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صفحه 2/ شماره ششم

سرمقاله

درحالی کــه دو هفتــه از حبــس محمدرضــا رحیمــی، معــاون اول دولــت محمــود 
ــد.  ــی آم ــه مرخص ــه ب ــک هفت ــرای ی ــود، او ب ــده ب ــپری نش ــژاد س احمدی ن
ــوه قضاییــه در توضیــح مرخصــی رحیمــی  محســنی اژه ای، ســخنگو و معــاون ق
ــاری در  ــتر بیم ــان در بس ــه همسرش ــل اینک ــرد به دلی ــن ف ــاره ای ــه: »درب گفت
ــن نتیجــه رســیده  ــه ای ــد و دچــار مریضــی هســتند پزشــک ب بیمارســتان بودن
ــن رو  ــر می شــود؛ از ای ــش بهت ــد حال ــار همســر خــود را ببین ــر بیم ــه اگ ــود ک ب

ــرد«. ــت رحیمــی موافقــت ک ــا مرخصــی موق ــران ب دادســتانی ته
ــر والیــت مطلقــه فقیــه در شــرایطی  »تبصــره«ی قــوه قضاییــه نظــام مبتنــی ب
شــامل ایــن مقــام ارشــد و ســابق نظــام شــده کــه پیش تــر هــم خبــر تخفیــف 

ــود. خــاص در مجــازات وی، به صــورت رســمی اعــام شــده ب
ــی،  ــتگاه قضای ــام و دس ــی نظ ــای عال ــه مقام ه ــد ک ــی رخ می ده ــن در حال ای
ــوق  ــاله ی حق ــال مس ــه« در قب ــت های »دوگان ــال سیاس ــر اعم ــرب را به خاط غ
ــه، صــادق الریجانــی، رییــس  بشــر مــورد انتقــاد قــرار می دهنــد. به عنــوان نمون
قــوه قضاییــه بــه تکــرار تاکیــد کــرده کــه »غربی هــا نــگاه کامــا دوگانــه ای بــه 

مقولــه ی حقــوق بشــر دارنــد«.
نقدهــای رهبــر جمهــوری اســامی بــه غــرب و ادعاهــای حقــوق بشــری 
ــرایطی  ــی در ش ــا رحیم ــر محمدرض ــی اخی ــی و مرخص ــد قضای ــای ارش مقام ه
رخ می دهــد کــه وضــع زندانیــان در ایــران )اعــم از عــادی و سیاســی( اســف بار 
ــز  ــرح نی ــهور و مط ــده و مش ــناخته ش ــای ش ــورد نمونه ه ــی در م ــت و حت اس
هیــچ مــدارا و مســاعدت و رأفتــی )از آن دســت کــه شــامل حــال رحیمــی شــده( 

مشــاهده نمی شــود.
• دووکیل؛دوشاهد:سلطانیوسیفزاده

ــع  ــده ی مداف ــناخته ش ــل ش ــلطانی، دو وکی ــاح س ــیف زاده و عبدالفت ــد س محم
ــود  ــا وج ــدان ب ــن دو حقوق ــناس اند. ای ــاهد سرش ــران، دو ش ــوق بشــر در ای حق

ــد.  ــان محروم ان ــی و درم ــمی از مرخص ــاعد جس ــت نامس ــاری و وضعی بیم
ــه  ــر س ــزون ب ــه وی اف ــد ک ــد می کن ــلطانی تاکی ــر س ــان، همس ــه دهق معصوم
ســال اســت کــه یــک ســاعت هــم مرخصــی نداشــته؛ »بیمــاری قبلــی نداشــت 
امــا در زنــدان دچــار بیمــاری قلبــی شــده، بیمــاری گوارشــی نداشــت در زنــدان 
دچــار بیمــاری گوارشــی شــده. االن کم خونــی شــدید دارد. تپــش قلــب شــدید 
ــا اینکــه دکتــر نوشــته کــه بایــد بســتری شــود  دارد، افــت فشــار خــون دارد. ب
ــرون  ــدان بی ــد از زن ــه بای ــی گفت ــد. پزشــکی قانون ــا ایشــان را بســتری نکردن ام
ــی او را  ــم وقت ــص ه ــک متخص ــد. پزش ــص او را ببین ــک متخص ــرود و پزش ب
ــفانه بســتری  ــا متاس ــود؛ ام ــش بررســی ش ــد بســتری و وضعیت ــت بای ــد گف دی
ــان و ۲۰  ــه برازج ــد ب ــری، تبعی ــس تعزی ــال حب ــه ۱۳ س ــلطانی ب ــد.« س نکردن

ــت محکــوم شــده اســت.  ــت از وکال ســال محرومی
ــابهی دارد.  ــع مش ــز وض ــده نی ــناخته ش ــدان ش ــر حقوق ــیف زاده دیگ ــد س محم
فاطمــه گلــزار، همســر وی هــم بــه »روز« گفتــه: »او تاکنــون مرخصــی نیامــده 
ــزام  ــان اع ــه خودش ــده ک ــان آم ــرای درم ــاعته ب ــا ۱۲ س ــاعته ی ــط ۳ ـ ۴ س فق
ــه  ــوده ک ــاد ب ــی زی ــمی خیل ــارهای جس ــم فش ــه آن ه ــتان، ک ــد بیمارس کرده ان
اعــزام کرده انــد. از مرخصــی محــروم اســت.« ســیف زاده نیــز از ابتــدای دهــه ی 

9۰ بازداشــت اســت و در حــال ســپری کــردن محکومیــت ۶ ســاله.
ــان  ــمار زندانی ــد و ش ــا دو نمونه ان ــهور، تنه ــل مش ــن دو وکی ــد، ای ــه آم چنان ک
سیاســی و عقیدتــی نیازمنــد درمــان در زندان هــای کشــور کــم نیســت. 

ــی  ــان، حت ــت ایش ــال ها از بازداش ــدن س ــپری ش ــود س ــا وج ــه ب ــی  ک زندانیان
رســیدگی  درخواســت  تنهــا  و  نمی خواهنــد،  »مرخصــی«  رحیمــی  ماننــد 
ــنا  ــادی بی آش ــان ع ــتقل از زندانی ــوارد مس ــن م ــد. ای ــی دارن ــکی ـ درمان پزش
ــون  ــل گوناگ ــه دالی ــی ب ــانس مرخص ــه از ش ــتند ک ــطه ای هس ــی و واس و پارت
ــرایط  ــژه در ش ــدد را ـ به وی ــی مش ــان رنج ــود و خانواده هایش ــد و خ محروم ان

حــاد ـ تحمــل می کننــد.
• وزیربهداشتروحانیگزارشمیکند!

ــف بار  ــان اس ــان چن ــی زندانی ــتی و درمان ــرایط بهداش ــار؛ ش ــه کن ــی ب مرخص
ــرده. حســن قاضــی زاده هاشــمی،  ــد ک ــز بلن ــه صــدای مســووالن را نی اســت ک
ــد  ــار بازدی ــدان قزل حص ــی از زن ــه تازگ ــه ب ــدال ک ــت اعت ــت دول ــر بهداش وزی
کــرده، در مــورد وضــع بــد بهداشــت در ایــن زنــدان گفــت: »از لحــاظ بهداشــتی 
ــر بیــش  ایــن زنــدان گنجایــش ایــن تعــداد زندانــی را نــدارد و در واقــع دو براب
از ظرفیــت زندان هــا زندانــی داریــم. زندانیــان بــرای نیازهــای ضــروری خــود بــا 

ــادی مواجــه هســتند«. مشــکات زی
ــدان مــی آیــم  ــه زن ــار اســت کــه ب قاضــی زاده هاشــمی افــزوده: »مــن اولیــن ب
ــدی  ــت ب ــاً وضعی ــم. واقع ــاهده می کن ــان را مش ــت زندانی ــک وضعی و از نزدی
ــدان  ــه زن ــان ب ــوند و پایش ــرم نش ــب ج ــد مرتک ــعی کنن ــد س ــراد بای ــت. اف اس
ــود ...  ــر می ش ــراوان دیگ ــکات ف ــاری و مش ــروز بیم ــث ب ــرا باع ــود. زی ــاز نش ب
ــتاران و  ــکان، پرس ــوب نیســت و پزش ــه خ ــا به هیچ وج ــتی اینج ــت بهداش وضعی
کادر درمانــی کــه در ایــن زنــدان فعالیــت می کننــد در واقــع یــک کار ایثارگونــه 

انجــام می دهنــد«.
از یــاد نبریــم کــه زنــدان قزل حصــار به دلیــل شــهرت و نزدیکــی اش بــه 
مرکــز، جــزو زندان هــای مطــرح و بــا امکانــات در اســتاندارد جمهــوری اســامی 
ــاده،  ــهرهای دورافت ــان ش ــر و زندانی ــای دیگ ــع زندان ه ــود. وض ــوب می ش محس

ــل حــدس اســت. قاب
• وزیرخارجهروحانیارزیابیمیکند!

محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه دولــت اعتــدال در جدیدتریــن 
ــدون آنکــه اشــاره ای  ســخنرانی خــود در شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل ب
بــه وضــع حقوق بشــر در ایــران کنــد، در ارزیابــی مشــابهی بــا رهبــر جمهــوری 
ــا  ــرب ب ــه ی غ ــه ی دوگان ــام از مواجه ــی نظ ــد قضای ــای ارش ــامی و مقام ه اس

ــرد. ــاد ک ــوق بشــر انتق حق
ــع  ــی وض ــه ارزیاب ــف ب ــی و موظ ــتگاه دیپلماس ــی دس ــف متول ــد ظری هرچن
بین المللــی اســت، امــا بعیــد اســت از وضــع حقــوق بشــر در ایــران بــه  خصــوص 
در حــوزه ی آزادی عقیــده و بیــان، بی خبــر باشــد. او نیــک می دانــد کــه 
ــک وی  ــای دیپلماتی ــدازه در تاش ه ــه ان ــه چ ــران ب ــر در ای ــوق بش ــض حق نق
ــرده و  ــا ک ــی ایف ــش منف ــرب نق ــا غ ــه ب ــه مصالح ــل ب ــرای نی ــش ب و همکاران

. می کنــد
ــن  ــن حس ــه، ای ــوه قضایی ــه ی ق ــتانداردهای چندگان ــر اس ــر از وی، در براب فرات
روحانــی، رییــس جمهــور اعتدال گراســت کــه مبتنــی بــر شــعارها و وعده هایــش 
و نیــز براســاس ســوگندی کــه پیــش از آغــاز مســوولیت اش یــاد کــرده، مکلــف 
ــه پیگیــری و پاســداری از حقــوق اساســی و مدنــی شــهروندان ایــران اســت.  ب

گفت وگــوی انتقــادی و تعامــل فعــال روحانــی بــا دســتگاه قضایــی، نــه 
مطالبــه ای حداکثــری اســت و نــه خــارج از اختیــارات وی. آن هــم در هنگامــه ای 
کــه سیاســت های یــک بــام و صــد هــوای قــوه قضاییــه ی عدالت گریــز و 
ــا  ــوی، ی ــعید مرتض ــده ی س ــه دارد. پرون ــامی ادام ــوری اس ــتقل جمه غیرمس
همیــن مــورد محمدرضــا رحیمــی، تنهــا دو نمونــه  از یک ســر مواجهــه ی 
ناعادالنــه، و پرونده هــای رهبــران و زندانیــان جنبــش ســبز، یــا دیگــر زندانیــان 
ــه ی  ــر مواجه ــوی دیگ ــب از س ــای غری ــادی، نمونه ه ــی و ع ــی و عقیدت سیاس

غیرمنصفانــه ی دســتگاه قضایــی محســوب می شــوند.
ــود و  ــم می ش ــری خت ــت رهب ــه بی ــا ب ــه ی راه ه ــه هم ــتبدادی ک ــام اس در نظ
ــی  ــد، و در حکومت ــوب می کن ــه منص ــه فقی ــی مطلق ــه را ول ــوه قضایی ــس ق ریی
ــتیز، دادگاه  ــای دموکراسی س ــپاه و اطاعاتی ه ــر س ــم ب ــای حاک ــه امنیتی ه ک
ــت  ــت عدال ــار رعای ــد، انتظ ــدل کرده ان ــود مب ــه ی خ ــه زیرمجموع ــاب را ب انق
ــاختار  ــت س ــا واقعی ــی ب ــبت چندان ــی ، نس ــتگاه قضای ــتن از دس ــاف داش و انص

ــد. ــرار نمی کن ــدرت برق ــی ق سیاس

یک بام و صد هوای قوه قضاییه

مرتضی کاظمیان
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نابرابــری حقــوق زن و مــرد در قوانیــن ایــران، همــواره یکــی از دغدغه هــای 
اصلــی فعــاالن ایــن حــوزه بــوده اســت. دغدغــه ای کــه در یــک ســال گذشــته، بــا 
ــان  تصویــب قوانیــن و ارایــه الیحه هایــی محــدود کننــده و خشــونت آمیز علیــه زن

بــه مســاله ای نگــران کننــده تبدیــل شــده اســت.  
ــت« از  ــی جمعی ــت های کل ــه  »سیاس ــتای اباغی ــن در راس ــن قوانی ــی از ای بخش
ســوی آیــت اهلل علــی خامنــه ای، رهبــر ایــران، تهیــه یــا تصویــب شــدند. اباغیــه ای 
کــه بــا تاکیــد بــر افزایــش جمعیــت و نــرخ بــاوری در ایــران، امــر اشــتغال زنــان 
ــر از  ــی دیگ ــد. بخش ــض می کن ــا را نق ــخصی آن ه ــم ش ــرده و حری ــدود ک را مح
ایــن قوانیــن امــا بــه اعمــال محدودیــت و خشــونت علیــه زنــان از طریــق دخالــت 
ــان  ــروف و ناهی ــه مع ــران ب ــت از آم ــردازد. »حمای ــا می پ در مســاله پوشــش آن ه
ــان  ــیاری از مدافع ــراض بس ــورد اعت ــه م ــود ک ــی ب ــه طرح های ــر«، از جمل از منک
ــرح و در  ــن ط ــب ای ــس از تصوی ــی پ ــه کم ــت. در فاصل ــرار گرف ــان ق ــوق زن حق
حالــی کــه نماینــدگان مجلــس ســرگرم ارایــه طــرح »صیانــت از حریــم عفــاف و 
ــاد. نهادهــای  ــاق افت ــان اتف ــره ای در اصفه ــد، اسیدپاشــی های زنجی حجــاب« بودن
ــه ایــن مســاله، تصویــب چنیــن قوانینــی را یکــی از  حقــوق بشــری در واکنــش ب

علت هــای زمینه ســاز ایــن اسیدپاشــی ها دانســتند. 
ــان از ۸  ــه زن ــه علی ــی ک ــا و قوانین ــه طرح ه ــاه دارد ب ــی کوت ــر نگاه ــته زی نوش
مــارس ۲۰۱۴ تــا ۸ مــارس ۲۰۱۵ در مجلــس ایــران، ارایــه شــده یــا بــه تصویــب 
و اجــرا رســیده اند. بــه عقیــده مدافعــان حقــوق زن، بــا تصویــب و اجرایــی شــدن 
ــرار  ــض ق ــورد تبعی ــران، م ــته در ای ــش از گذش ــان بی ــن دســت، زن ــی از ای قوانین

ــوند. ــده می ش ــیه ران ــه حاش ــه و ب گرفت
• طرحجامعجمعیتوتعالی

ــه ای،  ــه خواســت ســیدعلی خامن ــران کــه ب سیاســت های افزایــش جمعیــت در ای
ــب  ــی در قال ــن روحان ــت حس ــود، در دول ــری می ش ــتری پیگی ــدت بیش ــا ش ب
ــس  ــه پیش نوی ــد. ارای ــه ش ــس ارای ــه مجل ــی« ب ــت و تعال ــع جمعی ــرح جام »ط
ایــن طــرح بــه مجلــس در ۵۵ مــاده و بــا امضــای ۵۰ نماینــده، اعتــراض مدافعــان 

ــال داشــت.  ــه دنب ــرد را ب ــوق زن و م ــری حق براب
ــاز  ــه ســال ۱۳۶۸ ب ــه ی سیاســت کنتــرل جمعیــت در جمهــوری اســامی ب تجرب
ــر از  ــه کمت ــور ب ــاروری کل در کش ــزان ب ــش »می ــاس آن کاه ــه اس ــردد ک می گ
۲.۱ فرزنــد بــه ازای هــر زن« بــود. امــا سیاســت جمعیتــی ایــران بــا پیــش روی بــه 
ســوی »ســالخوردگی«، بــه دســتور آیــت اهلل خامنــه ای بــه افزایــش جمعیــت تغییــر 

ــع جمهــوری  ــده ی بســیاری از مناف ــد تامین کنن جهــت داد. سیاســتی کــه می توان
اســامی باشــد. ایــن طــرح بــا هــدف »نیــل بــه نــرخ بــاروری ۲.۵ در رشــد کمــی 
جمعیــت تــا ســال ۱۴۰۴ تــوام بــا ارتقــای کیفــی جمعیــت و تثبیــت آن تــا ســال 
ــه  ــت. ب ــراه داش ــه هم ــیاری ب ــای بس ــت و انتقاده ــد و مخالف ــته ش ۱۴۳۰« نوش
عقیــده منتقــدان و مخالفــان، ایــن طــرح عــاوه بــر ایــرادات شــکلی و ماهــوی، بــه 

ــان منجــر خواهــد شــد.  ــه زن افزایــش تبعیــض و محدودیت هــا علی
از جملــه مــواد مــورد اعتــراض ایــن طــرح مــاده ۴ آن اســت کــه »صــدا و ســیما، 
ــه ب  ــا »مجموع ــرده ت ــات اســامی« را موظــف ک ــگ، ســازمان تبلیغ وزارت فرهن
ــاده متناســب  ــالم و س ــی س ــرای ســبک زندگ ــد و اثربخــش ب ــای هدف من رنامه ه
بــا معیارهــای اســامی و هماهنــگ بــا تشــکیل، تعالــی و نقــش محــوری خانــواده 
ــدی را  ــادری و فرزن ــدری، م ــری، پ ــای همس ــر نقش ه ــه کامل ت ــر چ ــای ه و ایف
ــره   ــی در تبص ــه  اصل ــا نکت ــد. ام ــج کنن ــن و تروی ــع« تدوی ــه جام ــب برنام در قال
ــای  ــج فعالیت ه ــاده، تروی ــن م ــرای ای ــتای اج ــت: »در راس ــاده ی قانونی س ــن م ای
اجتماعــی و تحصیلــی و اشــتغال زنــان، متناســب بــا ایفــای نقش هــای فوق الذکــر 
لحــاظ می شــود و بایــد از ترویــج برنامه هــای مخــرب خانــواده جلوگیــری گــردد«.

