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 ر جریان قیام ایران د خشونت سیستماتیک علیه زنان 

دهند.  ی ادامه م ران یدر ا م یرژ  رییتغ یبه مبارزه خود برا یرانیزنان و جوانان ا  ،ومتیحک روز از اعتراضات ضد  80از   شی با گذشت ب
 . اند وستهیبه آنها پ  زین یاقشار اجتماع ریسا

شورای  زنان  کمیسیون زنان و دختران، گزارش ماهانه   هیدادن به خشونت عل انیپا  یدر سراسر جهان برا تیروز اتحاد و فعال 16 در
  یو برابر یآزاد ی آنها برا هیگسترده دولت عل ی گریوحش به رغماختصاص دارد که   یرانیبه زنان معترض ا  ملی مقاومت ایران

 . جنگندیم
 

 

 باره ایران د دروق بشر ملل متحاجالس ویژه شورای حق
یک  ، در ژنو  2022نوامبر   24 خیسازمان ملل را بر آن داشت تا در تار   اعتراضات  انیدر جر ران ینقض حقوق بشر در ا یگستردگ
خود در   هی، در سخنان افتتاححقوق بشر سازمان ملل یعال سریکمترک،  ولکر . برگزار کندحقوق بشر  یشورا ژهیو اجالس 
 .اشاره کرد  رانیدر ا «حقوق بشر ار یبحران تمام ع»به  ژهیو اجالس 

مختلف، ورزشکاران و   یهاکارگران بخش  ان، یدانشجو -جامعه جوانان، مردان، از سراسر  »زنان، ترک خاطرنشان کرد:  یآقا
 «. یباورنکردن ی با شجاعت. زنندی م ادیفر رییتغ ی هنرمندان برا

  ی حقوق بشر در جمهور ریخود را از جمله »در مورد اتهامات نقض فراگ ق یعم یملل متحد نگران حقوق بشر  شورای  قطعنامه
  خاطربه  ی و بازداشت خودسرانه زنان و دختران، ضرب و شتم و تجاوز جنس یریمربوط به دستگ یهاگزارش  شامل  ران،یا ی الماس

 .«ابراز کرد شان«  ی اساس یهایآزاد و  انسانیاستفاده از حقوق  

کامل و   ی»بررس ی « برایالمللن یب ابی قتیحق مستقل أتی هیک » لیتشک به منظوررا    یا، قطعنامهتاریخی م یتصم کیشورا در  نیا
از جمله ابعاد   ۱۴۰۱ وریشهر ۲۵مرتبط با اعتراضات آغاز شده از   رانیا ی اسالم یمستقل موارد نقض حقوق بشر در جمهور 

 .  نمود بیتصو« آن یتیجنس

کامل داشته باشد،   یهمکار  یالملل ن یب ابی قتیحقمستقل  أتی خواهد که »با ه ی م رانیا م یاز رژملل متحد حقوق بشر  شورای
وریت  مأممناسب  ی اجرا  یاطالعات الزم را برا یاعطا کند و تمام  به آن  ریگونه تأخ چیبدون مانع به کشور را بدون ه یدسترس

 .«دهد ر قرا ابی قتیحق أتی ه یاعضا  اریدر اختشان 

http://women.ncr-iran.org/
https://www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2022/11/deteriorating-human-rights-situation-islamic-republic-iran
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/602/10/PDF/G2260210.pdf?OpenElement
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 بر سر حق ایستادگی پرداخت بهای 
و   افتهی شی به شدت افزا امیق در جریان روز گذشته  80 ی حال، ط نیاشت. با ااز قبل رواج د رانیزنان در ا هیعل حکومتیخشونت 

 .به بار آورده است یریخسارات و تلفات جبران ناپذ

  یروهاین سوی، به شدت از شان دفاع کنندمردم از حقوق مسلم خود و  می دهندجرأت اینکه به خود  لیبه دل یرانیمعترض ا زنان
 . می کندتمرکز  رانیزنان معترض در ا ه یگزارش بر اشکال مختلف خشونت عل  نیا  . اند  دهید بیآس حشیگری آنهاو و یتیامن

