدات بین المللی طبق این گزارش سران رژیم به نقض حقوق کودکان و زیرپا گذاشت
 سال بودند را اعدام کرده است.   ۱۸متهم که در زمان ارتکاب جرم زیر 

یک زن بلوچ در زندان   ۱۴۰۱اردیبهشت   ۱۷زندانیان بلوچ و کرد بیشترین سهم را در بین محکومین به اعدام دارند. در تاریخ 
 که در شمار همین اعدام ها می باشد. ه شد مرکزی زاهدان به دار آویخت

باید به شورای  در ایران کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت تأکید می کند که پرونده نقض وحشتناک و سیستماتیک حقوق بشر 
 می باشد.   زندانیان زن ، و از ملل متحد خواستار اعزام هیأت برای بازدید از زندان ها و زندانیان به ویژه  امنیت ملل متحد ارجاع شود

اعمال خشونت مضاعف بر زنان ایران در برابر عدالت قرار  دهه جنایت علیه بشریت و به ویژه   ۴مسئوالن این رژیم باید به خاطر 
 گیرند. 
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https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/05/death-penalty-2021-facts-and-figures/
https://women.ncr-iran.org/fa/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%81%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://women.ncr-iran.org/fa/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%81%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://women.ncr-iran.org/fa/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%81%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d9%84%db%8c%d9%84%d8%a7-%da%86%da%af%db%8c%d9%86%db%8c-%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/%d9%84%db%8c%d9%84%d8%a7-%da%86%da%af%db%8c%d9%86%db%8c-%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/%d9%84%db%8c%d9%84%d8%a7-%da%86%da%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c/
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 نگاهی کوتاه به اعتراضات ضدحکومتی در ایران و نقش زنان 
وارد می کند. بی دلیل نبود که آنها در این سلسله از خیزش های   فشار مضاعف بر زنان ایرانیگرانی قیمت ها، به ویژه قیمت نان، 

 ایفا  نقش فعال و تأثیرگذاریگسترده ضدحکومتی 
 کردند. 

اعتراضات ضدحکومتی علیه گرانی با فروریختن  
ساختمان متروپل در آبادان اوج تازه ای گرفت و به  

سرعت در بسیاری از شهرها گسترش پیدا کرد. 
خرمشهر، شادگان، ماهشهر، مسجد سلیمان، جزیره  

مینو، فیروزآباد فارس، تهران، اندیمشک، امیدیه،  
 ، اهواز، شیراز، باغملک و یزد از جمله این شهرها در اقصی نقاط ایران بودند.  شهرری، بوشهر، شاهین شهر اصفهان

 روز ادامه داشت و اقشار مختلف از جمله دانشجویان در آن شرکت داشتند.   ۱۰این اعتراضات در همبستگی با مردم آبادان بیش از 

شعارهای ضدحکومتی سر می دادند. از جمله در   زنان در همبستگی با مردم داغدار آبادان جلودار بودند و با شهامت بسیار
و حضور چشمگیر و گسترده آنها در حمایت از آبادان الگویی برای همه زنان در سراسر شهرهای ایران.   زنان  شجاعتخرمشهر، 

 موم مردم ایران بود که خواهان سرنگونی رژیم والیت فقیه هستند. این زبان حال ع
  شدت اعتراضات به حدی بود که در رسانه ها و خبرگزاری های بین المللی نیز بازتاب گسترده ای داشت. 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%ae%d8%b1%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%8c-%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d8%af%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%87%d8%a7-%d8%b4%d9%87/
https://www.maryam-rajavi.com/khorramshahr-women-supporting-abadan-irani/

