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 لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة اإليرانيةالشهرية ل نشرةال
 1025/ ٌونٌو  –حزٌران 

 

 المقدمة 

ٌونٌو  واجهنا حاالت عدٌدة من االنتهاكات لحقوق المرأة بدءا من تنفٌذ أحكام اإلعدام  -خالل شهر حزٌران 

 من الدخول إلى المالعب الرٌاضٌة  بحقهن مرورا بالقمع فً الشوارع بشتى الذرائع وانتهاء بمنعهن

باإلضافة إلى ذلك شهد هذا الشهر مشارٌع جدٌدة، على األخص مشروع الفصل الجنسً فً وسائل اإلعالم 

الحكومٌة. ما جاء دلٌال على تزاٌد القٌود والمضاٌقات والتمٌٌز أكثر فأكثر ضد المرأة اإلٌرانٌة والتً كان لها 

ة فً المجلس الوطنً للمقاومة اإلٌرانٌة حٌث قامت بصدور موقفها الرسمً تجاه اهتماما كبٌرا فً لجنة المرأ

 هذه اإلجراءات القمعٌة.

وباإلضافة إلى هذه التطورات، الموقف الرسمً للمقرر الخاص لحقوق اإلنسان فً األمم المتحدة السٌد أحمد 

اكات الحقوق األساسٌة للمرأة فً على انته تحتجشهٌد قد أظهر صورة أكثر وضوحا من الضمائر الحٌة التً 

 إٌران.

وفً سٌاق متصل شهد الشهر الماضً ظاهرة كارثٌة متزاٌدة من نوم النساء بال مأوى فً الشوارع حٌث 

اضطرت وسائل اإلعالم الحكومٌة لتغطٌة هذه المسألة. وهن نساء متشردات ٌواجهن دوما أكثر اعتقاالت 

 من.  وأكثر انتهاكات فظٌعة من قبل قوات األ

 

 االنتهاكات المنهجية للحق في العيش

  الحكم باإلعدام والمحكومين عليهم باإلعدام.

 
 حكم اإلعدام

 كان تنفٌذ األحكام باإلعدام ٌستمر فً الشهر الماضً كما هو الحال خالل رئاسة روحانً

قرجك بقضاء ورامٌن  ماٌو سجٌنتٌن شنقا فً سجن –أٌار  00تفٌد التقارٌر إن نظام الماللً أعدم ٌوم السبت 
بالقرب من طهران. طبقا لبعض التقارٌر تم إعدامهما فً سجن قزل حصار بمدٌنة كرج. وكانت واحدة من 

. وكانت هذه السجٌنة تقبع فً السجن لما ٌقارب  ولها ولدانعاما  03المعدومتٌن امرأة تدعى فاطمة مهربانً 
الخاص للنساء فً سجن قرجك إلى زنزانة انفرادٌة لهذا أعوام. أعدمت فاطمة بعد أن تم نقلها من الجناح  5

 ماٌو( –/ أٌار 02/ 1025 –السجن. )لجنة المرأة فً المجلس الوطنً للمقاومة اإلٌرانٌة 
عاما والتً كانت قد أدٌنت سابقا باإلعدام بتهمة قتل زوجتها، تم  01وفً هذا السٌاق امرأة تبلغ من العمر 

 هوٌة هذه  عناآلن األٌام األولى من الشهر الماضً. وال توجد أٌة معلومات لحد تنفٌذ الحكم بحقها فً بضعة 



 

http://women.ncr-iran.org  NCRIWomen’sCommittee    @NCRI_Women_Comm 

1025ٌونٌو  -حزٌران  

 
 –لجنة  المرأة فً المجلس الوطنً للمقاومة اإلٌرانٌة .)بحقها  المرأة أو المكان الذي تم تنفٌذ الحكم فٌه