 به سر کشتن با ضربات متعدد 
 آنها است. به سر   نیدر برخورد با معترضان، زدن ضربات سنگ رانیا  یتیامن یروهاین  یانسانریغ  یاز روش ها یکی

زند حمله   یقدم م  ابانیدر خ شیکه بدون پوشاندن موها ی به زن جوان یمامور لباس شخصیک شود که  ی مشاهده م دئو یو ن یا در
دهند. با  ی رسند و دختر را نجات م یم ر سزند. خوشبختانه مردم   یبه سر او ضربه م مًایپهلوها بلکه مستق ایکند. او نه به پشت  یم
  یسرکوب اعتراضات استفاده م یروش برا ن یاز ا کیستماتیچگونه به طور س م یرژاست که    یآشکار  گواه دئو یو ن یحال، ا نیا

  یوه با این شکه  یفهرست زنان و دختران.  به قتل رسانده اند بیترت نیبه ااز معترضان را   یتعداد قابل توجه یتیامن یروهاین. کند
 است:   ریجان خود را از دست داده اند به شرح ز

 

ل زاده، سارینا ساعدی، مرضیه دشمن قائم مقامی، پگاه غواصیه، ستاره تاجیک، نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیینی، آرنیکا اممهسا  –گوشه راست باال بر خالف عقربه ساعت از  – قربانیان قتل با باطوم
 و نسرین قادری. زانه کاظمی، ماهک هاشمی، نگین عبدالملکی، ماریا غواصیه، صدف موحدیزیاری، فر

در   1۴۰1 وریشهر  25سه روز به کما رفت و در   سر و صورت هیباتوم از ناح با بر اثر ضرب و شتم ساله،   22 ،ینیمهسا ام .1
 .درگذشتتهران  در  یمارستانیب
بر اثر ضربات متعدد باتوم به   1۴۰1 ور یشهر 30 خ یتظاهرات مهرشهر کرج در تار انیساله در جر  16زاده  ل یاسماع نایسار .2

 .سرش کشته شد
 . شده بود له ن یاو بر اثر ضربات جسم سنگ ی نیتهران، جمجمه، صورت و ب در  ساله 17 یشاکرم کاین .3
 .فوت کرد  مارستانیبه ب دنی قبل از رس  وی مهرماه بر اثر ضربات باتوم به سرش کشته شد.  1۶ساله در   26 یصالح ن ینگ .4

http://women.ncr-iran.org/
https://twitter.com/i/status/1596829244453441537
https://twitter.com/i/status/1596829244453441537
https://women.ncr-iran.org/fa/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85/
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  یاه مارستان یاز ب  یکیشدن در   یساله پس از اصابت ضربه به سر به کما رفت و پس از ده روز بستر 17 یقائم مقام کایآرن .5
 .درگذشت 1۴۰1مهر  3۰تهران در 

 .در خوابگاه درگذشتبر اثر ضربات باتوم به سرش به شدت مجروح شد. او   ۱۴۰۱مهر ۲۰روز ساله  21 یعبدالملک ن ینگ .6
 .درگذشت ۱۴۰۱آبان  ۲شد و در  یبر اثر ضربات باتوم به سرش دچار مرگ مغز ساله 17 یصدف موحد .7
،  کیبه او شل تفنگ ساچمه ایبا   ی تیامن یروهایدر سنندج درگذشت. ن یمارستانیدر بآبان  ۴روز ه،  سال 16 ،یساعد نایسار .8

 به سرش ضربه زدند. سپس او را محاصره کردند و  
 .درگذشت ۱۴۰۱آبان  ۲روز مورد اصابت باتوم قرار گرفت. او   رازیاعتراضات در ش انیدر جر ساله 22 ی اریدشمن ز هیمرض .9