مــاده 9 ایــن طــرح نیــز بــا ورود بــه حــوزه اشــتغال زنــان، آن را محــدود می کنــد. 
در ایــن مــاده اولویــت اســتخدام افــراد در »کلیــه  بخش هــای دولتــی و غیردولتــی« 
ــان  ــا مــردان دارای فرزنــد، مــردان متاهــل فاقــد فرزنــد و ســپس زن بــه ترتیــب ب
دارای فرزنــد اســت. بــرای اســتخدام افــراد مجــرد نیــز آمــده کــه بــه کارگیــری یــا 
اســتخدام ایــن افــراد، در صــورت عــدم وجــود متقاضیــان متاهــل واجــد شــرایط 

»بامانــع« اســت. 
ــواده  ــان و خان ــیون زن ــس فراکس ــر، ریی ــه رهب ــرح، فاطم ــن ط ــدان ای از منتق
ــون  ــا اصــل ۲۰ و ۲۸ قان ــر ب ــود کــه برخــی از مــواد ایــن طــرح را مغای مجلــس ب
اساســی می دانســت. او بــا اشــاره بــه ایــن مســاله کــه »امــروز زنــان دارای 
ــاد  ــرح را ایج ــن ط ــد«، ای ــتغال دارن ــه اش ــتند و در جامع ــه هس ــات عالی تحصی
ــی از  ــه برخ ــرا ک ــت: »چ ــوان« دانس ــر بان ــان قش ــی در می ــده »نارضایتی های کنن
ــر عهــده  دارنــد  ــواده، کفالــت پــدر و مــادر خــود را ب ــان در تأمیــن معــاش خان زن
ــکاتی را  ــا مش ــرح قطع ــن ط ــب ای ــن رو تصوی ــد، از ای ــوز ازدواج نکرده ان ــه هن ک

ــرد.«  ــد ک ــاد خواه ــا ایج ــرای آنه ب
ــت  ــدی از »حمای ــرد در بهره من ــری زن و م ــه براب ــون اساســی ب اصــل بیســتم قان
ــردان در انتخــاب شــغل  ــان و م ــر آزادی زن ــز ب ــون« اشــاره دارد. اصــل ۲۸ نی قان

قوانین علیه زنان در ایران

زهرا علی پورکار نکنید، بچه دار شوید
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ــد دارد.  تاکی
• طرحافزایشنرخباروریوپیشگیریازکاهشرشــدجمعیت

ــت  ــد جمعی ــش رش ــری از کاه ــاروری و پیش گی ــرخ ب ــش ن ــرح افزای ــات »ط کلی
کشــور« پــس از چنــد مــاه بررســی در تیرمــاه مــاه ســال جــاری در مجلــس ایــران 
ــه   ــتای اباغی ــده در راس ــای ۸۲ نماین ــا امض ــرح ب ــن ط ــید. ای ــب رس ــه تصوی ب
»سیاســت های کلــی جمعیــت« مــورد نظــر رهبــر جمهــوری اســامی تهیــه شــد. 

ــاروری اســت.  ــرخ ب ــاره افزایــش ن ــن اباغیــه درب بنــد نخســت ای
ــور  ــه منظ ــه ب ــی ک ــال جراح ــی اعم ــرح، تمام ــن ط ــک ای ــاده ی ــاس م ــر اس ب
پیشــگیری دائمــی از بــارداری انجــام شــود، بــه اســتثنای مــوارد مرتبــط بــا تهدیــد 
ســامت، ممنــوع اســت. و اگــر شــاغلین حرفه هــای پزشــکی ایــن حکــم را رعایــت 
ــوری  ــکی جمه ــام پزش ــازمان نظ ــون س ــق قان ــف مطاب ــوان متخل ــه عن ــد، ب نکنن
ــوارد  ــاده، م ــن م ــر اســاس تبصــره ۱ ای ــران مجــازات خواهنــد شــد. ب اســامی ای
ــام  ــکی اع ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــامتی را وزارت بهداش ــده س ــد کنن تهدی
ــاره پیشــگیری از  ــغ درب ــه تبلی ــر گون ــرح، ه ــن ط ــاده ۲ ای ــن م ــد. هم چنی می کن
بــارداری و کاهــش فرزنــدآوری در همــه رســانه ها ممنــوع اســت. بــر اســاس ایــن 

ــون مطبوعــات مجــازات خواهــد شــد. ــق قان ــف مطاب ــاده، رســانه متخل م
منتقــدان ایــن طــرح عقیــده دارنــد کــه در صــورت تصویــب آن، عــاوه بــر افزایــش 
ــان در عرصــه زندگــی شــخصی و اجتماعــی  بی رویــه جمعیــت، محدودیت هــای زن
ــان  ــامت زن ــت س ــی از وضعی ــی، نگران ــای پیاپ ــرده و باردار ی ه ــدا ک ــش پی افزای
و افزایــش مــرگ و میــر را تشــدید می کنــد. از ســوی دیگــر ایــن تصمیــم، 

ــه.  ــراد جامع ــدن اف ــر ب ــرل بیشــتر ب ــتای کنت دخالتی ســت در راس
•  طــرححمایتازآمرانبهمعروفوناهیانازمنکر

ــاری  ــال ج ــاه س ــر، مهرم ــان از منک ــروف و ناهی ــه مع ــران ب ــت از آم ــرح حمای ط
ــده  ــه عقی ــید. ب ــب رس ــه تصوی ــران ب ــس ای ــت، در مجل ــت دول ــود مخالف ــا وج ب
مخالفــان، از جملــه برخــی از نهادهــای حقــوق بشــری، تصویــب ایــن طــرح یکــی 
ــان  ــه زن ــه ب ــان و حمل ــره ای در اصفه ــی های زنجی ــاز اسیدپاش ــل زمینه س از عوام

ــد.  ــه شــمار می آی ــو ب ــا چاق ــا ب ــرم و ضــرب و جــرح آنه در جه
ایــن طــرح کــه توســط ۱9 نماینــده مجلــس امضــا شــده بــود، در ۱ مــاده واحــده و 
۴ تبصــره، تیرمــاه ســال جــاری بــه مجلــس ارایــه شــد. در مقدمــه ایــن طــرح بــر 
»ضــرورت حمایــت قانونــی« از آمریــن بــه معــروف و ناهیــان از منکــر، در »مقابلــه 
بــا افــرادی کــه بــا ضــرب و جــرح ایــن اشــخاص در واقــع بــه اصــل هشــتم قانــون 
ــاده  ــاس م ــر اس ــن ب ــت. هم چنی ــده اس ــد ش ــد، تاکی ــرض« کرده ان ــی تع اساس
ــرط  ــعائر اســامی به ش ــاع از ش ــام دف ــردی در مق ــرگاه ف ــرح، »ه ــن ط ــده ای واح
عــدم اســتفاده از الفــاظ رکیــک اقــدام بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر نمایــد 
و بــه ایــن جهــت بــه او صدمــه جســمی و جانــی وارد آیــد، حســب مــورد مشــمول 
ــن  ــای ای ــود«. تبصره ه ــهدا می ش ــازان و ش ــه جانب ــوط ب ــررات مرب ــن و مق قوانی
مــاده نیــز، بــر تشــدید و اعمــال حداکثــر مجــازات نســبت بــه کســانی کــه مرتکــب 
»رفتــار مجرمانــه« یــا »جنایــت« نســبت بــه »آمــر بــه معــروف و ناهــی از منکــر« 

ــد دارد.  ــوند، تاکی می ش
بیــش از ۲۴۰ تــن از فعــاالن مدنــی ایــران در آبان مــاه بــا انتشــار بیانیــه ای 
ــه  ــران ب ــت از آم ــرح »حمای ــب ط ــان و تصوی ــی در اصفه ــات اسیدپاش ــه حم ب
معــروف و ناهیــان از منکــر« اعتــراض کــرده و ایــن اقدامــات را نشــانه ای از افزایــش 
ــد. ــرای خشــونت گران دانســته بودن ــان و ایجــاد حاشــیه امــن ب خشــونت علیــه زن

• طرحصیانتازحریمعفافوحجاب
مهرمــاه مــا ســال جــاری، ۳۶ نماینــده مجلــس »طــرح صیانــت از حریــم عفــاف و 
حجــاب« را امضــا و بــه مجلــس ارایــه کردنــد. ایــن طــرح کــه در صــورت تصویــب، 
بــر اعمــال محدودیــت و خشــونت بیشــتر علیــه زنــان در زمینــه اشــتغال و پوشــش 
آن هــا منجــر خواهــد شــد، اعتــراض مدافعــان حقــوق برابــر زن و مــرد را بــه دنبــال 

شت.  دا
ــه  ــده، بلک ــدود ش ــا مح ــه تنه ــان ن ــاعت های کار زن ــرح، س ــن ط ــب ای ــه موج ب
ــاعات  ــردان و در س ــا م ــاط ب ــز از اخت ــا و پرهی ــت آنه ــت حرم ــا رعای ــد ب »بای
متعــارف یعنــی 7 صبــح تــا ۱۰ شــب باشــد.« در صــورت اشــتغال در ســاعت های 
ــده. در  ــی ش ــروی انتظام ــوز از نی ــت مج ــه دریاف ــروط ب ــاله مش ــن مس ــبانه، ای ش
ــی و کســر  ــرای بدحجاب ــس ب ــه و حب ــای جریم ــن، مجازات ه ــن طــرح، هم چنی ای

ــت.  ــده اس ــی ش ــاب پیش بین ــدان بدحج ــوق از کارمن حق
ــه۹ ــاناز۶ب ــانفرهنگی ــیزایم ــشمرخص ــه»افزای ــاغبخشنام • اب

مــاه«
طــرح »افزایــش مرخصــی زایمــان از ۶ بــه 9 مــاه« از طرح هــای پــر ســرو صــدای 
دولــت محمــود احمدی نــژاد در حــوزه اشــتغال زنــان بــود. بــر اســاس ایــن طــرح 

ــواده« از ســوی مرکــز امــور  ــان در خان ــا عنــوان الیحــه »تامیــن امنیــت زن کــه ب
زنــان  و خانــواده ریاســت جمهــوری بــه مجلــس ارایــه شــد، »زنانــی کــه مشــمول 
قانــون کار می شــوند می تواننــد در طــی دوران بــارداری محــل خدمــت و کار 
ــود  ــابق خ ــه محــل کار س ــن دوران ب ــان ای ــس از پای ــد و پ ــا کنن ــود را جابه ج خ

ــه اجــرای ایــن مصوبــه هســتند«. بازگردنــد و کارفرمایــان هــم موظــف ب
ایــن طــرح در خــرداد مــاه 9۲ در مجلــس ایــران بــه تصویــب رســید و طــی نامــه ای 
ــاغ شــد؛  ــه دســتگاه ها اب ــی شــدن ب ــژاد جهــت اجرای از ســوی محمــود احمدی ن
ــدن  ــام ش ــرا اع ــل اج ــی و غیرقاب ــن روحان ــت حس ــدن دول ــا روی کار آم ــا ب ام
تمــام مصوبــات دولــت دهــم، اجــرای ایــن قانــون نیــز متوقــف شــد. مســاله ای کــه 
ــزی،  ــا عزی ــت. عبدالرض ــال داش ــه دنب ــس را ب ــدگاه مجل ــی از نماین ــش برخ واکن
ــر داد  ــه خب ــن مصوب ــر در ای ــدم تغیی ــس، از ع ــی مجل ــون اجتماع ــس کمیس ریی
ــی  ــن در حال ــت دانســت. ای ــی دول ــف اجــرای آن را ناشــی از مشــکات مال و توق
بــود کــه شــهیندخت مــوالوردی، معــاون رییس جمهــور در امــور زنــان در حاشــیه 
ــان  ــی زن ــور اجتماع ــرر حض ــه ض ــرح »ب ــن ط ــه ای ــت ک ــه اش، گف ــم معارف مراس
ــط کار دور  ــاه از محی ــدت 9 م ــه م ــان ب ــرا »زن ــت، زی ــتغال« آن هاس ــث اش و بح
ــان در  ــری زن ــور و به کارگی ــه حض ــد ک ــود می آی ــه وج ــی ب ــن نگران ــتند و ای هس
ــا  ــت کارفرم ــن اس ــه ممک ــود و اینک ــگ ش ــاس کم رن ــی و حس ــت های مدیریت پس
یــا ادارات ترجیــح دهنــد از زنــان شــاغل بــه دلیــل احتمــال فرزنــدآوری و اســتفاده 
ــی مــدت  ــن در طوالن ــد و ای ــر اســتفاده کنن ــی مــدت کم ت از مرخصی هــای طوالن
ــت  ــه در   نهای ــود ک ــر ش ــی منج ــای اجتماع ــان از فعالیت ه ــذف زن ــه ح ــاید ب ش
ــه دریافــت هفتــه ای ۲۰ شــکایت از  ــا اشــاره ب ــود«. او ب ــان نخواهــد ب ــه نفــع زن ب
اخــراج زنــان بــه دلیــل مرخصــی زایمــان، مســاله مهــم را »ســرپیچی« موسســات 

ــت.  ــه دانس ــن مصوب ــی از ای ــازمان های دولت و س
ــاه در  ــه 9 م ــان از ۶ ب ــی زایم ــش مرخص ــرح، افزای ــن ط ــدان ای ــده منتق ــه عقی ب
ــن  ــایر قوانی ــران و س ــاروری در ای ــرخ ب ــت و ن ــش جمعی ــار سیاســت های افزای کن
مربــوط بــه اشــتغال زنــان، بــه افزایــش تبعیــض  علیــه آن هــا منجــر خواهــد شــد.  
ــعه  ــت توس ــی معاون ــاور اجرای ــاوری، مش ــور مج ــال، منص ــاه امس ــا در آذرم نهایت
ــش  ــه افزای ــاغ  بخش نام ــرورش از اب ــوزش و پ ــتیبانی وزارت آم ــت و پش مدیری
ــان فرهنگــی از ۶ بــه 9 مــاه خبــر داد. ایــن در حالــی اســت  مرخصــی زایمــان زن
ــود کــه ایــن  ــرورش، اعــام کــرده ب ــر آمــوزش و پ کــه مرضیــه گــرد معــاون وزی
ــود  ــران و کمب ــروی کار زن در ای ــن نی ــتن بیش تری ــل داش ــه دلی ــه ب وزارت خان