 ٌونٌو( –/ حزٌران  3/ 1025
 

 التصرفات الال إنسانية والعقوبات القاسية
 تعذيب واإلذاللالبتر والجلد وال

حكم فً الشهر الماضً على السٌدة معصومة ضٌاء وهً ناشطة منتسبة إلى مجموعة حلقة العرفان 
جلدة. من الجدٌر بالذكر أن السٌدة ضٌاء كانت قبل ذلك قد أدٌنت  47التصوفٌة لمدة سنة واحدة بالسجن و

نت المشاركة فً مسٌرة سلمٌة عقدت والتهمة التً أثٌرت آنذاك ضدها كا 1002لسنة واحدة بالسجن فً عام 
 احتجاجا على القوانٌن التً تمٌزت ضد المرأة. 1002ٌونٌو عام  –حزٌران  21فً 

 ٌونٌو(. –/ حزٌران 20/ 1025 –)لجنة المرأة فً المجلس الوطنً للمقاومة اإلٌرانٌة 
  

 االعتقاالت التعسفية 

 االعتقاالت االجتماعية 

ٌونٌو وكانت الناشطات ومحامً السجناء من  –حزٌران استمرت االعتقاالت فً شهر  
الى اعتقال محام فً  اإلشارةاألهداف الرئٌسٌة لهذه االعتقاالت. فً هذا الصدد ٌمكن 

 قضٌة أتٌنا فرقدانً. 
اعتقل محمد مقٌمً وهو محام فً مجال حقوق اإلنسان ومحامً الدفاع عن حالة أتٌنا فرقدانً خالل لقائه مع 

 جن إٌفٌن بطهران ومن ثم تم نقله إلى سجن رجائً شهر فً مدٌنة كرج غرب طهران. موكلته فً س
 

 السجن 
 

فً كثٌر من الحاالت، النساء السجٌنات ٌحتجزن فً السجون التً تفتقر إلى أبسط حقوق للحٌاة .والدكتاتورٌة 
هب، حٌث الحل الحاكمة فً إٌران تفرض ظروف مروعة  جدا على النساء السجٌنات فً السجون والغٌا

الوحٌد لهؤالء النساء للتعبٌر عن معارضتهن لمثل هذه الظروف هو أضرابهن عن الطعام. كما الظروف 
القاسٌة التً عاشتها وال تزال السجٌنات جذبت انتباه الكثٌر من الناشطٌن 

والمدافعٌن عن حقوق اإلنسان فً الشهر الماضً وأثارت احتجاجات مختلفة فً 
 .لمجمٌع أنحاء العا

احتج عشرة من الحائزٌن على جوائز نوبل على الحكم الصادر على  فً نموذج 
مطالبون باألفراج “ غٌرعادل”الناشط المدنً  نرجس محمدي لكون هذا الحكم 

عنها فورا ودون قٌد أو شرط. الجدٌر بالذكر اعتقل نرجس محمدي وهً ناشطة  بارزة فً مجال حقوق 
ل فً منزل والدها فً مدٌنة إٌرانٌة بشمال غرب مدٌنة زنجان. ) موقع أبرٌ  -نٌسان  12األنسان فً 

 ماٌو( -/ أٌار1025/14 –األلمانً “دوٌتشة فٌلة”الـ
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وفً هذ السٌاق أحمد شهٌد وهوالخبٌر المستقل فً األمم المتحدة والذي عٌنه  
المتحدة لإلشراف على ظروف حقوق اإلنسان مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 

ً إٌران أعلن عن مخاوفه الجادة إزاء االعتقاالت االعتباطٌة وغٌر القانونٌة ف
واعتقال الصحفٌٌن والمدافعٌن عن حقوق اإلنسان ومالحقتهم فً إٌران. وقال إنه 
إسكات الصحفٌٌن والناشطٌن ٌضعف حماٌة حقوق اإلنسان  فً إٌران كما أعلن 

مدي وأتٌنا فرقدانً بكونهما ناشطتٌن فً مجال حقوق هذا الخبٌر أٌضا عن قلقه تجاه اعتقال نرجس مح
 “.إسكات النداءات المعارضة أمر غٌر مقبول”اإلنسان قائال: 

 ٌونٌو( –/ حزٌران 1025/5 –) مكتب حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة 
 