 .بر اثر اصابت ضربات باتوم به سر در تهران کشته شد  1۴۰1 وریشهر  31در  یتبعه افغانستان بود. و ساله  17 کیستاره تاج .10
 .کشته شد  نیدر قزو ش باتوم به سر ضربات بر اثر اصابت 1۴۰1مهر  2۰در  یفرزانه کاظم .11
در   یمارستانیدر ب ۱۴۰۱آذر  ۳روز   یباتوم به کما رفت. و  ضربات پس از اصابت وانیمر اهلساله  35 یقادر نینسر .12

 .تهران درگذشت
 .بر اثر ضربات باتوم کشته شد  رازیدر ش 1۴۰1 آذر 3در  ساله 16 یک( هاشماهمائده )م .13
 .کشته شد رازیبر اثر ضربات باتوم به سرش در ش  1۴۰1آبان  14 روزساله  21 غواصیهپگاه  .14
 کشته شد.  راز یبر اثر ضربات باتوم به سرش در ش 1۴۰1آبان  14 روز   در ساله 22 غواصیه ایمار .15

 ضرب و شتم دانش آموزان در دبیرستان ها 
. در  رندیگ ی قرار م و شتم و ضرب  مورد خشونت مدارسدر  ی رستانیاز آن است که دانش آموزان دب  یده ها گزارش حاک

که جان خود را از دست داده اند و   یز دخترانآن دسته ا ی اسام نجای. در اپرداخته شدموضوع  نیبه ا ل یبه تفص اکتبرگزارش ماهانه 
 . ذکر می کنیمهمچنان در کما هستند را 

 

 و اسرا پناهیراست پارمیس همنوا، هستی حسین پناهی از  – مأموران امنیتی در مدارس توسط ضرب و شتم

در  یزی داخلی به دلیل خونرمورد ضرب و شتم وحشیانه قرار گرفت. او بعدًا  در مدرسه ۱۴۰۱مهر۲۱ساله روز ۱۵ اسرا پناهی .1
 .  درگذشتدر اردبیل یک بیمارستان 

ر کالس و در جلوی همکالسی هایش به خاطر پاره کردن عکس خمینی از کتاب درسی اش مورد  ساله د۱۴ رمیس همنواپا .2
 آبان درگذشت. ۳یزی داخلی روز وی به دلیل خونری امنیتی قرار گرفت. رب و شتم نیروهاض

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c%d8%b1/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7-%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%87%db%8c-%db%b1%db%b5%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d9%88-%d8%b4%d8%aa%d9%85/
https://women.ncr-iran.org/fa/%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://twitter.com/i/status/1581021550337486850
https://women.ncr-iran.org/fa/%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%b4%db%b6/
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آبان تاکنون در کما می باشد. وی در بیمارستان کوثر   ۱۹گالن از ده هلساله کرد ا۱۶انش آموز یک د هستی حسین پناهی .3
 در سنندج بستری است. 

م تا  توبا. در آنجا او را با شدکس خمینی از کتاب درسی اش به اداره آموزش و پرورش احضار ستی به خاطر پاره کردن عه
از اداره آموزش و پرورش خارج کرده و  با اتوبوس  سپس بدن نیمه جانش را   شتم قرار می دهند.  و ورد ضربمسرحد مرگ 

راننده و دوستانش  به گفته مقامات او قصد خودکشی داشت. آنها گفتند که به رغم تالشهای   پرت می کنند. بیرون در خیابان 
 د را از اتوبوس به بیرون پرت کرد. ی جلوگیری از این کار او خوبرا

، در کرمان فوت کرد. دانش آموزان  زهرا لری دکتر ، یک مدیر مدرسه به نام همین موضوع در ماه نوامبردر یک تحول مرتبط با 
لری نوارهای دوربین مدار بسته را پاک کرد و  اما دکتر  بودند. ده زدست به تحصن   ماه پیش دکتر لری در دبیرستان رضوانی نژاد

او را بعدًا احضار کرده و از شغل خویش برکنار  اداره اطالعات خودداری کرد.  أموران وزان معترض به م ماز دادن اسامی دانش آ
 کردند. دکتر لری مدت کوتاهی بعد از احضار درگذشت.  