ــد. ــی کن ــه را اجرای ــن بخش نام ــد ای ــص نمی توان ــای متخص نیروه
•  بخشنامهتفیکیجنسیتیشهرداریتهران

ــه  ــود ک ــی ب ــه مصوبه های ــه تفیکــی جنســیتی شــهرداری تهــران، از جمل بخش نام
اجــرای آن منجــر بــه اعمــال محدودیــت در حــوزه اشــتغال زنــان  شــد. مردادمــاه 
ســال جــاری برخــی از کارکنــان شــهرداری، اطاعاتــی از اجــرای ایــن مصوبــه در 
اختیــار رســانه ها قــرار دادنــد. بــر اســاس ایــن اطاعــات، بــا اجــرای ایــن مصوبــه 
ــدادی از  ــن تع ــده و همچنی ــن بندی ش ــا پارتیش ــی از اتاق ه ــهرداری، برخ در ش

کارکنــان زن ایــن ســازمان از پســت قبلــی خــود منفــک شــدند. 
ــر رســمی  ــران در نخســتین اظهارنظ ــهردار ته ــر،  ش ــن خب ــار ای ــال انتش ــه دنب ب
ــر  ــد ب ــا تاکی ــران ب ــه ته ــاز جمع ــای نم ــش از خطبه ه ــخنرانی پی ــود در س خ
ایــن مســاله کــه »کــه نبایــد اجــازه دهیــم یــک خانــم در طــول زمــان معاشــرت 
بیشــتری بــا نامحرمــان داشــته باشــد تــا بــا محرمــان خــود و شــوهر و فرزنــدش، 
زیــرا ایــن موضــوع کانــون خانــواده را تحــت تاثیــر منفــی قــرار می دهــد«، اجــرای 

ــرد.  ــب ک ــه ای را تکذی ــن مصوب چنی
ــن  ــس، ای ــده مجل ــهر و ۱9۰ نماین ــورای ش ــای ش ــی از اعض ــود برخ ــن وج ــا ای ب

ــد.    ــر کردن ــران تقدی ــهردار ته ــتند و از ش ــی« دانس ــی ارزش ــت را »اقدام حرک
ــه ای  ــر کار در نام ــام وزی ــر، محمدتقــی حســینی، قائم مق ــن خب ــه ای در واکنــش ب
ــه  ــوط ب ــی مرب ــیون های جهان ــی کنوانس ــران در برخ ــت ای ــه عضوی ــاره ب ــا اش ب
ــوراک  ــه خ ــب »تهی ــیتی را موج ــک جنس ــون تفکی ــی چ ــتغال، اقدامات ــور اش ام
ــران  ــامی ای ــوری اس ــام جمه ــم در نظ ــه حاک ــاف روی ــگان و برخ ــرای بیگان ب
ــط  ــرد. رواب ــوان ک ــاغل« عن ــه مش ــردان ب ــان و م ــی آزاد زن ــر »دسترس ــی ب مبن
ــن  ــه ای منتشــر و وجــود چنی ــش، جوابی ــز در واکن ــران نی ــی شــهرداری ته عموم
ــناد  ــاس اس ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد. ای ــب ک ــه ای را تکذی بخش نام
ــور  ــی و ام ــاون هماهنگ ــریفی، مع ــی ش ــازی، عیس ــای مج ــده در فض ــر ش منتش
ــخ ۲7 اردیبهشــت 9۳، بخشــن نامه ای را امضــا  مناطــق شــهرداری تهــران، در تاری
کــرده کــه در آن بــر اســتفاده از”نیروهــای کارمنــد آقــا جهــت ســمت هایی ماننــد 
ــور تلفــن، تایپیســت، مســوول پیگیــری و ... کــه در  ــر، منشــی، اپرات مســوول دفت

ــد« تاکیــد شــده اســت.  ــران اشــتغال دارن محــدوده دفتــر کار مدی



محمدرضــارحیمــیمعــاون 
در  احمدی نــژاد  دولــت  اول 
ــه از  ــر از دو هفت ــه کم ت ــی ک حال
شــروع محکومیتــش می گــذرد 
ــین  ــد. غام حس ــی آم ــه مرخص ب
محســنی اژه ای ســخنگوی قــوه 
ــری روز  ــت خب ــه در نشس قضایی
۱۱ اســفند، دلیــل مرخصــی دادن 

ــوان کــرد و گفــت: »اگــر بیمــار }همســر  ــه رحیمــی را بیمــاری همســرش عن ب
ــر می شــد.  ــش بهت ــرد، حال ــات می ک محمدرضــا رحیمــی{ همســر خــود را ماق

ــرد«. ــت ک ــی موافق ــت رحیم ــی موق ــا مرخص ــران ب ــتانی ته ــن رو دادس از ای
ــان  ــک، همسرش ــد پزش ــتان و تأیی ــه دادس ــان ب ــام ایش ــق اع ــت: »طب وی گف
ــر  ــه اگ ــیده ک ــرش رس ــه نظ ــک ب ــت و پزش ــوده اس ــختی ب ــی س ــار مریض دچ
ــد و  ــر باش ــان موث ــه در روحیه ش ــا ک ــه بس ــد چ ــان را ببین ــان، ایش ــوهر ایش ش
لــذا بــه درخواســت و نظریــه پزشــک و ضــرورت حضــور ایشــان در بالیــن همســر 
کــه دچــار مریضــی ســختی بودنــد دادســتان تهــران بــه صــورت موقــت بــا ایــن 

ــرد«. ــت ک مرخصــی موافق

ــود  ــری خ ــت خب ــال نشس ــیناژهای در خ غامحس
ــی کــه تصاویــر  ــت کــه روزنامه های بــا خبرنــگاران گف
ــوری  ــی، رییس جمه ــدخاتم ــید محم ــخنان س ــا س ی
ــا  ــف و »ب ــد، توقی ــرده بودن ــر ک ــران را منتش ــین ای پیش
توقیــف  رفــع  داده انــد  دادســتانی  بــه  کــه  تعهــدی 

ند«. شــده ا
ــه گفــت: »دســتوری کــه  ــه گــزارش ایســنا وی در ادام ب
ــی  ــود باق ــوت خ ــه ق ــد ب ــادر می کن ــی ص ــام قضای مق
ــن  ــد. ای ــر کن ــا تغیی ــود ی ــو ش ــه لغ ــی ک ــا زمان ــت ت اس

دســتور هــم کمــاکان بــه قــوت خــود باقــی اســت و رســانه ها اگــر از مــواردی کــه 
ــی  ــن در بعض ــود؛ لیک ــورد می ش ــد، برخ ــف کنن ــده اند تخل ــر ش ــا متذک ــه آن ه ب
ــاران  ــایت جم ــرد«. س ــورت گی ــی ص ــت های مختلف ــت برداش ــن اس ــوارد ممک م
وابســته بــه موسســه نشــر آثــار آیــت اهلل خمینــی طــی هفتــه گذشــته بعــد از درج 
تصویــر محمــد خاتمــی از دســترس خــارج شــد؛ امــا پــس از یــک روز بــا حــذف 

ــت. ــر گرف ــود را از س ــت خ ــران، فعالی ــین ای ــوری پیش ــر رییس جمه تصوی

زنــان،  شــهروندی کانــون
بــا  زن  جهانــی  روز  آســتان  در 
ــت  ــته اس ــه ای خواس ــدور بیانی ص
ــه  ــم و ب ــت یازده ــه دول ــا »توج ت
ویــژه معاونــت امــور زنــان ریاســت 
جمهــوری و نیــز مجمــع تشــخیص 
ــه  ــر ب ــار دیگ ــام را ب ــت نظ مصلح
ــه کنوانســیون  موضــوع پیوســتن ب
ــب  ــان جل ــه زن ــض علی ــع تبعی رف
و تحقــق آن را کــه بــه دالیــل 
ــه  ــه دو ده ــک ب ــی، نزدی غیرمنطق
بــه تعویــق افتــاده، یــادآور شــود«.

ــه  ــتن ب ــده: »پیوس ــان آم ــهروندی زن ــون ش ــه کان ــری از بیانی ــمت دیگ در قس
کنوانســیون رفــع تبعیــض علیــه زنــان، می توانــد بــرای تعامــل مثبــت بــا جهــان 
ــرای  ــم ب ــت یازده ــاره دول ــاش دوب ــن ت ــاند. بنابرای ــاری برس ــت، ی ــن دول ــه ای ب
پیوســتن بــه کنوانســیون، نــه تنهــا بــرای جامعــه زنــان ایــران نشــانه عــزم دولــت 
ــت؛  ــت اس ــان مملک ــروع زن ــوق مش ــا حق ــه ب ــعارهایش در رابط ــق ش ــرای تحق ب
بلکــه بــرای جامعــه جهانــی نیــز نشــانه ای از عــزم دولــت اعتدال گــرا بــرای تعامــل 
ــت و از  ــی زن از دول ــتانه روز جهان ــا در آس ــن رو م ــود. از ای ــد ب ــان خواه ــا جه ب
ــت  ــخیص مصلح ــع تش ــه ای از »مجم ــی نام ــم ط ــان می خواهی ــور زن ــت ام معاون
ــان کشورشــان، هرچــه ســریع تر  ــا تشــخیص مصلحــت زن ــا ب ــد ت نظــام« بخواهن
ــن  ــف ای ــاند و تکلی ــب برس ــه تصوی ــیون را ب ــه کنوانس ــران ب ــتن ای ــه پیوس الیح
خواســته دیرینــه ی زنــان را روشــن ســازند. بی شــک اگــر ریاســت محتــرم 
جمهــور بــه راســتی عزمــی بــرای تحقــق ایــن خواســته مردمــی داشــته باشــند بــا 
ــر  ــد تأثی ــه حضورشــان در »مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام« می توانن توجــه ب

ــند«. ــته باش ــور، داش ــره ک ــن گ ــودن ای ــده ای در گش تعیین کنن

ــایبری ــتس ــیامنی ــازمانیافتهفرمانده ــمس ــیجرای ــزبررس مرک
ســپاهپاســدارانانقــاب اســامی بــا انتشــار یــک بیانیــه از پــروژه ای بــا نــام 
ــروه  ــن گ ــی ای ــای قبل ــر بیانیه ه ــون دیگ ــه همچ ــت ک ــخن گف ــوت« س »عنکب

ــت. ــبوک اس ــژه فیس ــه وی ــی ب ــبکه های اجتماع ــه ش علی
ــت«  ــرخ عضوی ــی ن ــا »ســیر نزول ــه فیســبوک ب ــن ک ــای ای ــا ادع ــن شــبکه ب ای
ــتین،  ــای نخس ــان روزه ــی از هم ــبکه اجتماع ــن ش ــت: »ای ــت، نوش ــه رو اس روب
مــورد عنایــت ویــژه دولــت ایــاالت متحــده آمریــکا و سیاســت های ایــن دولــت در 
راســتای تحــت تأثیــر قــرار دادن فرهنــگ ایــران بــود و بــا اجــرای اســتانداردهای 
ــه نتیجــه  ــا ب ــد ت ــت کن ــن فضــا را به نحــوی مدیری ــرد ای ــاش می ک ــه، ت دوگان

دل خواهــش منتــج شــود«.
ــش  ــرای گرای ــش ب ــده: »کوش ــز آم ــن مرک ــه ای ــری از بیانی ــمت دیگ در قس
مخاطــب به ســوی محتواهــای غیراخاقــی به صــورت ناخواســته بــا کمــک 
نظــام پیشــنهادها )Suggestion System( و ترجیــح دادن محتــوای غیرمفیــد، 
ــن  ــات ای ــر اقدام ــده، از دیگ ــد و آموزن ــوای مفی ــه محت ــتهجن ب ــذل و مس مبت
ــرال دموکراســی  ــام لیب ــا سیاســت های کان نظ ــه ب ــی اســت ک ــبکه اجتماع ش
ــبوک  ــتم در فیس ــن سیس ــه ای ــت ک ــه اس ــل توج ــت«. قاب ــراه اس ــو و هم هم س
ــق و ســایق هــر شــخص  ــزان عای ــر و می ــر اســاس جســت وجوی خــود کارب ب
ــن  ــز در چــه شــرایطی چنی ــن مرک ــه ای ــم می شــود و مشــخص نیســت ک تنظی

ــت. ــه داده اس ــتم ارای ــن سیس ــی از ای تحلیل
ایــن مرکــز هم چنیــن از بازداشــت دو شــخص خبــر داده کــه از آن هــا بــا عنــوان 

م.ی و ع.ر یــاد کــرده اســت. 

خبرها
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گروه هــای مختلــف معلمــان 
روز یــک شــنبه ۱۰ اســفند 
مــاه در برخــی از نقــاط ایــران 
تجمعــات اعتراضــی برگــزار 
کردنــد. بــه گــزارش ایلنــا، 
معلمــان معتــرض گفته انــد 
کــه دلیــل اعتــراض آنــان 
صــورت  »تبعیض هــای 
ــوزش  ــتم آم ــه در سیس گرفت

کشــور و اجــرا نشــدن بندهایــی از قانــون خدمــات کشــوری مرتبــط بــا کارکنــان 
ــت«. ــت اس دول

ــارس،  ــتان، ف ــتان، خوزس ــزگان کردس ــتان، هرم ــوی، لرس ــان رض ــران، خراس ته
ــه تجمــع  ــا معلمــان دســت ب ــه در آن ه ــه اســتان هایی هســتند ک ــن از جمل قزوی
زده انــد. ایــن معلمــان پاکاردهایــی بــا مضمــون »مــا از فــرق می نالیــم، نــه از فقــر« 
ــان حاضــر  ــد« در دســت داشــته اند. معلم ــه را دریابی ــم فرهنگ ســاز جامع و »معل
در تجمعــات اعتراضــی ضمــن تاکیــد بــر اجــرای کامــل نظــام و حقــوق هماهنــگ 
ــاده ۶۸  ــد ۵ م ــرط بن ــد و ش ــوری و بی قی ــرای ف ــتار اج ــت، خواس ــان دول کارکن
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری هســتند کــه بــه دولــت اجــازه می دهــد بــرای 
ــی ۱۵۰۰ و  ــرای کار شناس ــاز ب ــر 7۰۰ امتی ــی حداکث ــطح کاردان ــم س ــاغل ه مش
بــرای کار شناســی ارشــد بــه بــاال ۲۰۰۰ امتیــاز بــرای افزایــش فوق العــاده شــغل در 
نظــر بگیــرد. تجمع کننــدگان همچنیــن بــه میــزان بودجــه در نظــر گرفتــه شــده 

بــرای آمــوزش و پــرورش در ســال 9۴ نیــز معترضنــد.