لألنباء فً هذا “ فوكس نٌوز” و من جانبه كتب المركز االلكترونً لوكالة الـ
سنة بسبب رسومها الكارٌكاتورٌة التً تسخر البرلمان  21ة إٌرانٌة ٌحكم علٌها بالسجن لمدة فنان”الصدد: 
آمل أن حالة أتٌنا تأتً بمثابة  جرس إنذار للمجتمع الدولً لكً ٌضع :” وقال أحد أفراد أسرة أتٌنا “ اإلٌرانً

قد تلقت أسرة “. ت اإلٌرانٌةقضٌة حقوق اإلنسان فً إٌران على رأس جدول أعماله فً مفاوضاته مع السلطا
إن هكذا تهدٌدات هً طرٌقة أخرى لوضع الضغط على أتٌنا والتأكد من عدم ”أتٌنا تهدٌدات وأعلن مصدر

إجراء أي حدٌث مع وسائل اإلعالم ال من جانبه وال من إي شخص من أفراد أسرتها. وأصدر منظمة العفو 
رغم أن ” الناشطة المدنٌة فً مجال حقوق اإلنسان وأكد: الدولً حول الظروف الال انسانٌة التً تعٌشها هذه

أشهر ولكن وحتى وفقا للقوانٌن اإلٌرانٌة ٌجب أن ال ٌحكم علٌها إال  3عاما و 21حكم علٌها بالسجن لمده 
أشهر لذلك ٌعتبر هذ الحكم ظلما وإساءة إلى القانون وانتهاك حقوق أتٌنا فً مجالً حرٌة  2سنوات و 4لمدة 

 تشكٌل التجمعات. التعبٌر و
وبجانبها قالت حسٌبة حاج سحراوي وهً نائبة مدٌر منظمة العفو الدولٌة لقسم الشرق األوسط وشمال 

نفس الحكم الذي صدر على أتٌنا لرسوم كارٌكاتورٌة لها هو فً حد ذاته صورة كارٌكاتورٌة  ان” أفرٌقٌا:
)منظمة العفو “ ماله الفنٌة أو أنشطته السلمٌة.إجمالٌة للعدالة ألنه ٌجب أال ٌكون أحد فً السجن بسبب أع

 ٌونٌو(. –/حزٌران 0/ 1025 –الدولً 
 

 ظروف السجن 

مجرد وصف الظروف التً تعٌشها السجٌنات ٌصور صورة واضحة عن الظروف داخل 
 السجون الرهٌبة والسرٌة لنظام الماللً الحاكم فً إٌران.

ا دائمي التي تدهىرت حالتها الصحية في وفي هذا الصدد يمكن اإلشارة إلى حالة أتين 

 السجن في الشهز الماضي. 
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عاما وهً الناشطة فً مجال حقوق األطفال أصٌبت بنزٌف شدٌد فً المعدة   14أتٌنا البالغة من العمر  

انتقلت إلى المستشفى بسجن إٌفٌن ولكن بمجرد وصل مصل بها تم إعادتها على الفور بجناح خاص للنساء 
 .بسجن إٌفٌن

 
 

وفً نموذج آخردخلت بسمة الجبوري وهً سجٌنة تحمل جنسٌة عراقٌة فً غٌبوبة نتٌجة 
من إضرابها عن الطعام فً سجن قرجك ورامٌن والتً أدت الى تدهور  51لٌومها 

حالتها الصحٌة إلى حد أن اضطرت سلطات السجن  لنقلها إلى مستشفى محلى ولكن بمجرد أن ٌستعٌد وعٌها 
 تم إعادتها على الفور إلى سجن قرجك سٌئة السمعة.