 
 دکتر زهرا لری

یر مدرسه بازداشت و  مدبا همکاری دانش آموز یک مدرسه دخترانه در این شهر  ۹از ایرانشهر حاکی است که همچنین گزارشاتی  
 نامعلومی برده شده اند. به نقطه 

 مبرا نیستند زنان باردار از خشونت حتی 
اعتراضات مورد ضرب و شتم قرار داده و بازداشت   انیرا در جر نژاد  یکاشان دیمهشزن باردار به نام   کیدر مشهد  یتیمأموران امن

شده و در   ی دچار شکستگ زیکتف ن هیخود را در اثر ضرب و شتم مأموران از دست داد، از ناح نینژاد که جن یکردند. خانم کاشان
 باشد.  ی مناسب محروم م یبه خدمات درمان ی دسترس ازمشهد  یزندان مرکز نهیقرنط

 کور کردن و قتل با شلیک کور 
صابت قرار  از ناحیه چشم مورد ا غزل رنجکشکور کردند.  را جوان   یک زن در بندرعباس مأموران امنیتی  ۱۴۰۱آبان ۲۴روز 

 . ندد کردکره چشم، پلک و بخشی از صورت وی را نابو ها ساچمهدند. با مادرش در حال بازگشت به خانه بوگرفت. وی 
  

 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7-%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%87%db%8c/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%88-%d8%b4%da%a9%d9%86%d8%ac%d9%87/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d8%ac%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%af/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%ba%d8%b2%d9%84-%d8%b1%d9%86%d8%ac%da%a9%d8%b4-%d9%87%d9%85%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
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 ز راست بیتا کیان، غزل رنجکش و نیلوفر آقاییا –یک کور نابینایی در اثر شل

ساعته خارج شدن، و پلکم با   ۳ز یه عمل جراحی ساچمه ها از چشم من بعد ا ستاگرام نوشت: » ینخانم رنجکش در یک استوری ا
بخیه رو چشم راستم هست؛ و دیگه بینایی نداره، چون شبکیه کاماًل آسیب دیده، امکان    ۵۲جراحی پالستیک ترمیم شده؛ حدود 

 .« پیوند قرنیه وجود نداره

که در بالکن خانه شان در   یاساله ۶دختر بچه  یانیک تایبگزارش شد که   یاجتماع  یآذرماه در رسانه ها ۹چهارشنبه شب 
 .قرار گرفت و چشم راست خود را از دست داد  یتیکرد مورد اصابت گلوله ساچمه مأموران امن یم ی شهر اصفهان بازملک

تهران از ناحیه چشم مورد اصابت  پزشکی  اختمان نظامبل سمقا، یک ماما، در جریان اعتراض پزشکان در نیلوفر آقاییماه گذشته  
  . قرار گرفت

نوشتند. پزشکان هشدار دادند   یکل نظام پزشک سی به رئ ی نامه ا ران یچشم پزشک در ا۱۴۰از   ی، جمع۱۴۰۱آذر  ۴روز جمعه 
  نتیاصابت گلوله و پ ل یدو چشم خود را به دل ای کی یینایتحت درمان قرار گرفته اند، ب یکه در مراکز درمان ی از افراد  یاریبس

 اند. بال به چشم خود از دست داده 

به گفته پزشکان و مراکز پزشکی، صدها قربانی از اواسط سپتامبر از سوی نیروهای امنیتی    ۱۴۰۱آبان  ۲۸روز  تایمز ک نیویور
 ایران متحمل جراحات شدید چشمی شده اند.  

ی در حال  درویک به سوی یک خوشلایذه با نیروهای امنیتی در  آبان  ۲۵روز م شده اند. مرگ ه ای کور موجباین شلیک ه
 هدف قرار داده و به قتل رساندند.   ساله را۱۰ کیان پیرفلک عبور 

 دند. روهای مردم به قتل رسان یراندازی کور به سوی خانه ها و خود )دو مادر( را با ت، مأموران امنیتی دو زن نیز پیش از آن

  راندازییتلکن خانه شان ایستاده بود هدف اردسال در حالی که در بساله و مادر دو فرزند خ۳۲ فرشته احمدی  ۱۴۰۱آبان  ۵روز 
 قرار گرفت و به قتل رسید.  