زناِن زندان

 زنداِن زنان
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یادداشت

مادران زندان و کودکان خاموش

رها مسرور

بــر اســاس آمــار جهانــی، تعــداد زنــان زندانــی روز بــه روز در حــال افزایــش اســت 
و در نتیجــه تعــداد کــودکان تحــت تاثیــر از ایــن مســاله اجتماعــی نیــز در حــال 
ــدان، مــادر  ــان زن بیشــتر شــدن اســت. آمارهــا حاکــی از آن اســت کــه اکثــر زن
هســتند؛ مادرانــی کــه جــرم اکثــر آن هــا خریــد و فــروش مــواد مخــدر اســت و بــا 
بیماری هــای روانــی و جســمانی، مشــکات اقتصــادی، اعتیــاد و خشــونت خانگــی 
ــون  ــی چ ــا ویژگیهای ــدان ب ــان زن ــواده زن ــد. خان ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج دس
ــه،  مصــرف مــواد مخــدر، خشــونت و طــاق، پدرســاالری و مدیریــت اقتدارگرایان
ــل  ــکاری عم ــرم و بزه ــهیلگر ج ــی تس ــه محیط ــه مثاب ــاد، ب ــت زی ــر و جمعی فق
میکنــد. زندگــی در چنیــن شــرایطی در اکثــر مــوارد نتیجــه ای جــز اعتیــاد، ازدواج 
ــدان  ــت زن ــی و در نهای ــه و مدرســه، طــرد اجتماع ــرار از خان ــه، ف ــاری، صیغ اجب

نــدارد. 
خشــونت خانگــی و پدرســاالری در ایــران بــه عنــوان کاتالیــزور ســوق دادن زنــان 
بــه ســمت مجرمیــت، نقــش ایفــا می کنــد. خشــونت جســمانی، روحــی و روانــی 
ــش  ــر بخ ــر و همس ــت پس ــرادر ، دوس ــدر، ب ــرف پ ــان از ط ــه زن ــی علی و عاطف
جدانشــدنی زندگــی زنــان مجــرم اســت. هــر چنــد مقولــه مردســاالری یــا ســلطه 
ــرد؛  ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــت م ــه ی مجرمی ــر در زمین ــان کم ت ــر زن ــردان ب م
ولــی می تــوان گفــت کــه پــدر ســاالری و خشــونت همــراه آن، نقــش اساســی را 

ــد.  ــازی می کن ــد ب ــن رون در ای
شــرایط و فشــارها در خانــواده و محیــط زندگــی، زمینــه را بــرای فــرار زنــان فراهم 
میکنــد. زنــان از مکانیســمهای فــرار متفاوتــی بــرای رهایــی از شــرایط نامطلــوب 
ــت  ــه شــکل موق ــواد مخــدر و ازدواج ب ــد. مصــرف م زندگیشــان اســتفاده میکنن
یــا دایــم از جملــه ایــن مکانیســمها هســتند. فــرار از خانــه نیــز مرســومترین راه 
ــد از  ــه عبارتن ــرار از خان ــای ف ــواده اســت. پیامده ــرایط ســخت خان ــی از ش رهای
ــا آن  انجــام کارهــای غیرقانونــی مثــل حمــل مــواد مخــدر و جرمهــای مرتبــط ب
بــرای تامیــن هزینههــای زندگــی، ازدواج زودرس و موقــت و نهایتــا طــرد دایمــی 
ــاق  ــه مردســاالر اتف ــک جامع ــان در ی ــرای زن ــه طــور خــاص ب ــه ب ــواده ک از خان

میافتــد. 
در واقــع فــرار از خانــه گذرگاهــی اســت کــه در اغلــب مواقــع بــه جــرم و زنــدان 
ختــم میشــود. از آن جــا کــه جامعــه ایــران مردســاالر اســت، حساســیت باالیــی 
نســبت بــه رفتــار و عملکــرد زنــان و دختــران دارد. از آن هــا انتظــار مــی رود کــه از 
هنجارهــای جامعــه بــه دقــت تبعیــت کننــد. آســتانه تحمــل خانــواده و جامعــه در 
برابــر رفتارهایــی از قبیــل اعتیــاد، فــرار از خانــه، و یــا دیگــر رفتارهــای مجرمانــه 
ــد واکنــش  ــروی خــود بای ــظ آب ــرای حف ــواده ب ــن اســت و خان ــان بســیار پایی زن
ســختی در برابــر رفتارهــای ضداجتماعــی دختــران و زنــان نشــان دهــد. در چنیــن 
مــواردی طــرد و عــدم حمایــت یکــی از اســتراتژی های طبیعــی خانواده هــا اســت.

در حقیقــت، داســتان زندگــی مــادران مجــرم زمانــی آغــاز می شــود کــه مجبــور 
بــه تــرک فرزنــدان خــود می شــوند، زمانــی کــه درهــای زنــدان را بــه روی خــود 
ــه ای  ــی ۳ دقیق ــه تلفن ــان ب ــا فرزندان ش ــان ب ــام ارتباط ش ــد و تم ــته می بینن بس
ــی  ــی کوتاه مــدت محــدود می شــود. زندگــی مــادران زندان در هفتــه و ماقات های
بــا زندگــی کودکان شــان درآمیختــه اســت. هــر تغییــری در زندگــی و سرنوشــت 

کــودکان، تاثیــر قابــل ماحظــه ای بــر جســم و روح مــادران دارد. 
توصیــف مــادران از روزهــای زنــدان  نشــان می دهــد کــه آن هــا بــه خاطــر دوری 
ــاع  ــوب و اوض ــادی نامطل ــرایط اقتص ــا، ش ــه آن ه ــی ب ــدم دسترس ــدان، ع از فرزن
ــدن،  ــی ش ــر زندان ــه خاط ــم ب ــا ه ــند. آن ه ــذاب می کش ــان، ع ــی و روانی ش روح
ــواده در  ــدن از خان ــرد ش ــت ط ــم باب ــان و ه ــل دوری از کودکان ش ــه دلی ــم ب ه
ــن  ــه بی ــدن فاصل ــی ش ــد. طوالن ــر می برن ــه س ــبی ب ــی نامناس ــت روح وضعی
ــادران می گــذارد کــه گاه  ــات م ــر روحی ــی ب ــر نامطالوب ــدان تاثی ــا فرزن ــات ب ماق
می توانــد باعــث پرخاش گــری و عصبــی شــدن مــادران شــود. مــادران در زنــدان 
ــرون از  ــان در بی ــف ناک کودکان ش ــت اس ــل دوری و وضعی ــدر تحم ــی آن ق گاه
ــر  ــه خــود ب ــه درصــدد آســیب رســاندن ب ــدان برای شــان ســخت می شــود ک زن

ــی اســت. ــادران زندان ــن م ــج بی ــات رای ــی از اقدام ــد. خودکشــی، یک می آین
ــی نمی شــود. متاســفانه  ــه مــادران زندان مشــکات و درگیری هــا فقــط محــدود ب
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ــودکان  ــد. ک ــس می دهن ــز پ ــان نی ــودکان بی گناه ش ــادران را ک ــس م ــاوان حب ت
ــان  ــروه پنه ــا گ ــده ی ــودکان فراموش ش ــوان ک ــه عن ــب ب ــی اغل ــادران زندان م

می شــوند.  نام گــذاری 
ــرای کــودکان بیشــتر از زندانــی شــدن  تاثیــرات منفــی زندانــی شــدن مــادران ب
پــدران اســت. برخــی از ایــن مشــکات در حــوزه ی، رفتــاری، اجتماعــی، عاطفــی و 
ــی،  ــل؛ پرخاش گــری، بی خواب ــدا می شــود. مشــکاتی مث جســمانی کــودکان هوی
تــرس، شــب ادراری، افســردگی و انــزوا، خودکشــی ، احســاس گنــاه، بی تفاوتــی و 

ســردی نســبت بــه مــادر، فــرار از مدرســه، فــرار از خانــه و ... 
ــرای  ــم ب ــه جهن ــی شــبیه ب ــد، دنیای ــدان می افت ــه زن ــادر مجــرم ب ــه م ــی ک زمان
ــان آور  ــی، ن ــادران زندان ــودکان م ــر ک ــذارد. اکث ــای میگ ــه ج ــود ب ــودک خ ک
ــرانی  ــی، همس ــادران زندان ــوارد م ــی از م ــد. در برخ ــت میدهن ــواده را از دس خان
ــد. گــروه دیگــری از  معتــاد و غالبــا مجــرم و فاقــد درآمــد مســتمر و معیــن دارن
زنــان نیــز طــاق گرفتــه و خودشــان مســوولیت تامیــن مایحتــاج خانــواده را بــر 
ــا  ــوده ی ــآور ب ــا نان ــدن، ی ــی ش ــل از زندان ــی قب ــادران زندان ــد. م ــده می گیرن عه
ایــن کــه بخــش عمدهــای از درآمــد خانــواده را تامیــن میکردنــد. یکــی از دالیــل 
ــش اقتصادی شــان برمیگــردد. در  ــر و چال ــه فق ــم ب ــا ه ــت آن ه عمدهــی مجرمی
واقــع تــراژدی اقتصــادی زنــان و خانوادههــای آنهــا قبــل از زندانــی شــدن آغــاز 
ــا زندانــی شــدن مــادران، مشــکات اقتصــادی تشــدید شــده و در  شــده بــود و ب

ــد، کــودکان هســتند.  ــان گروهــی کــه بیشــترین آســیب را میبینن ــن می ای
ــن مســایلی اســت کــه مــادران  ــه عــاوه، مراقبــت از کــودکان یکــی از مهم تری ب

ــش روی  ــاب در پی ــرای انتخ ــخت ب ــتند. دو راه س ــه هس ــا آن مواج ــی ب زندان
آن هاســت. یکــی ســپردن فرزنــدان بــه دســت خانــواده و اقــوام کــه شــامل همســر، 
ــات هــم  ــه گاهــی اوق ــه البت ــک میشــود ک ــوام نزدی ــزرگ و اق ــزرگ و مادرب پدرب

ــد.  ــی می کنن ــی زندگ ــچ حام ــدون هی ب
راه دوم، ســپردن فرزنــدان بــه بهزیســتی 
ــر دو راه  ــت. ه ــی اس ــازمانهای دولت و س
چالشــهای خــاص خــود را دارد. انتخــاب 
ــدر  ــه پ ــدان ب ــپردن فرزن ــی س اول یعن
ــد تعهــد  ــا معتــاد، مجــرم و فاق کــه غالب
ــت.  ــداری اس ــرای نگه ــرایط الزم ب و ش
غالبــا  نیــز  مادربزرگهــا  و  پدربــزرگ 
مشــکات خــاص خــود را دارنــد و قــادر 
ایــن کــودکان  تامیــن مایحتــاج  بــه 
نیســتند. در غیــاب بســتگان درجــه اول، 

برخــی اوقــات، اقــوام نزدیــک ماننــد عمــو یــا 
عمــه، نقــش حامــی را ایفــا میکننــد. شــرایط 
ــد؛  ــته باش ــود داش ــد وج ــم میتوان ــری ه دیگ
حالتــی کــه فرزنــدان بزرگ تــر بتواننــد از 
کــه  کننــد  مراقبــت  کوچک تــر  فرزنــدان 
ــودکان،  ــب کار ک ــتر موج ــاله بیش ــن مس ای
بزرگ ســالی زودهنــگام و تــرک تحصیــل نیــز 
ــوام  ــواده و اق ــه خان ــرایطی ک ــود. در ش میش
مــادران زندانــی قــادر بــه نگهــداری کــودکان 
ــاب  ــن انتخ ــتی اولی ــوال بهزیس ــند، معم نباش
ــواره در  ــودکان هم ــادران و ک ــود. م ــد ب خواه
ــد.  مــورد ایــن گزینــه حساســیت باالیــی دارن
برچســب منفــی کــه ســازمان بهزیســتی بــرای 
مــادر و فرزنــد بــه همــراه دارد، از عوامــل 
عمدهــی اســت کــه باعــث کاهــش اســتقبال از 
خدمــات ایــن ســازمان شــده اســت. البتــه در 

پارهــای مــوارد بــه علــت تعــداد زیــاد فرزنــدان، ممکــن اســت برخــی از فرزنــدان 
را اقــوام نگهــداری کننــد و برخــی هــم بــه بهزیســتی تحویــل داده شــوند. کــودکان 
مــادران زنــدان، در کنــار تمــام مشــکاتی کــه دارنــد گاهــی اوقــات بایــد درد جــدا 
شــدن از خواهــران و برادران شــان را هــم در نتیجــه رفتــن بــه بهزیســتی تحمــل 

ــد.  کنن
گذشــته از تمــام ایــن مشــکات، ماقــات مــادر و فرزنــد در بــر دارندهــی 
دشــواریهایی اســت. مســایلی از قبیــل فضــای ســرد و بیــروح ماقــات، کــم بــودن 
مــدت زمــان ماقــات، عــدم پذیــرش تلفــن توســط برخــی کــودکان در ماقــات 
ــت  ــم ممانع ــوارد ه ــای از م ــفر و در پاره ــختی س ــافت و س ــد مس ــی، بع کابین
مراقبــان کــودک از ماقــات بــا مــادر، ناتوانــی اقتصــادی کــودکان بــرای پرداخــت 
هزینه هــای حمــل و نقــل، همــه و همــه شــرایط دیــدار مــادر و کــودک را دشــوار 
میکنــد. شــرایط ماقاتــی کــه بــه هیچوجــه نیازهــای کــودکان را در نظــر نگرفتــه 
ــه  ــات ب و شــاید بتــوان گفــت کــه آن هــا را فرامــوش کــرده اســت. شــرایط ماق
ــد،  ــد باش ــادر و فرزن ــی م ــرای نزدیک ــرایطی ب ــی ش ــم کننده ــه فراه ــای آن ک ج
باعــث تــرس کــودک از مــادر و محیطــی می شــود کــه در مــادرش در آن زندگــی 
می کنــد. برخــی از کــودکان بــه ناچــار ســاعت ها راه طــی می کننــد تــا ۱ ســاعت 
ماقــات حضــوری یــا نیــم ســاعت ماقــات کابینــی بــا مادرشــان داشــته باشــند 
ــد. متاســفانه  ــر میگردن ــه شــهر محــل ســکونت خــود ب ــز ب ــات نی ــد از ماق و بع
همــه ی مادرهــا و کــودکان شــانس ماقــات بــا یکدیگــر را ندارنــد، سرپرســت های 
ــادر و  ــه م ــل مشــکات اقتصــادی، تنبی ــی مث ــه دالیل ــودکان گاهــی ب ــی ک موقت

تــرس از بیآبرویــی مانــع از ماقــات مــادر و کــودک میشــوند. 
ــدان  ــه زندگــی در زن ــه تجرب ــرد ک ــن مســاله اشــاره ک ــه ای ــوان ب ــان می ت در پای
ــه  ــت. ب ــت فرساس ــخت و طاق ــودکان س ــرای ک ــه ب ــادر بلک ــرای م ــا ب ــه تنه ن
عــاوه، زندگــی مــادران زندانــی بعــد از 
ــا مشــکات بســیاری  ــد، ب ــی از بن رهای
ــی  ــر و بیخانمان ــی کاری، فق ــه ب از جمل
ــان  ــرش زن ــدم پذی ــود. ع ــه میش مواج
ــه  ــه بلک ــا توســط جامع ــه تنه مجــرم ن
را  راه  آن هــا،  خانواده هــای  توســط 
کــردن  قطــع  و  بازپــروری  روی  بــه 
ــدد. در نتیجــه،  ــت میبن چرخــه مجرمی
ایــن چرخــه تکــرار می شــود و اگــر 
ــمی،  ــر رس ــمی و غی ــای رس حمایت ه
ســرمایههای  و  اجتماعــی  پیوندهــای 
ــود،  ــاد نش ــرم ایج ــان مج ــرای زن ــانی ب انس
ــه  ــن چرخ ــه ای ــت ک ــن نیس ــچ دور از ذه هی
بــا کــودکان مــادران زنــدان ادامــه پیــدا کنــد. 
ــرای  ــه محیطــی ب ــدان ب ــل شــدن زن ــا تبدی ب
از طریــق  تنبیــه،  بــرای  نــه  و  بازپــروری 
و  آموزشــی  کاس هــای  مــداوم  برگــزاری 
ــه  ــه ب ــردن لحظ ــور ک ــی و مانیت روان شناس
ــاری  ــرفت های رفت ــرات و پیش ــه ی تغیی لحظ
و روانــی زنــان زنــدان، زمینــه بــرای بازگشــت 
ــر  ــاوه ب ــود. ع ــا میش ــه مهی ــه جامع ــا ب آن ه
آن، ســازمانهای حمایتــی در بیــرون از زنــدان، 
جهــت حمایــت زنــان در ماه هــای اولیــه 
و  خانــواده  حمایت هــای  دریافــت  و  آزادی 
حمایتــی  حلقه هــای  تشــکیل  و  دوســتان 
اطــراف مــادران زندانــی در جهــت قطــع 

ــود.  ــد ب ــر خواه ــت موث ــه مجرمی چرخ
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ــد، همه چیــز  ــه میــان می آی وقتــی از زندانیــان سیاســی و عقیدتــی صحبــت ب
ــا در  ــان رخ داده. تاش ه ــه پیرامون ش ــت ک ــا و اتفاقاتی س ــور آن ه ــول مح ح
ــار  ــه انتظ ــرد و جامع ــکل می گی ــی ش ــرایط زندان ــود ش ــا بهب ــت آزادی ی جه
»قهرمــان«ی را می کشــد کــه در ذهــن خــود پرورانــده و توقــع اش از همســران 
ایــن زندانیــان، همراهــی و فعالیــت  در همیــن راستاســت. در حالی کــه ممکــن 
ــارهایی  ــل فش ــه دلی ــس از آزادی ب ــا پ ــی ی ــول مرخص ــی در ط ــت زندان اس
ــود و  ــر ش ــان ظاه ــت آن قهرم ــد در قام ــرده، نتوان ــل ک ــدان تحم ــه در زن ک
گاه در ارتبــاط گیــری بــا همســر یــا خانــواده ی خــود نیــز بــا مشــکل مواجــه 
ــد و مســوولیت مدیریــت  ــد جامعــه پنهــان می مان باشــد. مشــکاتی کــه از دی
ــی  ــه ی جمع ــا در حافظ ــه عموم ــد ک ــه دوش می کش ــی ب ــرایط را زن ــن ش ای
جایگاهــی نــدارد و چه بســا »در بســیاری مــوارد از ســوی زنــان فعــال سیاســی 