 
 الحكم بالسجن

 
 

وهكذا مٌنو مرتاضً لنگرودي وهً من أمهات منتدى السالم وعضوة فً مجلس 
علٌها بالسجن لمدة ست سنوات وفرض حظر  النشطاء الوطنٌٌن والدٌنٌٌن قد حكم

لمدة سنتٌن على أنشطها السٌاسٌة والمدنٌة. ٌتعلق خمس سنوات من حكمها بتهمة 
الدعاٌة ضد النظام ” التجمع والتواطؤ إلنشاء مجلس النشطاء الوطنٌٌن والسٌاسٌٌن والدٌنٌٌن وسنة واحدة بـ”

 “. وتشوٌه سمعة سلطات النظام
 
 
 

 انتهاكات الحقوق األساسية 

 “ نساء حوامل ٌنمن فً الشوارع”
 “عدد نساء ٌنمن فً الكراتٌن فً تزاٌد”

 “إدارة اإلذاعة والتلفٌزٌون للنظام اإلٌرانً تدخل خطة الفصل بٌن الجنسٌن حٌز التنفٌذ” 

 "!27إلى  10 تتراوح أعمارهم بٌن متزوجٌن بٌنالطالق و"

مروعة شملت النساء ونظرا للشمولٌتها حتى هً تصدرت عناوٌن األنباء  كل ما أعاله هو عناوٌن أنباء
لألنباء الحكومً تقرٌرا عن ظروف “ آرٌا نٌوز”لوسائل اإلعالم الحكومٌة على سبٌل المثال أصدر موقع الـ

امرأة بال مأوى فً إٌران وعدد النساء  25000رهٌبة تعٌشها النساء فً إٌران. التقرٌر ٌشٌرإلى وجود 
جلس لم االجتماعٌة المجالس لجنة ئٌسوامل المتشردات والذي قد آخذ فً االرتفاع. حٌث اضطرت  رالح

 إن عدد ” بلدٌة طهران لالعتراف  بهذه الظاهرة المأساوٌة وقالت: 
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النساء الحوامل واألطفال الذٌن ٌتخذون من الكراتٌن مبٌتا لهم شرعت تزداد فً 
 ماٌو( –/ أٌار  1025/00 –“ زآرٌا نٌو”موقع “.).العاصمة طهران

وهً “ شهٌندخت موالوردي“ومن جانبها اعترفت إحدى المسؤوالت فً النظام تدعى 
مساعدة المال روحانً فً شؤون النساء والعائلة بأن النساء ٌشكلن ثلث من ٌنامون 

لهذه الكارثة أعلنت هذه المسؤولة   فً الكراتٌن. ومن أجل التقلٌل من األبعاد الهائلة
 .آالف منهم نساء متشردات 5ألف شخص  25فً الكراتٌن   عدد من ٌنامون

وأذعنت بأن ظاهرة النساء الالتً ٌنمن فً الكراتٌن شهدت زٌادة أسرع حٌث أن 
 .آالف ممن ٌنامون فً الكراتٌن فً طهران5النساء ٌشكلن 

)موقع  .ثالثة آالف شخصفً حٌن سبق أن أعلن أن عدد النساء الالتً ٌنمن فً الكراتٌن بطهران ٌبلغ 
 ٌونٌو( –/ حزٌران 1025/2 –الحكومً “ تابناك”الـ
 
 

هذا واعترف األمٌن العام لمجلس الضمان االجتماعً الحكومً فرشٌد ٌزدانً 
هناك إحصاءات مقلقة تتعلق بزواج األطفال دون ”بظاهرة مأساوٌة أخرى وقال:

طلقة تتراوح أعمارهن فتاة م 15000السن القانونً وإحصاءات تتعلق بحوالً 
%من أطفالنا ال ٌذهبون إلى المدارس وهذه المسألة ستسطر مستقبل 15” وأضاف “. عاما 27إلى  20بٌن 

 ٌونٌو( –/ حزٌران 11/ 1025 –الجمهورٌة اإلسالمٌة  الحكومٌة ”مقلق للبلد. )وكالة 
 
ٌزٌون للنظام اإلٌرانً انطلقت تطبٌق خطة لألنباء الحكومٌة إن إدارة اإلذاعة والتلف“ إٌلنا ”وأفادت وكالة الـ 