در یک خودرو در حال عبور از خیابان بود از  که سوار ساله ۷مادر یک پسربچه  شیرین علیزاده ، ۱۴۰۱یور شهر ۱۳همچنین روز 
م یک زن  ت برداری از وحشیگری مأموران امنیتی و ضرب و شیراندازی قرار گرفت و کشته شد. او در حال فیلمناحیه سر هدف ت

 جوان بود.  

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%84/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%ba%d8%b2%d9%84-%d8%b1%d9%86%d8%ac%da%a9%d8%b4-%d9%87%d9%85%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://www.nytimes.com/2022/11/19/world/asia/iran-protesters-eye-injuries.html
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7-%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%87%db%8c/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%b4%db%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d8%b2/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%db%b2%db%b0%db%b6-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/
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 ت ندا بیات بر باالی خودروی نیروی انتظامی در زنجان، یلدا آقافضلی، مینا یعقوبی قبل از دستگیری و بعد از دستگیری با چشمی کبودراساز  – شکنجه در زندان

 شکنجه معترضین در زندان ها 
زن  رد کرده بودند. ندا بیات شده و جمجمه اش را خ جان باخت.به او تجاوزدر زیر شکنجه در زنجان  ۴۰۱۱آذر  ۵روز  ندا بیات

 ن بدهد. اعتراض خود را نشاخودروی نیروی انتظامی رفته بود تا  باالی سقف در همان روزهای اول قیام شجاعی بود که جوان 

 . گشت ارشاد( او را با خشونت از باالی ماشین پایین کشید و بعد از آن ندا بیات ناپدید شدپلیس اخالق )

  یداد که ط یدور چشم او نشان م یها ی. کبودآزاد شد قهیبا قرار وث  ۱۴۰۱آذر  ۱۰بامداد روز پنجشنبه  3در ساعت  یعقوبی نایم
 .تحت شکنجه قرار گرفته است یع یدوره بازداشت به طرز فج

  کیشد. او  ریگورستان شهر دستگ یپرتاب سنگ به سو  لیآبان در اراک به دل ۱۰اعتراضات روز  انیساله در جر  33 یعقوبی نایم
 .محل کارش ربودند یاو را از مقابل باشگاه بدنساز ی تیامن یروهایاست. ن ی بدنساز یساله دارد و مرب ۱۲پسر 

بار خود را از طبقه دوم زندان   کیکرده است. از جمله  یدو بار اقدام به خودکش یعقوبی نایاعالم کرد م  یاستان مرکز یدادگستر
ضربات   لیبه دل ی دور چشم و یشود کبود یم گفته  .آن را رد کرده است حًا یصر یعقوبیکه خانم  ییتاب کرد، ادعاپر نییبه پا
 او به وجود آمده است.  ی شانیبه سر و پ  نیسنگ

گذرانده و پس از آن به زندان مخوف   نی چهار روز را در او ی وشد.  در تهران بازداشت ۱۴۰۱آبان ۴روز ساله ۱۹ یلدا آقافضلی 
 وی بعد از دستگیری دست به اعتصاب غذا زد.  برد.  یسر مرا در آنجا در حبس به  گریروز د  ۱۱قرچک منتقل شده و 

روز خوردم.  ۱۳-۱۲ ن یقدر کتک نخورده بودم که تو ا نی سال ا۱۹ نیتو ا گم یاو در یک تماس از قرچک به دوستش گفت: »م
 « نکردم.  یمون یلحظه اظهار پش نیتا آخر یو داد کردم ول غیاونقدر ج ادیصدام در نم گمیم نیبب

کنم. تا   ینم  یمونیکه هست. اظهار پش  ینینکرده. من گفته بودم هم  یمونی»تو پرونده ام نوشته مجرم اظهار پشاو به دوستش گفت: 
کردم  دادینکردم فقط داد و ب هیکه کردم. گفتم آره تو اغتشاشات بودم. آره کردم. گر ییلحظه آخرهم گردن گرفتم همه کارها