ــرد«. ــرار می گی ــونت ق ــورد خش ــز م نی
ــود،  ــش نب ــه افشــای نام ــل ب ــه مای ــی ک ــگاران زندان ــی از روزنامه ن همســر یک
ــوق  ــرای »حق ــدان ب ــی از زن ــای مرخص ــوهرش را در روزه ــی ش ــرایط روح ش
مــا« توصیــف کــرد امــا گفــت کــه دلیــل عــدم افشــای نامــش »خــراب نکــردن 
ــرای  ــه همســرم ب ــی ک ــگار اســت: »وقت ــن روزنامه ن ــه ی« ای ــره ی قهرمانان چه
ــا  ــدار ب ــه دی ــد، افســرده اســت. تمــام روزهــا ب مرخصی هــای چنــد روزه می آی
ــرای  ــی ب ــه حتــی حال ــه حوصلــه ی نوشــتن دارد و ن دوســتان می گــذرد امــا ن
زندگــی کــردن. تمــام ماه هایــی  کــه زندانی ســت، مــن و بچه هــا منتظــر 
ــردی  ــا ف ــرا می رســند، ب ــود ف ــا وقتــی کــه روزهــای موع ــش هســتیم ام آمدن
ــه  ــرو رفت ــود ف ــدام در خ ــود و م ــته می ش ــه زود خس ــویم ک ــه رو می ش روب
ــگار در دوران حکومــت جمهــوری اســامی در مجمــوع   ــن روزنامه ن اســت«. ای

ــده اســت. ــدان گذران 7 ســال از عمــر خــود را در زن
ــوده و همســرش،  ــی سیاســی ب ــان، زندان ــوق زن ــال حق ــژاد فع ــن بختیارن پروی
رضــا علیجانــی نیــز مــدت ۸ ســال در فاصله هــای زمانــی متفــاوت بــه زنــدان 
ــرش  ــودن همس ــی ب ــدت زندان ــان در م ــوق زن ــال حق ــن فع ــت. ای ــاده اس افت

ــت  ــی، فعالی ــان سیاس ــای زندانی ــر خانواده ه ــار دیگ ــت در کن ــم گرف تصمی
ــژاد  ــه آن هــا را پیگیــری کنــد. تصمیمــی کــه بختیارن کــرده و امــور مربــوط ب
ــال ۶۵  ــرش در س ــد. وی و همس ــان می دان ــران زندانی ــاب« همس آن را »انتخ
بــه خاطــر فعالیــت  سیاســی  در انجمــن اســامی دبیرســتان ها بازداشــت و بــه 
ــه  ــد: »زمانی ک ــل ش ــن منتق ــد ۲۰9 اوی ــه بن ــاله اش ب ــد یک س ــراه فرزن هم
ــر  ــه دیگ ــد و ب ــدا می کردن ــن ج ــرم را از م ــد، پس ــم کنن ــتند اذیت می خواس
ــب  ــا ش ــح ت ــرم از صب ــار پس ــک  ب ــه ی ــت ک ــادم هس ــد. ی ــان می دادن زندانی
فقــط گریــه می کــرد. آن زمــان نمی دانســتم کــه چــه کســی فرزنــدم را 
ــری داده  ــو صاب ــه بان ــرم را ب ــه پس ــدم ک ــا فهمی ــد. بعده ــداری می کن نگه
بودنــد کــه خــودش دو فرزنــد داشــت و شــوهرش اعــدام شــده بــود. از ادامــه ی 
ــازی  ــرای آماده س ــم ب ــوش ه ــی آب ج ــتم. حت ــراب داش ــکنجه ها اضط ــن ش ای
شیرخشــک در اختیارمــان نمی گذاشــتند و می گفتنــد کــه بــا آب گــرم ســلول 
شــیر را آمــاده کنیــم. وقتــی هــم کــه از ایــن آب اســتفاده می کــردم، پســرم 
ــد  ــول نمی کردن ــز قب ــاری نی ــگام بیم ــت. هن ــدیدی می گرف ــای ش دل درد ه
ــان  ــه زن ــد«. در دهــه ی شــصت ک ــب، آنتی بیوتیــک اســتفاده کن ــرای ت ــه ب ک
ــد، جمهــوری اســامی  ــدان افتادن ــه زن ــه اتهــام فعالیــت سیاســی ب بســیاری ب
فرزنــدان آن هــا را نیــز در زنــدان نگــه می داشــت و اجــازه  نمــی داد کــه 
کــودکان نــزد دیگــر اقــوام زندگــی کننــد؛ چــرا کــه »کــودکان ابــزاری بــرای 

ــد«. ــادران بودن شــکنجه ی م
ــر  ــه س ــدان ب ــود را در زن ــر خ ــاه از عم ــش م ــدت ش ــد م ــادر و فرزن ــن م ای
ــد ۲۰9  ــار گام هــای خــود را در بن ــن ب ــرای اولی ــد و کــودک یک ســاله، ب بردن
بــه زمیــن گذاشــت. بختیارنــژاد امــا در اثــر فشــارهای ناشــی از زنــدان، پــس از 
آزادی مدتــی بــه »افســردگی« دچــار شــد: »شــرایط روحــی خوبــی نداشــتم. 
از دســت دادن شــغلم تاثیــرات اقتصــادی بــدی بــه همــراه داشــت. بــه دلیــل 
ــدر و  ــه ی پ ــه خان ــی ب ــرای زندگ ــه ب ــدم ک ــور ش ــی مجب ــتقال مال ــدم اس ع
ــم  ــه نتوان ــود ک ــده ب ــث ش ــدان باع ــارهای زن ــر ات فش ــردم. تاثی ــادرم برگ م

خشونت زنان فعال سیاسی علیه همسران زندانیان
آیدا قجردر گفت وگــو با پروین بختیارنژاد
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ــه دلیــل  ــان ب ــه فرزنــدم رســیدگی کنــم«. ایــن فعــال حقــوق زن ــه خوبــی ب ب
فعالیت هایــش در همــان زمــان از ادامــه ی اشــتغال در اداره هــای دولتــی بــرای 

ــود. ــم ب ــد. او معل همیشــه محــروم مان
ــاب  ــه انتخ ــیاری ب ــراد بس ــی، اف ــان سیاس ــران زندانی ــان همس ــه در می اگرچ
ــد،  ــت می کنن ــی« فعالی ــان سیاس ــای زندانی ــوان »خانواده ه ــت عن ــود تح خ
ــی  ــا زنان ــوده، ب ــاط ب ــا در ارتب ــن خانواده ه ــا ای ــواره ب ــه هم ــژاد ک ــا بختیارن ام
ــا  ــی ی ــری، مدن ــی، حقوق بش ــای سیاس ــه دنی ــه ای ب ــه عاق ــده ک ــه ش مواج
ــت  ــن موقعی ــار در ای ــه ناچ ــا »ب ــد، ام ــود ندارن ــران خ ــگاری همس روزنامه ن
ــور  ــان مجب ــدن همسران ش ــی ش ــی زندان ــه در پ ــی ک ــد. زنان ــرار گرفته ان ق
ــد  ــه محیطــی بگذارن ــه آن هــا، قــدم ب ــوط ب ــرای پیگیــری امــور مرب شــده اند ب
ــه  ــدان، دادگاه، دادســرا و ...«. ب کــه شــناخت قبلــی از آن نداشــتند؛ ماننــد زن
ــی«  ــال سیاس ــان فع ــوی »زن ــی از س ــان حت ــن زن ــیاری از ای ــه ی وی بس گفت

ــد. ــرار می گیرن ــونت« ق ــورد »خش م
ــی از  ــه گروه ــال علی ــان فع ــوی زن ــه از س ــونتی ک ــاره ی خش ــژاد درب بختیارن
ــر از  ــراد فعال ت ــان سیاســی اعمــال می شــود، توضیــح داد: »اف همســران زندانی
موضــع بــاال بــا آن هــا برخــورد می کننــد و رفتارشــان حــاوی ایــن پیــام اســت 
کــه »مــا می فهمیــم امــا شــما نمی فهمیــد«. ایــن مســاله در کنش هــای 
ــان فعــال  ــان از ســوی زن آن هــا نمــود داشــته و ادامــه پیــدا می کنــد. ایــن زن
ــت و  ــه فعالی ــور ب ــند، مجب ــته باش ــه ای داش ــه عاق ــدون آن ک ــی ب و سیاس
ــوند.  ــاظ نمی ش ــز لح ــا نی ــراد در تصمیم گیری ه ــن اف ــوند. ای ــی می ش همراه
ــد.  ــرار می گیرن ــر ق ــورد تحقی ــال م ــان فع سیاهی لشــکر هســتند و از ســوی زن
ــود،  ــا آزاد می ش ــد ی ــه مرخصــی می آی ــان« ب ــی »قهرم ــه زندان ــم ک ــی ه زمان
ــه او  ــت، ب ــم اس ــان منظ ــفر و زندگی ش ــه ی س ــه برنام ــرادی ک ــیاری از اف بس
ــما  ــم ش ــا خان ــد، ام ــکاری کردن ــا خــوب هم ــه »خانواده ه ــد ک ــان می دهن بی
ــال  ــان فع ــوی زن ــواره از س ــا هم ــن زن ه ــا ای ــت«. گوی ــادی نداش ــت زی فعالی

ــا و آزادی  ــن زن ه ــوق ای ــد. حق ــرار دارن ــر ق ــت نظ تح
ــود«. ــع می ش ــواره تضیی ــا هم ــاب آن ه انتخ

جامعــه ی ایــران نیــز »بــرای زنــی کــف و هــورا می کشــد 
ــوار زده،  ــه در و دی ــا خــودش را ب کــه جســور و بی مهاب
ــه شــده  و  ــع بقی ــرده، وکیل مداف ــا قاضــی مشــاجره ک ب
ــرایط و  ــن ش ــال ای ــه در قب ــام مســوولیت های جامع تم
زندانیــان را بــه تنهایــی انجــام داده اســت. در حالی کــه 
ــد  ــه مرخصــی می آی ــی ب ــی زندان ــوارد وقت ــی م در خیل
ــی  ــان« م ــه او را »قهرم ــرادی ک ــود، اف ــا آزاد می ش ی
او را نمی زننــد.  دانســتند، حتــی زنــگ در خانــه ی 
ــی  ــه ی آدم های ــده ی هم ــان سیاســی نماین ــان زندانی زن
خودشــان  خواســته های  قبــال  در  کــه  می شــوند 
وظایفــی داشــتند امــا جامعــه ای کــه محافظــه کار اســت 

ــود،  ــوب می ش ــرعت مرع ــه س و ب
فقــط عــده ای را بــه جلــو هــل 
ــه نظــاره  می دهــد و خــود از دور ب

می نشــیند«.
بــا  ارتباط شــان  کــه  زنانــی 
دنیــای زنــدان و سیاســت تنهــا 
بــوده،  همسران شــان  طریــق  از 
پنهــان  خشــونت های  مــورد 
ــد: »دو  ــرار می گیرن ــز ق دیگــری نی
ــاد دارم  ــه ی ــی را ب ــی سیاس زندان
ــونت  ــا خش ــس از آزادی، ب ــه پ ک
ــکایت  ــان ش ــی از همسران ش کام
داشــتند کــه چــرا دربــاره ی آن هــا 
ــان  ــا در ف ــرده  ی ــانی نک اطاع رس

کنــش خانواده هــای دیگــر مشــارکت نداشــته اند. در حالی کــه بســیاری از 
ــان هیچ وقــت فعــال سیاســی نبودنــد و مصاحبــه ای هــم نداشــتند. آن  ایــن زن
مــرد بایــد متوجــه باشــد کــه بــا چــه کســی ازدواج کــرده و اگــر هــم ایــن زن 

ــت«. ــرده اس ــف ک ــد، لط ــته باش ــی داش فعالیت
ــه  ــود ب ــی خ ــران زندان ــوی همس ــوارد از س ــی از م ــی در برخ ــان حت ــن زن ای
ســکوت نیــز وادار می شــوند. بــه طــور مثــال یکــی از زندانیــان سیاســی 
ســابق بــه همســرش »اجــازه« نــداد کــه دربــاره ی شــرایط تحمیــل شــده بــه 
ــا در  ــد. آن زن ام ــا« گفت وگــو کن ــا »حقــوق م ــان سیاســی ب همســران زندانی
گوشــی تلفــن زمزمــه  کــرد: »در تمــام مدتــی کــه او در زنــدان بــود، بچه هــا را 
بــه دانشــگاه رســاندم. قــرار اســت مهنــدس شــوند«. ایــن زن در دوران زندگــی 
خــود هیچ گونــه فعالیــت سیاســی نداشــت و پــس از آن کــه همســرش در پــی 

ــاد، دنیایــش تغییــر کــرد. ــدان افت ــه زن ــات ســال ۸۸ ب انتخاب
بختیارنــژاد در اشــاره بــه نوعــی دیگــر از خشــونت علیــه ایــن گــروه از 
ــرد  ــام ب ــدان« ن ــووالن زن ــا« و »مس ــی از »قاضی ه ــان سیاس ــران زندانی همس
کــه »می  تواننــد در دل ایــن زنــان تــرس ایجــاد کننــد. خانواده هــای زندانیــان 
ــی و  ــازه ی مرخص ــا اج ــی ت ــری درمان ــم از پیگی ــر کاری اع ــرای ه ــی ب سیاس
ــا  ــه ب ــد ک ــتانی می افت ــی و دادس ــه قاض ــان ب ــی، گذرش ــدام صنف ــوع اق ــر ن ه
ایجــاد دلشــوره و اضطــراب، می تواننــد آن هــا را تهدیــد کننــد. ایــن زنــان امــا 
تجربــه ی برخــورد بــا قاضــی را نــدارد و ممکــن اســت بــرای یــک مصاحبــه ی 
ســاده بــا مشــکات جــدی مواجــه شــوند«. او بــرای نمونــه از برخــورد قاضــی 
بــا خــود مثــال آورد: »بــا هــر مصاحبــه ای کــه بــا رســانه ها دربــاره ی وضعیــت 
همســرم داشــتم، از ســوی قاضــی تهدیــد می شــدم کــه »تــو خــودت از 
علیجانــی بدتــری. همیــن امــروز و فرداســت کــه دوبــاره بــا بچــه ات بــه زنــدان 

ــود«. ــم شــیرخواره ب ــد دوم ــان فرزن ــردی«. در آن زم برگ
ایــن فعــال حقــوق زنــان معتقــد اســت کــه زنــان در جامعــه ی ایــران »هــدف« 
امــا  گرفته انــد  قــرار  جلــو«  صــف  »در  و  هســتند 
»خودشــان بایــد بخواهنــد و انتخــاب کننــد کــه کنشــی 
ــد  ــق ندارن ــال ح ــان فع ــه و زن ــند. جامع ــته باش داش
ــد.  ــان تحمیــل کنن ــه دیگــر زن ــات خــود را ب کــه منوی
ــه همراهــی و حمایــت  ــان فعــال نیــز نیــاز ب اگرچــه زن
ــود.  ــار ش ــه اجب ــل ب ــد تبدی ــاز نبای ــن نی ــا ای ــد ام دارن
وقتــی فــردی قــدرت انتخــاب و اختیــار خــود را از 
ــاده اســت.  دســت می دهــد یعنــی خشــونتی اتفــاق افت
ــان  ــان زندانی ــر زن ــد دیگ ــان مانن ــن زن ــه ای در حالی ک
ــدان  ــدر، فرزن ــود پ ــه در نب ــد ک ــه دارن ــی وظیف سیاس
ــد،  ــر می کن ــان تغیی ــط  و محیط ش ــد، رواب را اداره کنن
ــا  ــه آن ه ــی ب ــی رود و وظیفه های ــار م ــان کن عایق ش

تحمیــل می شــود«.
زندانیــان  خانواده هــای  فعالیــت 
سیاســی از زمــان پیدایــش زنــدان 
ــه  ــی ک ــت. در روزهای ــکل گرف ش
ــه  ــت و ن ــود داش ــت وج ــه اینترن ن
ــوولیت  ــیاری مس ــان بس ــن، زن تلف
را  زندانیان شــان  از  اطاع رســانی 
ــور  ــا همان ط ــدند. ام ــده دار ش عه
ــا تســهیل راه هــا و ابزارهــای  کــه ب
مسوولیت شــان  بــر  ارتباطــی، 
افــزوده شــد؛ توقعــات جامعــه نیــز 
ــی  ــت. توقعات ــش یاف ــا افزای از آن ه
خشــونت  اعمــال  بــه  گاه  کــه 
بیشــتر علیــه گروهــی از آن هــا 

ــت. ــده اس ــر ش منج

بختیارنژادکههموارهباخانوادههایزندانیانسیاســیدرارتباط
بوده،بازنانیمواجهشــدهکهعاقهایبهدنیایسیاسی،حقوقبشری،

مدنییاروزنامهنگاریهمســرانخودندارند،اما»بهناچاردراینموقعیت
قرارگرفتهاند.زنانیکهدرپیزندانیشــدنهمسرانشانمجبورشدهاند
برایپیگیریامورمربوطبهآنها،قدمبهمحیطیبگذارندکهشــناخت

قبلیازآننداشــتند؛مانندزندان،دادگاه،دادسراو...«.
بهگفتهیویبســیاریازاینزنانحتیازسوی»زنانفعالسیاسی«

مورد»خشــونت«قرارمیگیرند.بختیارنژاددربارهیخشونتیکهازسوی
زنانفعالعلیهگروهیازهمســرانزندانیانسیاسیاعمالمیشود،
توضیــحداد:»افرادفعالترازموضعباالباآنهابرخوردمیکنندو
رفتارشــانحاویاینپیاماستکه»مامیفهمیماماشمانمیفهمید«.