الفصل بٌن الجنسٌن فً هذا الجهاز الحكومً حٌث أبلغت المصادر الحكومٌة تعمٌما إلى مدراء القنوات 
اإلذاعٌة ، ٌقضً بانطالق تنفٌذ خطة الفصل بٌن الجنسٌن. وبعد صدور هذا التعمٌم قامت كل من اإلذاعات 

بتطبٌق الفصل بٌن الموظفٌن والموظفات فً هذه “ الشباب”و“ االقتصاد”الرٌاضة و”الحكومٌة تحت عناوٌن 
القطاعات وانطالقا مع تطبٌق هذه الخطة، خلت كل غرف عمل كان ٌدٌرها الرجال من الموظفات 

 ٌونٌو( –/حزٌران 1025/12 –لألنباء الحكومٌة “ اٌلنا”والسكرتٌرات. )وكالة الـ
 

 احتجاجات النساء
 

 
 

ظلم ومعارضة االعتقاالت ضد المرأة كانت الموضوع االحتجاج ضد ال
 الرئٌسً للتجمعات التً تم تنظمٌها خالل الشهر الماضً.

وإحدى الجمعٌات الرئٌسٌة التً قامت بتنظٌم  هذه االحتجاجات كانت  
جمعٌة الممرضات اإلٌرانٌات اللواتً ٌواجهن أفظع انتهاكات حقوق 

« بٌت الممرضٌن»نظمة اإلنسان بحقهن. وبحسب تقرٌرأصدرتها م
الحكومٌة أن خالل األسابٌع الماضٌة أقامت الممرضات تجمعات مختلفة احتجاجا على ما ٌقوم به نظام 
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الذي تم “ تعرفة خدمات الممرضٌن”الماللً من نهب وابتزاز رواتبهن وعدم تنفٌذ مشروع القرارالمسمى بـ 
ٌِث بالمائة من ا 74سنوات. أكثر من  8التصوٌت علٌه منذ   لممرضات ال ٌرضٌن من أوضاعهن المهنٌة ح

انفخفضت رواتب الممرضات إلى تحت خط الفقر حٌث رواتبهن الضئٌلة ال تسدد نفقات المعٌشة لهن مما 
اتخذتها وزارة الصحة للنظام اإلٌرانً والمؤسسات التابعة لها وهً سٌاسة  سٌاسةٌجعلهن ٌحتجن على 

  الممرضات.و األطباء ورالتً ٌتقاضاهااألج المتزاٌدة بٌنالتمٌٌز الظالمة 
 

 
 

وفً تحرك احتجاجٌة شاركت مجموعة من المحامٌن ونشطاء المجتمع 
المدنً والمدافعٌن عن حقوق اإلنسان فً اعتصام نظموها أمام مبنى نقابة 
المحامٌن فً طهران وطالبوا باإلفراج عن أتٌنا فرقدانً. وفقا لشهود عٌان 

السجناء السٌاسٌٌن أٌضا بمشاركة فً هذا قامت مجموعة من عائالت 
التجمع احتجاجا على األحكام الصادرة ضد ذوٌهم. كما التحتقت عائلة أتٌنا 

 دائمً وأمٌد علً شناس بهذا التجمع حاملتا الصور والشعارات للمطالبة باإلفراج عن ذوٌهما المسجونٌن. 
 ٌونٌو( –/ حزٌران 1/ 1025 –)لجنة المرأة فً المجلس الوطنً للمقاومة اإلٌرانٌة 

 
 

وفً سٌاق متصل شهد الشهر الماضً تحرك المعلمات فً مدٌنة إصفهان فً 
ٌونٌو والذي قامت بها المعلمات لمطالبة المسؤلٌن بإلقاء  –حزٌران  24ٌوم 

التمٌٌز وارتفاع رواتبهن حسب ارتفاع نسبة التضخم حالٌا فً إٌران، والتعلٌم 
و “ٌا مدعً العدالة أخجل”رددن هتافات مثل: المجانً. كانت المعلمات ٌ

خط الفقر “ ”المعلمة  تموت ولكنه ال تقبل الذل”و“ العٌش الكرٌم، حقنا األكٌد”
 ملٌون لاير. وأجر المعلم هو  00هو 