  رون یب امیحرف بزنم. آخ ب ادیز  تونمینم  نجای. حاال ایفکرشو بکن یتون یکه نم نم اونقدر زد ن یبب گم یصدام گرفته. بعد م ن یواسه هم
 .« گمی باهات صحبت کنم همه شو م  سیتو ف س یف رونیب امی)آخ کمرم آخ( ب

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%88-%d8%b4%da%a9%d9%86%d8%ac%d9%87/
https://twitter.com/i/status/1598660891158974465
https://women.ncr-iran.org/fa/%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7-%db%8c%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%db%8c/
https://women.ncr-iran.org/fa/%db%b6%db%b0%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
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: دیگو ی خوشحال است که در زندان نتوانستند او را در هم بشکنند. او به دوستش م اریظاهرًا متفاوت، او بس ی صوت پیکل کیدر 
 !« قًای! دقهیبودم.  ی نطورینکرد. و من ا ی مونیم نوشته بود متهم اظهار پشنکردم. تو پرونده ا  یمونی»تا لحظه آخر من اصالً اظهار پش

گذاشته   ی و استور تیتوئ ش یخبر بازداشتش پخش شده بود و برا نکهیآزاد شد و از ا قهیوث دیآبان به ق ۱۸روز  یلدا آقافضلی 
 .تشکر کرد شانیبودند خوشحال بود و از همه مردم بابت محبت ها

ساختمان بلند پرتاب    کیکرده است. ابتدا گفتند که او خود را از  ی گزارش شد که او خودکش ۱۴۰۱آبان  ۲۰روز بعد، در  دو
 (۱۴۰۱آبان  ۲۳ –  رنایا ی رسم  یفوت کرده است. )خبرگزار شهیاعالم کردند که از اوردوز ش  یحکومت یکرده و بعد رسانه ها

 زندان او را بکشد.  رونیرا آزاد کرد تا در ب ی و مید که رژرس  یمرگ او مشکوک هستند. به نظر م طیشرا

 

 آرمیتا عباسی

 در زندان ها تجاوز 
ماه  قرار می دهند. این   زار جنسیآمورد در خیابان ها را زنان معترض  گزارش کردیم که مأموران لباس شخصی    ماه گذشته

 گزارش ها و شواهدی مبنی بر تجاوز جنسی در زندانها وجود داشته است. 

 ای رژیم آخوندی برای درهم شکستن زندانیان مقاومیوه هزندانیان زن و مرد یکی از شتجاوز و آزار جنسی  تاکنون  ۶۰از دهه 
خیابان ها دست به اعتراض زده اند.  ردان جوانی انجام می دهند که از شهریورماه در حاال آنها همین کار را با زنان و م بوده است. 
زنان به حدی گسترده بوده است که رسانه های خارجی نیز آن  علیه معترضین زندانی به طور خاص   تجاوز و آزار جنسیاستفاده از 

 را گزارش کرده اند 

موارد باعث جراحت   نی از ا  یکی. حداقل مورد تأیید قرار داده استمعترضان را  هیعل  یگزارش از خشونت جنس چند  ان ان یس
  موارد یبرخ  درتند که ان ان گف یصحبت کردند به س ان یکه با قربان یمنابع. پسر خردسال بود کیتجاوز به  یگریشد و د دیشد

 ادار کردن معترضان به سکوت از آن استفاده می کنند. وبرای و  می شود یلمبردار یف  یتجاوز جنس نیا

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/%db%b6%db%b0%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c%d8%b1/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%aa%da%a9-%d8%ad%d8%b1%d9%85%d8%aa/
https://edition.cnn.com/interactive/2022/11/middleeast/iran-protests-sexual-assault/index.html
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شده   دهیمنتقل شد. سرش تراش مارستانیبه ب  مهر ۲۵روز قرار گرفت. او   یساله بارها در زندان مورد تجاوز گروه 20 یعباس تایآرم
مکرر از   هایتجاوز لیکردند که او سرطان دارد، اما بعدًا مشخص شد که او به دل ی فکر م  ی. کادر پزشکدیلرز یبود و به شدت م 