صفحه 11/ شماره ششم

گزارش

ــران  ــر ای ــای سراس ــون در زندان ه ــای گوناگ ــا و اتهام ه ــه جرم ه ــادی ب ــان زی زن
ــاری  ــال ج ــاه س ــن م ــه فروردی ــاری ک ــن آم ــاس آخری ــوند. براس ــداری می ش نگه
ــه ۵  ــت ک ــر اس ــزار و ۶7۲ نف ــور ۲۱۰ ه ــان کش ــوع کل زندانی ــد، مجم ــه ش ارای

ــد.  ــکیل می دهن ــان تش ــداد را زن ــن تع ــد ای درص
در دهه هــای گوناگــون پــس از انقــاب اســامی در ایــران و بــا توجــه بــه 
ــران  ــا در ای ــر زندان ه موقعیت هــای خــاص سیاســی در کشــور؛ وضعیــت حاکــم ب
ــز  ــان نی ــای زن ــا و زندان ه ــه بنده ــت ک ــوده اس ــون ب ــرات گوناگ ــتخوش تغیی دس

ــد. ــود دیده ان ــه خ ــرات را ب ــن تغیی ای
ــلول هایی  ــان در س ــصت، زن ــه ی ش ــامی و در ده ــاب اس ــس از انق ــرایط پ در ش
کــه بــه انــدازه یــک نفــر جــا داشــت، بــه صــورت گروهــی نگهــداری می شــدند و 
ــاز هــم در  ــد. ایــن شــرایط ب ــات بهداشــتی و رفاهــی نیــز برخــوردار نبودن از امکان
جریانــات کــوی دانشــگاه در تهــران در ســال ۱۳7۸ و در جریــان جنبــش ســبز در 

ســال ۱۳۸۸ بــه چشــم خــورد.
بــرای مثــال در آبــان مــاه ۱۳۸9 وب ســایت کلمــه گزارشــی از بنــد متــادون زنــدان 
اویــن و وضعیــت ناهنجــار زنــان زندانــی در ایــن بنــد منتشــر کــرد. بــر اســاس ایــن 
گــزارش، در بنــد زنــان اویــن ســالن همیشــه دربســته ای وجــود دارد کــه زندانی هــا 
بــه آن، نــام »بنــد متــادون« را داده انــد. بنــد متــادون، یــک ســلول جمعــی دربســته 
مجهــز بــه دوربیــن مــدار بســته اســت و زندانــی را از آزادی عمــل در محــدوده ی 
ــدان نیــز محــروم می کنــد. اگــر در بندهــای عــادی، زندانیــان از حــق  کوچــک زن
ــز  ــن حــق نی ــن بخــش ای ــد، در ای رفــت و آمــد در راهــرو و هواخــوری برخوردارن
از زندانیــان ســلب شــده و زندانــی ناچــار اســت تمــام ســاعات خــود را در همــان 
ــک حمــام اســت.  ــک دستشــویی و ی ــد دارای ی ــن بن ــد. ای ســالن دربســته بگذران
ــه وعده هــای  درب ورود و خــروج ســالن همــواره بســته اســت و فقــط هنــگام ارای

ــاز می شــود. ــان ب ــه زندانی ــی ب غذای
نعیمــه دوســتدار کــه از روزنامه نــگاران زندانــی در جریــان بازداشــت های گســترده 

ــد:  ــاد می کن ــه ی ــن این گون ــدان اوی ــود از زن ــران ب ــات ۱۳۸۸ در ای ــس از انتخاب پ
ــا ســه نفــر شــریک  ــه طــول ســه متــر و عــرض ۱۸۰  ســانتی متر، ب »در ســلولی ب
شــدم. آن جــا، حداقــل چیزهــا عبــارت بــود از یــک مســواک، یــک صابــون و یــک 
حولــه. بــرای کســانی کــه زودتــر آمــده بودنــد، ســه تــا پتــو هــم بــود کــه بــه مــن 
نرســید. مــن در پتــو بــا هم ســلولی هایم شــریک شــدم. آن جــا بــه مفهــوم واقعــی 
ــل  ــذا، حداق ــل غ ــواب، حداق ــل خ ــوا، حداق ــل ه ــیدم، حداق ــدن رس ــی ش حداقل

لبــاس، حداقــل فضــا و حداقــل امیــد«.
ــورد  ــه   در م ــون ســاکن کشــور ســوئد اســت در ادام ــگار کــه هم اکن ــن روزنامه ن ای
تجربیــات اش بــه عنــوان یــک زن زندانــی در زنــدان اویــن گفــت: »حداقــل زندگــی 
آن جــا مفهــوم اش بــرای مــن عــوض شــد. آن حداقــل، دیگــر یــک ســیب ســرخ نبود 
ــرای  ــتیم ب ــش می داش ــه نگه ــید و حریصان ــا می رس ــه م ــار ب ــه ای یک ب ــه هفت ک
تنهــا وقــت خــوش خوشــبختی مان هنــگام قــدم  زدن در ســلول هواخــوری )یعنــی 
ــان  ــی برای م ــل زندگ ــت(. حداق ــقف نداش ــا س ــه تنه ــلول ها ک ــان س ــی از هم یک
ایــن نبــود کــه مجبوریــم در همــان هوایــی تنفــس کنیــم کــه چنددقیقــه قبلــش 
ــود  ــن نب ــی ای ــل زندگ ــه دست شــویی، حداق ــری رفت ــه ی نیم مت ــان در فاصل یکی م
کــه فاصلــه ی پایمــان بــا دیــوار  تنهــا دو انگشــت بــود و معیارمــان بــرای گذشــت 
زمــان، حرکــت دادن عقربه هــای کاغــذی ســاعتی کــه از جعبــه ی صابــون ســاخته 
بودیــم. حداقــل زندگــی تلفــن هفتگــی دو دقیقــه ای بــه خانــه نبــود ... هیچ کــدام 
ــن فکــر می کــردم کــه  ــه ای ــا مــن آن جــا همیشــه ب ــد. اتفاق ــل نبودن این هــا حداق
ــه  ــا و همیش ــا حداقل ه ــدن ب ــده مان ــرای زن ــزاد ب ــا دارد آدمی ــوز ج ــدر هن چه ق
ــر از ایــن هــم در همــان ســلول  می دانســتم هنــوز ایــن کم ترینــش نیســت و کم ت
بغلــی هســت، جایــی کــه همــان توالــت لعنتــی پــر از سوســک وجــود نــدارد، شــبیه 

ــن می نویســند«. ــوز و هــر روز آدم هــای آشــنا از اوی ــا کــه هن همــان خاطره ه
ــه  ــت و ب ــران بازداش ــال ۱۳9۱ در ته ــاه س ــه در اول مهرم ــز ک ــمی نی ــزه هاش فائ
اتهــام »فعالیــت تبلیغــی علیــه نظــام« بــه شــش مــاه حبــس محکــوم شــده بــود، 

زندان زنان و نیازهایی که نادیده گرفته می  شود
شیدا جهان بین
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گزارش

ــدان  ــان زن ــکات زندانی ــورد مش ــس از آزادی در م ــد؛ پ ــن ش ــدان اوی ــه ی زن روان
اویــن در مصاحبــه ای بــا روزنامــه ی بهــار گفــت: »عمــده درمــان در بهــداری زنــدان 
ــگاه بکشــد.  ــه درمان ــر در شــب کارت ب داروهــای آرام بخــش اســت؛ به خصــوص اگ
ــتم  ــوان رس ــتی از هفت خ ــز بایس ــدان نی ــرون از زن ــه بی ــکی ب ــزام پزش ــرای اع ب
ــه  ــی ب ــه گاه ــص ک ــر متخص ــخیص دکت ــدان، تش ــداری زن ــخیص به ــذری: تش بگ
ــی  ــکی  قانون ــد پزش ــدان، تایی ــل زن ــی داخ ــکی قانون ــد پزش ــد، تایی ــدان می آی زن
بیــرون زنــدان، تاییــد دادســتانی، رســیدن موافقــت دادســتان بــه زنــدان و ســپس 
بــه بنــد زنــان و نامه نگاری هــا و رفت و آمد هــا بــرای هریــک از این هــا را در 
ــار  ــد، یک ب ــت ش ــزام موافق ــا اع ــاال ب ــت. ح ــه اس ــه فاجع ــید ک ــته باش ــر داش نظ
ــوم  ــار س ــد، ب ــتباهی  می برن ــده را اش ــار دوم پرون ــد، ب ــکی  را نمی  برن ــده پزش پرون
ــد  ــی را می برن ــر زندان ــارم دی ــار چه ــد، ب ــا می برن ــس پ ــه عک ــس ری ــای عک به ج
ــد.  ــتباهی  می برن ــتان اش ــه بیمارس ــم ب ــار پنج ــه و ب ــت رفت ــر از دس ــت دکت و وق
ــا  ــدان باره ــن در زن ــاه حضــور م ــول کوت ــه در ط ــود ک ــی ب ــا اتفاقات ــی  این ه تمام
ــد فرسایشــی طــی   ــن رون ــز بخــش مهمــی  از ای ــزام نی ــرای هــر اع ــاد. ب ــاق افت اتف

می شــود«.
زنــدان اویــن از آن جایــی کــه در مرکــز ایــران قــرار دارد؛ از وضعیــت نســبی بهتــری 
ــای  ــوس در زندان ه ــان محب ــه زندانی ــت ک ــن معناس ــن بدی ــت. ای ــوردار اس برخ

ــد. ــب ســخت تر دارن ــه مرات ــرایطی ب ــر، ش دیگ
ــن اســت  ــدان قرچــک ورامی ــه زن ــده ب ــد ش ــی تبعی ــی سیاس ــی زندان ــا فرقدان آتن
ــه ی اول  ــان هفت ــرد. وی در پای ــر می ب ــه س ــذا ب ــاب غ ــون در اعتص ــم اکن ــه ه ک
اعتصــاب غــذای اش در تاریــخ 7 اســفندماه ســال جــاری، در نامــه ای وضعیــت ایــن 
زنــدان را این گونــه شــرح می دهــد: »این جــا، تنهــا ۴ دوش حمــام بــرای ۸۲ 
ــای  ــش تن ه ــح گرمابخ ــا 9 صب ــح ت ــط از ۸ صب ــه فق ــت ک ــده اس ــه ش ــر تعبی نف
یــخ زده اســت، تــازه اگــر آبــش گرمایــی داشــته باشــد. شــدت شــوری آب در ایــن 
ــت  ــورت و پوس ــر ص ــاند ب ــون را می ماس ــه صاب ــت ک ــه ای اس ــه گون ــا ب حمام ه
ــا  ــازد. این ج ــدل می س ــی مب ــرای تلخ کام ــوره زاری ب ــه ش ــای ات را ب ــرت و موه س
کشــیدن مــوی یک دیگــر بــرای شــانه ای کــه بــر ســر بنشــیند، امــری اســت عــادی. 
ــر  ــی، ب ــر ســر یــک دمپای ــد، ب ــه قن ــر ســر یــک حب ــان، ب ــر ســرتکه ای ن این جــا ب
ســر یــک قاشــق، بــر ســر یــک ســیگار، اجــداد یکدیگــر را در گــور زنــده می کننــد 
ــت،  ــدز اســت و هپاتی ــا ای ــود. این ج ــراه می ش ــش هم ــا ک ــه ب ــد و کلم و می میرانن
ــا،  ــی در رگ ه ــتن آب راه زندگ ــرای بس ــود ب ــیاری می ش ــی ش ــرو ماه درب کنس

مــرگ تدریجــی یــک زن ...«.
ــی  ــن در حال ــک ورامی ــدان قرچ ــورد زن ــی در م ــی سیاس ــن زندان ــات ای توضیح
ــازمان  ــاه ســال ۱۳9۰ س ــه در اردیبهشــت م ــای گذشــته منتشــر شــد ک در روزه
زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی کشــور تصمیــم گرفــت بنــد نســوان 
ــه دیگــر زندان هــای  ــدان رجایــی شــهر کــرج را منحــل کــرده زندانیــان زن را ب زن
ــود کــه زندانیــان سیاســی زن؛ آخریــن  ــی ب ایــن شــهر منتقــل کنــد. ایــن در حال
ــد  ــداری بن ــه و به ــل شــدند و بوف ــا منتق ــر زندان ه ــه دیگ ــه ب ــد ک ــی بودن زندانیان
ــهر، از  ــدان رجایی ش ــده در زن ــان زن باقی مان ــود و زندانی ــده ب ــل ش ــان، تعطی زن
ــز  ــدان نی ــه زن ــود از بوف ــاج خ ــد مایحت ــکان خری ــکی و ام ــات پزش ــه امکان هرگون

ــد. محــروم شــده  بودن
کمیتــه گزارشــگران حقــوق بشــر در اردیبهشــت مــاه ســال ۱۳9۰ در ایــن خصــوص 
گــزارش داده بــود: »بــه دلیــل وجــود زندانیــان شــرور، درگیــری و کشــمکش های 
خونیــن از جملــه اتفاقــات رایــج در زنــدان رجایــی شــهر کــرج اســت. طبــق اخبــار 
ــان زن،  ــود نگهبان ــدم وج ــان و ع ــن زندانی ــری بی ــروز درگی ــال ب ــه دنب ــیده ب رس
مســووالن زنــدان، بــرای آرام کــردن زندانیــان و فرونشــاندن درگیــری از نیروهــای 
مــرد اســتفاده کــرده و نگهبانــان مــرد، زنــان زندانــی را بــه شــدت مــورد ضــرب و 

شــتم قــرار داده انــد«.
پــس از مدتــی زندانیــان زن کــه در بنــد زنــان زنــدان رجایــی شــهر دوران 
محکومیــت خــود را ســپری می کردنــد بــه زندان هــای مختلــف انتقــال داده 
ــان  ــود کــه تعــدادی از زندانی ــدان قرچــک ورامیــن ب شــدند. یکــی از زندان هــا؛ زن
سیاســی بــه آن جــا منتقــل شــدند. دیــری نپاییــد کــه ایــن زندانیــان در نامــه ای بــه 
مقامــات مســوول جمهــوری اســامی و مجامــع حقــوق بشــری در سراســر دنیــا بــه 

ــد. ــدان پرداختن ــن زن ــت ای شــرح وضعی
ــامل  ــن ش ــک ورامی ــدان قرچ ــت: »زن ــده اس ــر ش ــه ذک ــا این گون ــه ی آن ه در نام
هفــت ســوله اســت کــه هــر ســوله بــا تخت هایــی بــه ظرفیــت چنــد ده نفــر تجهیــز 
شــده اســت. ایــن در حالــی ســت کــه در هــر کــدام از ایــن ســوله ها بیــش از ۲۰۰ 
ــه  ــرای تهوی ــتم، ب ــن سیس ــود کوچک تری ــدم وج ــوند. ع ــداری می ش ــی نگه زندان