 ٌونٌو( –/ حزٌران 23/ 1025 –)لجنة المرأة فً المجلس الوطنً للمقاومة اإلٌرانٌة “ ملٌون لاير 20 
 

 عب الرياضية النساء والمال
ٌونٌو تناولت الكثٌر من وسائل اإلعالم أخبار حول حظر دخول النساء إلى المالعب  –فً شهر حزٌران 

الرٌاضٌة والتً كانت أبلغ تعبٌر لمدى قمع واضطهاد ٌرفضه نظام الماللً على النساء األٌرانٌات. وشاهد 
تً ٌرغبن فً دخول الملعب إال االعتقال والضرب العالم أنه لم تكن رد حكومة المال روحانً إلى النساء اللوا

من قبل قوات األمن. فً الحقٌقة حظر حضور النساء فً المالعب وباقً المضاٌقات المفروضة بحق النساء 
من قبل هذا النظام المقارع للنساء، تعد جزءا من إستراتٌجٌته لتحقٌر وتقٌٌد النساء باعتبارهن شرٌحة فً 

 على النظام أكثر من غٌرها. المجتمع اإلٌرانً تحتج
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حزٌران/ ٌونٌو الجاري مباراة لكرة الطائرة بٌن المنتخب اإلٌرانً لكرة الطائرة مع  23أجرٌت ٌوم الجمعة 
نظٌره األمرٌكً ولكن بعدما انتشرت وحدة من الخٌالة التابعة لقوى األمن الداخلً أمام الملعب منعت النساء 

 والفتٌات من دخول الملعب.
لألنباء التابعة لحكومة روحانً بٌانا أصدرته مجموعة “ إٌرنا” م قبل إجراء المباراة نشرت وكالة الـٌو

البلطجٌٌن المسماة بأنصار حزب هللا حٌث أطلقت فٌه شتائم رذٌلة بحق النساء مطالبة من األمة الجاهزة فً 
ائرة بٌن المنتخبٌن اإلٌرانً الرٌاضً ٌوم مباراة كرة الط“ آزادي” المشهد دوما بالتجمع أمام ملعب

ننتظر حضور دام ألمة حزب هللا ٌوم ”واألمرٌكً كما جاء فً هذه دعوة أصدرها أنصار حزب هللا 
 “...فً ملعب آزادي للتصدي والمواجهة لحضور النساء 1025حزٌران/ ٌونٌو 23

فً ”مكارم شٌرازي: وخالل هذا التجٌٌش طلعت مراجع حكومٌة إلى دائرة الضوء كالمعتاد. وقال المال 
الوقت الذي نحتاج فٌه إلى الوحدة واالتحاد لٌس من الضرورة أن تحضر النساء المالعب مما ٌثٌر خالفات 

 “بٌن المواطنٌن والحكومة وقوى األمن الداخلً
اختالط بٌن ” انتقدالمال محمودي كلباٌكانً الجهود المختلفة للسماح للنساء حضور المالعب الرٌاضٌة وقال: 

لرجال والنساء فً المالعب الرٌاضٌة بالتأكٌد ٌسبب العدٌد من المشاكل وأي فرد أو مسؤول ٌوفر هذه ا
لألنباء الحكومٌة “ مهر”األسباب لٌكون مسؤوال عن العواقب الناتجة عنها)وكالة الـ

 ٌونٌو( –/حزٌران 1025/22 –
 

من الداخلً بعد إعالن المراجع عن مخاوفها التقى الحرسً أشتري قائد قوى األ
بالمراجع فً مدٌنة قم حٌث طمأنهم بأن االحتفاظ بالقٌم ٌعد واجبا ذاتٌا للشرطة 

علٌنا أن نعمل على أساس القانون فً هذا الشأن بعض الناس قد ٌشكو، ولكن ” قائال:
 الشرطة هً المسؤولة عن إنفاذ سٌادة القانون.

 نٌو(ٌو –/ حزٌران 20/ 1025 –الحكومً “ انتخاب”)موقع الـ 
 

 