 .کند ی م یزیمقعدش خونر

  گزارش کنند تجاوز  به پزشک دستور دادند  یلباس شخص ی تیامن یروهایرا گزارش کردند. ن  تایمورد آرم مارستانیب  یپزشک کادر
.  بودقرار گرفته  ی کردند که او در بازداشتگاه مورد تجاوز جنس دییپنج پزشک تأ ای. حداقل چهار هصورت گرفت یریقبل از دستگ

او، از در   دن ید یاش برارا درست قبل از ورود خانواده   یعباس ، یتیامن یروهایکرد. ن یریجلوگ تایبا آرم ان از صحبت کارکن  سیپل
 خارج کردند.  مارستانیعقب از ب

 د ادامه دارد و نبر
. آنها با  زه می کنندمبارسفاک آخوندها   میبا رژ هرچه تمام تر با شجاعت یران یزنان و مردان جوان ا ات،یهمه جنا نی با وجود ا

مصمم هستند  حال،  ن ی. با اخبر دارندها و زندان ها در انتظارشان است  ابانیکه در خ یاز خطرات یجنگند و به خوب  یباز م  یچشمان
 .دسرنگون کنن متیرا به هر ق  خوندیجنایتکار آ م یآن را بپردازند و رژ یکه بها

انتظار   ی رانیست. زنان و جوانان اا ی به آزاد نیل و آنها ی روزیپ د یکل ،ی یافتگو سازمان اتحاد ، یدانند که از خودگذشتگ یم آنها
خواهند که جهان حق دفاع از خود   یکند. آنها م ی خوددار رانیر ابحاکم  می و از کمک به رژ ستدیدارند که جهان در کنار آنها با

 د. ندادن به نقض حقوق بشر کن انیبشناسد و همه روابط با آخوندها را مشروط به پا  تیبه رسم وحشی نیچناین  یمیرژرا در برابر 

 بیاندازید  رونیسازمان ملل ب یرا از نهادها  میرژ
کند،   یرفتار م  انهیحد وحش ن یودکان و جوانان تا ازنان، ک  باکه  ی کودک کش م ی. رژستین  رانیمردم ا نده ینما ی آخوند م یرژ

خاتمه  فورًا ملل متحد   مقام زن  ونیسیدر کم خوندی آ میرژ تیعضوبه  دیبا را ندارد. سازمان ملل   یدر نهادها تیعضو صالحیت
 داده شود. 

سازمان   مقام زن  ون یسیدر کم یآخوند م یرژ  تیبه عضو ایران  کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت، ۱۴۰۰اردیبهشت   ۳در تاریخ 
 توصیف نمود. حقوق زنان و حقوق بشر  هیعل ی اعتراض کرد و آن را اقدام (CSW) ملل متحد 

  یرانیبه زنان ا  نیمقام زنان سازمان ملل متحد توه ون یسیدر کم میرژ ن یا تیعضو گفت: » کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت
   «چنگ در چنگ هستند.  ییقرون وسطا م یرژ ن یاحقاق حقوق خودشان با ا ی دهه است برا ۴از   شی است که ب

  استار اخراجخو  ملل متحداز   گری، بار دایران مقاومت ی مل ی شورا  برگزیدهجمهور   سیرئ ، یرجو  میمرخانم ، ۱۴۰۱رماه آذ ۱۰ در
 گردید.  ریاخ یماهها  یسراسر امیتا ق ۱۹۷۹زنان از سال هیعل شیهاتیخاطر کثرت جنابه   آخوندی زیزن ست م یرژ

  ی و کرس گاه یاز هر جا  دیبا و است  تیبشر دشمن وایرانی دشمن زن  ی آخوند م یکرد که رژ دیکأت  گریبار د  یرجو خانم
 انداخته شود.  رون یاشغال کرده ب ران ینام ا  که به ی المللن یب

 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%b2%d9%86-%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b2-%d8%a2%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%82/
https://women.ncr-iran.org/fa/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d9%86-%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%b1%d8%ac%d9%88%db%8c/