هــوا، وضعیــت اســف بار بهداشــتی بــه نحــوی کــه بــوی فاضــاب و شــدت گازهــای 
ــه وجــود  ــای تنفســی جــدی ب ــان ناراحتی ه ــرای بســیاری از زندانی ناشــی از آن ب
ــام  ــک حم ــر، دو اتاق ــش از ۲۰۰ نف ــرای بی ــتی ب ــرویس بهداش ــت. دو س آورده اس
بــرای همیــن تعــداد از زندانیــان در نظــر گرفتــه شــده. محدودیت هــای بــه وجــود 
ــا بســیاری  ــه خاطــر ســرویس های بهداشــتی، عمــا باعــث شــده اســت ت ــده ب آم
ــوان “ســرویس بهداشــتی”  ــه عن ــا ب ــن تخت ه ــوله و مابی ــط س ــان از محی از زندانی
ــرای  ــان ب ــه زندانی ــیر آب جداگان ــک ش ــی ی ــود حت ــل نب ــه دلی ــد. ب ــتفاده کنن اس
ــتی  ــرویس بهداش ــام و س ــن حم ــد از همی ــود بای ــروف خ ــاس و ظ ــوی لب شستش
اســتفاده کننــد. روزانــه بــه اصطــاح “ســه وعــده” غذایــی در ســلف ســرویس ایــن 
زنــدان ارائــه می شــود ... محیــط هواخــوری زنــدان نیــز فضایی ســت کــه در حالــت 
ایــده آل ظرفیــت چنــد ده نفــر را داراســت کــه همیشــه بــه عنــوان محــل هواخــوری 
ــد کــه  ــا دیوارهــای ســیمانی بلن ــر اســتفاده می شــود. محیطــی ب بیــش از ۴۰۰ نف
ــدارد.  ــهر ن ــن و رجایی ش ــون اوی ــی هم چ ــوری زندان های ــا هواخ ــباهتی ب ــچ ش هی
ــار اســتفاده  ــه زندانیــان، اجــازه ی دو ب ــدان ب ــن زن ــن لطــف مســئولین ای بزرگ تری

از آب جــوش جهــت نوشــیدن چــای اســت...«.
بــه گفتــه شــاهدان و زندانیــان حاضــر در زنــدان قرچــک، ایــن زنــدان از کم تریــن 
امکانــات بهداشــتی و رفاهــی برخــوردار اســت. اعتــراض بــه شــرایط نگهــداری زنــان 
ــان را در  ــه محســنی اژه ای و نماینــدگان مجلــس هــم کشــیده شــد و آن ــی ب زندان
ــان در  ــرار داد. آن ــدان ق ــن زن ــوب ای ــرایط خ ــف از ش ــی تعری ــکار و حت ــع ان موض
حالــی از شــرایط مناســب و حتــی عالــی زنــدان زنــان ســخن می گفتنــد کــه اخبــار 

حکایــت از فاجعــه ای اســفناک داشــت.
ــوان  ــه عن ــهرری ب ــان ش ــدان زن ــا از زن ــر و ایرن ــد مه ــی مانن ــانه های حکومت رس
ــان  ــت زن ــرده و جمعی ــاد ک ــران ی ــتان ته ــان زن اس ــداری مجرم ــل نگه ــا مح تنه
ــا،  ــزارش ایرن ــاس گ ــر اس ــد. ب ــوان می کنن ــر عن ــدود ۱۲۰۰ نف ــر در آن را ح حاض
بیشــترین جــرم زنــان در ایــن زنــدان »قاچــاق مــواد مخــدر«، »رابطــه نــا مشــروع« 
ــدان خدمــات  ــر اســاس ایــن گــزارش، در ایــن زن و »مشــارکت در قتــل« اســت. ب
ــدت اقامــت خــود در  ــه در م ــه شــده اســت ک ــان در نظــر گرفت ــرای زن ــژه ای ب وی

ــد. ــدا کنن ــرای زندگــی خــود دســت پی ــازه ای ب ــد راه ت ــدان بتوانن زن
بــه گــزارش وب ســایت کلمــه امــا؛ در ایــن زنــدان جرایــم تفکیــک شــده نیســت و 
ــد. زندانیــان قرچــک  ــات رفاهــی و بهداشــتی برخوردارن زندانیــان از کم تریــن امکان
ــک  ــر، ی ــتاد نف ــر هش ــه ازای ه ــا ب ــتند و تقریب ــروم هس ــرم مح ــن از آب گ ورامی

یخچــال کوچــک وجــود دارد.
ــا خبرگــزاری مهــر گفــت: »تمــام  ــه ای ب ــان شــهرری در مصاحب ــدان زن رییــس زن
محکومیــن اســتان تهــران شــامل مناطــق ۲۲ گانــه شــهر تهــران و مناطقــی ماننــد 
ــن،  ــم، ورامی ــاط کری ــارد، رب ــهریار و م ــن، ش ــن، بومه ــد، روده ــوه، دماون فیروزک
ــوند«.  ــرش می ش ــهرری پذی ــان ش ــدان زن ــک در زن ــت و قرچ ــهر، پاکدش اسامش

بــه گفتــه یوســفی، »تمــام بندهــای زنــدان دارای تلویزیــون اســت و زنــان 
زندانــی از کتابخانــه، آمفــی تئاتــر، ســالن بدن ســازی، کافی شــاپ و فروشــگاه 
ــر،  ــی، تئات ــابقه کتاب خوان ــد مس ــبتی مانن ــای مناس ــد و برنامه ه ــاس برخوردارن لب

ــود. ــزار می ش ــدان برگ ــم در زن ــورت منظ ــه ص ــره ب ــی و غی ــابقات ورزش مس
آتنــا فرقدانــی، بســمه الجبــوری، حکیمــه شــکری، رویــا صابری نــژاد، شــبنم 
ــرد،  ــم اکبری منف ــازاده، مری ــری بن ــادی، کب ــا کارآب ــی، فریب ــددزاده، غنچــه قوام م
ــگار  ــاوری، مهــوش شــهریاری و ن ــه ی ــی، معصوم ــره بهرام ــی، مطه ــم حاجیلوی مری
حائــری از زندانیــان سیاســی هســتند کــه در ایــن زنــدان بودنــد یــا هم اکنــون بــه 

ــد. ــر می برن س
ــم می توانیــم  ــام ببری ــان ن اگــر بخواهیــم از اســتان های دیگــر در خصــوص بنــد زن
ــکان  ــک م ــدان در ی ــن زن ــم. ای ــاد کنی ــتان ی ــتان خوزس ــان در اس ــدان زن از زن
متمرکــز اســت و بــا توجــه بــه جمعیــت، وســعت و محرومیــت موجــود در اســتان؛ 
ــه  ــت. ب ــر اس ــور کم ت ــتان های کش ــر اس ــا دیگ ــه ب ــان زن در مقایس ــداد زندانی تع
ــری  ــت بهت ــدودی از وضعی ــا ح ــدان ت ــن زن ــی در ای ــان زندان ــب زن ــن ترتی همی

ــتند. ــوردار هس ــن برخ ــک ورامی ــدان قرچ ــون زن ــی هم چ ــه زندان ــبت ب نس
در زنــدان مرکــزی ارومیــه کــه از آن بــه عنــوان ســومین زنــدان بــزرگ ایــران یــاد 
ــی زن  ــداد ۳۰۰ زندان ــن تع ــه از ای ــود دارد ک ــی وج ــدود ۴۲۰۰ زندان ــود ح می ش
هســتند و ۱۰۰ نفــر از آن هــا بــا حکــم اعــدام مواجــه هســتند. بســیاری از زندانیــان 
ــی برخــوردار نیســتند  ــدان نگهــداری می شــوند و از وضعیــت خوب کــرد در ایــن زن

ــرد. ــراوان صــورت می گی ــر ف ــا تاخی ــا ب ــب ماقات ه و اغل
بــا وجــود تعــداد بــاالی زندانیــان در بنــد زنــان زنــدان ارومیــه، برخــی اوقــات ایــن 
زنــدان میزبــان کودکانــی اســت کــه بــه همــراه مــادران زندانــی خــود در آن روزگار 



ــل  ــه دلی ــد ب ــن دارن ــال س ــش س ــر از ش ــه کم ت ــودکان ک ــن ک ــد. ای می گذرانن
ــد و  ــل بن ــد، در داخ ــداری ندارن ــرای نگه ــدان ب ــارج از زن ــی را در خ ــه کس این ک

ــوند. ــداری می ش ــان نگه ــراه مادرش هم
ــدان  ــت. زن ــهد اس ــاد مش ــل آب ــدان وکی ــران، زن ــان در ای ــای زن ــر زندان ه از دیگ
مرکــزی مشــهد یــا زنــدان وکیل آبــاد ابتــدا در خــارج شــهر ســاخته شــد؛ امــا بــا 

پیشــروی شــهر اکنــون در داخــل شــهر قــرار گرفتــه اســت.
ــرای  ــد اختصاصــی ب ــک بن ــاد مشــهد ی ــل آب ــزی وکی ــدان مرک ــد ۵ نســوان زن بن
ــه مســاحت تقریبــی ۳۰  ــاق ب زندانیــان عقیدتــی اســت. ایــن بنــد شــامل یــک ات
متــر مربــع بــا احتســاب ســرویس بهداشــتی و حمــام اســت و صرفــاً بــه زندانیــان 

ــی اختصــاص یافتــه اســت. زن بهای
ــی تنهــا یــک ســاعت صبــح زود  ــان زندان ــن زن ــا، ای ــه گــزارش خبرگــزاری هران ب
بــرای اســتفاده از ســالن ورزش و یــک ســاعت و نیــم بعــد از ظهرهــا حــق خــروج از 
اتــاق را دارنــد و درب اتــاق در بقیــه ســاعات شــبانه روز بســته اســت. ایــن زندانیــان 
ــای فرهنگــی،  ــد حضــور در کاس ه ــان مانن ــوق ســایر زندانی ــن از حق زن هم چنی
ــدان محــروم  ــه زن ــه کتابخان ــر و دسترســی ب ــوزی، کامپیوت ــوزی، مهارت آم زبان آم
ــاعات  ــد و در س ــان زن را ندارن ــایر زندانی ــا س ــاس ب ــت و تم ــق صحب ــوده و ح ب
اســتفاده آن هــا از ســالن ورزش و هواخــوری، ســایر زندانیــان زن از ایــن محیط هــا 

ــوند.  ــه می ش تخلی
ــول  ــر در ط ــای دیگ ــه زندان ه ــی ب ــان زندان ــد زن ــامل تبعی ــادی ش ــوارد زی م
ــی  ــال زندان ــرای مث ــوج ب ــدان یاس ــورده اســت. زن ــه چشــم خ ــر ب ــال های اخی س
اســت کــه بــرای تبعیــد تعــدادی از زنــان کــرد از زنــدان ارومیــه اختصــاص پیــدا 
کــرده و در ایــن زنــدان؛ زندانیــان عقیدتــی همــراه بــا زندانیانــی بــا جرایــم مــواد 

ــوند. ــداری می ش ــل نگه ــا قت ــدر و ی مخ
ــی  ــه ی اجرای ــه آیین نام ــد ک ــی رخ می ده ــا در حال ــا و جابه جایی ه ــن تبعیده ای
ــرای  ســازمان زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی کشــور حــاوی دســتوراتی ب
حفــظ شــئون و شــخصیت زندانیــان اســت. بــه موجــب مــاده ۸ آیین نامــه »کلیــه 
محکومــان بــا توجــه بــه نــوع و میــزان محکومیــت، پیشــینه  ی کیفــری، شــخصیت، 
ــای  ــورد در زندان ه ــدی، حســب م ــه بن ــر اســاس شــورای طبق ــار ب اخــاق و رفت
بســته یــا مراکــز حرفــه آمــوزی و اشــتغال نگهــداری می شــوند. مگــر آن کــه مقــام 
صــادر کننــده ی حکــم در رای صــادره محــل خاصــی را بــرا ی نگهــداری محکــوم 
تعییــن کــرده باشــد«. در ایــن مــاده قانونــی بــه روشــنی بــه حــق بنیــادی زندانــی 
بــرای قــرار گرفتــن در بنــدی کــه دیگــر زندانیــان بــا او ســنخیت داشــته باشــند، 
توجــه شــده اســت؛ امــا در بســیاری از مــوارد ایــن حــق نادیــده گرفتــه می شــود 

ــاک تبعیــد می شــوند. ــا مجرمــان خطرن ــه بندهایــی ب و زندانیــان زن ب
ــاه  ــت م ــخ ۲9 اردیبهش ــه در تاری ــی ک ــال مدن ــی و فع ــهروند بهای ــت، ش ــا ثاب ره
ــی  ــد از مدت ــود و بع ــت ب ــت موق ــی را در بازداش ــت و مدت ــال ۱۳۸۵ بازداش س
ــد، دوران  ــت ش ــان ۱۳۸۶ بازداش ــاره در ۲۸ آب ــد و دوب ــه آزاد ش ــرار وثیق ــا ق ب
محکومیــت خــود را در بازداشــتگاه پــاک صــد شــیراز و زنــدان عــادل آبــاد شــیراز 

ــد. گذران
ــرادی  ــلول انف ــت در س ــا ثاب ــاله ره ــت ۴ س ــاه از محکومی ــار م ــال و چه ــه س س
ــاد  ــدان عادل آب ــه زن ــس از آن ب ــیراز ســپری شــد و پ ــاک صــد ش ــتگاه پ بازداش
ــت  ــان زن و وضعی ــداری از زندانی ــای نگه ــه فض ــی ک ــد؛ زندان ــل ش ــیراز منتق ش

ــود.  ــرده ب ــر ک ــت آن، او را متحی بهداش
ــدان  ــورد زن ــود در م ــده ب ــی آم ــه مرخص ــدان ب ــرای دو روز از زن ــه ب ــت ک ثاب
عادل آبــاد ایــن گونــه گفــت: »فضایــی کــه زندانیــان در آن هســتند یــک 
آشــپزخانه قدیمی ســت کــه فقــط یــک ســوم آن قابــل اســتفاده اســت و بقیــه آن را 
ــتگاه ها  ــن دس ــرده اســت. )ای ــغال ک ــی اش ــو باف ــی و تریک ــتگاه های جوراب باف دس
ــه  ــت ک ــی مدت هاس ــده، ول ــداری ش ــان خری ــرای زندانی ــتغال زایی ب ــت اش جه
ــم  ــقف ه ــمتی از س ــر دارد(. قس ــه تعمی ــاج ب ــده  و احتی ــراب ش ــا خ ــی آنه همگ
بــه صــورت نیمــه بــاز اســت کــه بــرای بیــرون رفتــن و تعویــض هــوای آشــپزخانه 
ــن  ــون در ای ــده چ ــی ش ــکل اساس ــک مش ــا ی ــاال حقیتقت ــده و ح ــتفاده می ش اس
هــوای ســرد زمســتان از فضاهــای بــاز بــاد ســرد مــی وزد و موقــع بــاران هــم تمــام 
کــف ســلول پــر از آب بــاران می شــود کــه بایــد مرتبــا بــا جــارو آب بــاران را بــه 
ــان  ــدن زندانی ــتن و خوابی ــل نشس ــا مح ــرد ت ــارو ک ــلول ج ــار س ــاه کن ــرف چ ط
مرطــوب نشــود. کــف ســلول از کاشــی پوشــیده شــده کــه یــک موکــت کوچــک 
ــی  ــت. عل ــود اس ــو موج ــدادی پت ــت. تع ــانده اس ــوم آن را پوش ــک س ــدود ی ح
القاعــده بایــد بــه هــر زندانــی ۳ پتــو تعلــق گیــرد کــه چنیــن اتفاقــی نمی افتــد و 
ــاد ســردی  ــا وجــود ب ــا دو پتــو بیشــتر نمی تواننــد داشــته باشــند. ب اکثــرا یــک ی
کــه از ســقف مــی وزد و ســرمای کــف ســلول حقیقتــا شــرایط دشــوارتر می شــود. 
ــه ســرمای  ــب ب ــن مطل ــه خــود ای ــای ســلول از کاشــی پوشــیده شــده ک دیواره

ــاق اســت  ــت در خــود ات ــک توال ــلول ی ــن س ــد. در ای بیشــتر فضــا کمــک می کن
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــم آب ب ــاه ه ــه چ ــرای تخلی ــه ب ــدارد و البت ــوا ن ــه ه ــه تهوی ک
ــرای اســتحمام از یــک  ــدارد و زندانیــان ب نیســت. حمــام در ایــن ســلول وجــود ن
ــل  ــویی وص ــیر ظرف ش ــه ش ــه آن را ب ــد ک ــتفاده می کنن ــد اس ــبتا بلن ــلنگ نس ش
ــن در  ــد. ای ــتحمام کن ــری اس ــا دیگ ــرد ت ــلنگ را می گی ــر ش ــک نف ــد و ی می کنن
ــته اند. آب  ــی او نشس ــه قدم ــا س ــان در دو ی ــایر زندانی ــه س ــت ک ــرایطی اس ش
ــا  ــود و ب ــاری می ش ــلول ج ــف س ــتحمام در ک ــروف و اس ــوی ظ ــی از شستش ناش
یــک جــارو بایــد آن را بــه طــرف چــاه کنــار ســلول هدایــت کــرد. وضعیــت بســیار 
ــور  ــلول از ن ــن س ــون در ای ــت. چ ــده اس ــا نگران کنن ــت حقیقت ــب بهداش نامناس
ــه هــوا هــم صــورت  ــد و تهوی ــان هواخــوری ندارن آفتــاب خبــری نیســت و زندانی
نمی گیــرد، بنــا بــر ایــن می تــوان تصــور کــرد کــه رطوبــت و آلودگــی هــوا چقــدر 

ــد«. ــد می کن ــان را تهدی ــامت زندانی س
او در ادامــه می نویســد: »متاســفانه در ایــن ســلول زندانیــان از ســه وعــده غذایــی 
ــا نیســت،  ــرای آنه ــم ب ــد ه ــکان خری ــات محــروم هســتند و چــون ام بیشــتر اوق
ــکات  ــاد مش ــث ایج ــدر باع ــودش چق ــنگی خ ــه گرس ــرد ک ــوان درک ک می ت
رفتــاری بیــن آنهــا می شــود .نــه تنهــا نبــود غــذای کافــی و مناســب؛ بلکــه نبــود 
تلوزیــون، رادیــو، روزنامــه و مجلــه و یــا مشــغولیت های دیگــر از ایــن دســت کــه 
می توانــد در پــر کــردن اوقــات زندانیــان موثــر باشــد، خــود علــت دیگــری اســت 

ــرای ایجــاد مشــکات دیگــر«. ب
ــران،  ــتان های ای ــای شهرس ــان در زندانی ه ــد زن ــت بن ــر از وضعی ــه  ی دیگ نمون
ــد از  ــن بن ــان زن ای ــداد زندانی ــت. تع ــه اس ــتان مراغ ــدان شهرس ــوان زن ــد نس بن
ــا  ــرای 7 ت ــط ب ــد فق ــن بن ــاق ای ــا ات ــا تنه ــاوب اســت؛ ام ــر متن ــا ۳۰ نف ــا ۱۵ ت ت
ــرایط  ــان ش ــد زن ــدود بن ــیار مح ــک و بس ــای کوچ ــت دارد. فض ــی ظرفی ۸ زندان
روحــی روانــی نامناســبی را بــر زندانیــان ایــن بنــد حاکــم کــرده اســت. همچنیــن 
عــدم امکانــات اولیــه همچــون نبــود ســرویس بهداشــتی مناســب، محــل مناســب 
جهــت اســتراحت، کیفیــت بســیار پاییــن غــذای زندانیــان زنــدان مراغــه؛ حبــس 

ــادی مواجــه کــرده اســت. ــا مشــکات زی ــدان را ب ــن زن ــان زن ای زندانی
ــه در آن  ــت ک ــردان اس ــه و م ــد زنان ــا دارای ۲ بن ــه تنه ــتان مراغ ــدان شهرس زن
ــرم و  ــر ج ــا ه ــان ب ــی زندانی ــه و تمام ــورت نگرفت ــی ص ــک جرم ــه تفکی هیچ گون
ــه فضــای  ــدان فاقــد هــر گون ــد ه ای در کنــار هــم هســتند. همچنیــن ایــن زن پرون

ــه اســت. ــا کتابخان ــا فرهنگــی همچــون باشــگاه و ی ورزشــی و ی
ــرآورده شــدن نیازهــای  ــد؛ ب ــان می آی ــه می ــی ب ــان زندان ــی کــه ســخن از زن زمان
ــرای  ــد در نظــر گرفتــه شــود. بهداشــت امــری اســت کــه ب ــز بای ــان نی خــاص زن
ــار  ــان دچ ــه زن ــی ک ــا از آن جای ــت؛ ام ــروری اس ــرد ض ــه م ــه زن و چ ــه، چ هم
ــری  ــکان جلوگی ــه ام ــت ک ــی اس ــری طبیع ــن ام ــوند و ای ــه می ش ــادت ماهان ع
ــه  ــود ک ــی می ش ــی تلق ــاله ی مهم ــان مس ــت زن ــدارد؛ بهداش ــود ن ــز وج از آن نی
ــی،  ــب و ناکاف ــام نامناس ــتی و حم ــرویس های بهداش ــا س ــی ب ــی در زندان های گوی
ــی  ــای عفون ــن بیماری ه ــود. هم چنی ــته می ش ــده انگاش ــروری نادی ــر ض ــن ام ای
ــه آن  ــردان ب ــتر از م ــب بیش ــه مرات ــان ب ــه زن ــاری ادرار ک ــت مج ــر عفون نظی
ــه بیماری هــای  ــد ب ــی بمان ــدن باق ــه صــورت مزمــن در ب مبتــا می شــوند، اگــر ب

خطرناک تــری نیــز منجــر می شــود.
ــی بیشــتر خودنمایــی می کنــد  شــرایط ســخت زندان هــا در ســطح کشــور در حال
ــد  ــه مجبورن ــد ک ــکیل می دهن ــی تش ــان را مادران ــن زن ــادی از ای ــداد زی ــه تع ک
ــب  ــتی نامناس ــرایط بهداش ــا ش ــا ب ــن بنده ــود در همی ــال خ ــودکان خردس از ک
ــا آن هــا در زنــدان زندگــی  نگهــداری کننــد. آینــده فرزنــدان زنــان زندانــی کــه ب
ــد  ــود، می توان ــی ش ــاد م ــدان« ی ــودکان زن ــوان »ک ــه عن ــا ب ــد و از آنه می کنن

ــد. ــته باش ــایندی داش ــات ناخوش تبع
ــا  ــه ب ــال ۱۳۸۲ در رابط ــه س ــه ای ک ــه، مطالع ــایت مهرخان ــزارش وب س ــه گ ب
ــدان  ــود نشــان داد ۳۳ درصــد کــودکان زن ــی انجــام شــده ب ــان زندان کــودکان زن
دارای مشــکات روانــی بودنــد و آثــاری از مشــکات گفتــاری نیــز در میــان آنهــا 
ــا  ــف ت ــی از خفی ــاالت روان ــز از اخت ــودکان نی ــن ک ــوم ای ــد. یک س ــاهده ش مش
ــد. بیماری هــای عفونــی ماننــد عفونــت ادراری نیــز در میــان  شــدید رنــج می بردن
ــودک آزاری  ــی از ک ــا عایم ــد از آنه ــود و در ۱۳ درص ــایع ب ــدان ش ــودکان زن ک

مشــاهده می شــد.
طبــق گزارشــی کــه انجمــن دفــاع از حقــوق زندانیــان در ســال ۸۶ منتشــر کــرد، 
ــدن  ــی مان ــودن باق ــاز ب ــر مج ــی ب ــا مبن ــازمان زندان ه ــه س ــم آیین نام علی رغ
ــه  ــا ۶ ســالگی ب ــدان ت ــا ۲ ســالگی، بســیاری از کــودکان زن ــدان ت کــودکان در زن
همــراه مــادران خــود در زنــدان می ماننــد و طــی ایــن ســال ها از حداقــل حقــوق 
ــتاندارد و  ــای غیراس ــات زندان ه ــه تبع ــا هم ــوند و این ه ــروم می ش ــز مح ــود نی خ

عــدم توجــه بــه موقعیــت زنــان زندانــی در زندان هــای سراســر کشــور اســت.
صفحه 13/ شماره ششم

گزارش



صفحه 14/ شماره ششم

گزارش

مســاله ی جداســازی متهمــان یــا محکومــان کم تــر از ۱۸ ســال از بزرگ ســاالن 
ــه  ــزی ک ــال، مرک ــد. در آن س ــرح ش ــال ۱۵۵۶ مط ــتین بار در س ــرای نخس ب
ــدن  ــهر لن ــود در ش ــال ب ــر ۱۸ س ــکاران زی ــداری از بزه ــا نگه ــه اش تنه وظیف
ــا تاســیس چنیــن  ــا نیــز ب ــدازی شــد و در پــی آن، شــهرهای دیگــر اروپ راه ان
ــا ایــن معیــار کردنــد؛ امــا فعالیــت  مراکــزی شــروع بــه جداســازی متهمــان ب

ــدند.  ــب محســوب می ش ــود و دارالتادی ــا محــدود ب آن ه
ــداری  ــه جــای نگه ــه ب ــم دســتور داد ک ــان یازده ــاپ کلم ــد پ ــال بع ۱۴7 س
ایــن متهمــان، مرکــزی بــه هــدف »اصــاح« و »بازپــروری« بــرای افــراد زیــر 
۱۸ ســال در شــهر رم تاســیس شــود. هــدف ایــن مراکــز  عــاوه بــر جداســازی 
متهمــان زیــر ۱۸ ســال از بزرگ ســاالن، »تــاش بــرای اصــاح آنــان از طریــق 
ــود. بدیــن ترتیــب نخســتین کانــون اصــاح و  کار و انضبــاط« تعریــف شــده ب
ــان در ســال ۱7۰۳ در رم تاســیس شــد.  تربیــت مخصــوص کــودکان و نوجوان
طبــق تعریــف بین المللــی و قوانیــن مربــوط بــه حقــوق کــودک، افــراد زیــر ۱۸ 
ســال وظایــف متفاوتــی از بزرگ ســاالن دارنــد و تــا پیــش از رســیدن بــه ایــن 
ــن  ــز تامی ــا نی ــوند. مســوولیت های حکومت ه ــودک« محســوب می ش ســن »ک
ــی و کنوانسیون هایی ســت  ــن بین الملل ــاس قوانی ــر اس ــودکان ب ــن ک ــوق ای حق

کــه امضــا کــرده و نســبت بــه اجــرای آن متعهــد شــده اند. 
تــا پایــان قــرن نوزدهــم میــادی، بســیاری از کشــورهای جهــان دارای مراکــز و 
کانون هــای ویــژه اصــاح و تربیــت کــودکان و نوجوانــان شــدند. هــدف بیشــتر 
ــرای دور کردنــش از زندانیــان  ــه محکومــان خردســال ب ایــن مراکــز، کمــک ب
ــوان  ــه عن ــه جامع ــددش ب ــت ورود مج ــرم و در نهای ــط ج ــال و محی بزرگ س

شــده بــود. 
بــا ایــن حــال ۳۲ ســال زمــان الزم بــود تــا ســرانجام ایــن نتیجــه حاصــل شــود 
ــیس  ــز تاس ــران نی ــژه دخت ــت وی ــاح و تربی ــای اص ــت کانون ه ــه الزم اس ک

شــود. پــاپ کلمــان دوازدهــم در ســال ۱7۳۵ دســتور داد تــا نخســتین کانــون 
ویــژه دختــران در شــهر رم تاســیس شــود. تــا آن زمــان، تمــام متهمــان دختــر 
ــن  ــرای چندمی ــه گاه ب ــداری می شــدند ک ــی نگه ــار زنان ــر ۱۸ ســال در کن زی
ــاده   ــدان افت ــه زن ــا خشــونت فیزیکــی ب ــی ماننــد قاچــاق ی ــرای جرم های ــار ب ب
ــران  ــه ای ــیاری از جمل ــورهای بس ــم در کش ــوز ه ــه هن ــی ک ــد، موضوع بودن
ــل  ــغ قای ــودک و بال ــان ک ــان تفکیکــی می ــه همچن ــه طــوری ک وجــود دارد ب

ــد.  ــودکان بی تفاوت ان ــوق ک ــا حق ــبت ب ــود در نس ــد خ ــه تعه ــوده و ب نب
در ایــران نخســتین بــار در ســال ۱۳۳۸ )۱9۵9( موضــوع اطفــال بزهــکار مــورد 
ــر اســاس مــاده  ــی تصویــب شــد کــه ب ــرار گرفــت. در آن ســال قانون توجــه ق
۲۲ آن مقــرر شــده بــود »در مقــر هــر دادگاه اطفــال وزارت دادگســتری، یــک 

کانــون اصــاح و تربیــت تاســیس شــود«. 
ــا ســرانجام در ســال ۱۳۴7  ــون 9 ســال گذشــت ت ــن قان ــب ای ــان تصوی از زم
اولیــن کانــون اصــاح و تربیــت بــرای پســران در ایــران تاســیس شــد. بــا وجــود 
آن کــه نزدیــک بــه نیــم  قــرن از تصویــب ایــن قانــون می گــذرد، همچنــان دو 
اســتان ســمنان و آذربایجــان غربــی فاقــد کانــون اصــاح و تربیــت هســتند و 
ــا امکانــات محــدود، کانــون اصــاح و تربیــت بــرای  تنهــا ۵ اســتان، آن  هــم ب

دختــران نیــز دارنــد. 
ــار موضــوع تاســیس کانون هــای ویــژه دختــران  مهرمــاه 7۸ بــرای نخســتین ب
ــه  ــاس بخش نام ــر اس ــال ب ــن س ــد. در ای ــرح ش ــران مط ــال در ای ــر ۱۸ س زی
ســازمان زندان هــای کشــور و اداره کل زندان هــای اســتان تهــران، قســمتی از 
کانــون اصــاح و تربیــت شــهر تهــران بــه دختــران اختصــاص یافــت تــا بدیــن 
ــان  ــراه مجرم ــه هم ــا ب ــل از آن در زندان ه ــه قب ــوان ک ــران نوج ــب دخت ترتی

ــوند. ــل ش ــران منتق ــون ته ــه کان ــدند، ب ــداری می ش ــال نگه بزرگ س
ــه  ــن در زمین ــوان اســتان داری قزوی ــر بان ــرکل دفت ــره بیگــم ســیدی مدی طاه
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مشــکات  و پیامدهــای عــدم تفکیــک محــل نگهــداری متهمــان 
ــران نوجــوان  ــت: »دخت ــر ۱۸ ســال از بزرگ ســاالن گف ــر زی دخت
بــا حضــور در زنــدان بــا مجرمــان ســابقه دار مواجــه می شــوند کــه 
ــه طــوری کــه ممکــن  ــه دنبــال دارد ب ایــن امــر آســیب هایی را ب
ــت  ــن رو الزم اس ــد و از ای ــز بیاموزن ــر را نی ــم دیگ ــت جرای اس
کانــون اصــاح و تربیــت دختــران ایجــاد شــود، ولــی بــا توجــه بــه 
ــادی  اینکــه تعــداد دختــران پاییــن اســت تاکنــون کانون هــای زی

تاســیس نشــده اســت«. 
ــاح و  ــای اص ــان از کانون ه ــن متهم ــدن ای ــارج ش ــاله ی خ مس
ــل  ــدون راه ح ــان ب ــه همچن ــت ک ــکل دیگری س ــا مش ــت ام تربی
باقــی مانــده. مجلــه پیــام زن در شــهریور ۸۱ در گزارشــی نوشــت: 
»در مرکــز مراقبت هــای بعــد از خــروج، بچه هایــی کــه آزاد 
ــری از  ــرای جلوگی ــد ب ــواده بودن ــرپناه و خان ــد س ــدند و فاق می ش
ارتــکاب مجــدد جــرم مــورد مراقبــت ویــژه قــرار می گرفتنــد. بــه 
عنــوان مثــال تــاش می شــد تــا بــرای آنهــا شــغلی ایجــاد شــود و 
از فــرار آنهــا جلوگیــری شــود، امــا در نهایــت ایــن مرکــز تعطیــل 
ــی  ــه وقت ــد ک ــن اســتدالل می کردن ــان چنی شــد چــرا کــه مخالف
طبــق قانــون، دوران محکومیــت مجرمیــن بــه پایــان رســید دیگــر 

دلیلــی بــرای نگهــداری یــا مراقبــت از آنهــا وجــود نــدارد«. 
بســیاری  جــرم  ایــران،  زندان هــای  مســووالن  گفتــه ی  بــه 
ــاق و  ــا« و »قاچ ــه »فحش ــال ب ــر ۱۸ س ــی زی ــران زندان از دخت
ــه  ــا ب ــت آنه ــت، و بازگش ــوط اس ــدر« مرب ــواد مخ ــتفاده از م اس
ــد  جامعــه »بســیار ســخت« صــورت می گیــرد. منصــور مقــاره عاب
ــه  ــن زمین ــران در ای ــت ته ــاح و تربی ــون اص ــابق کان ــس س ریی
ــدود  ــران مح ــه ای ــران در جامع ــی دخت ــگاه اجتماع ــت: »پای گف
ــه  ــود. جامع ــر می ش ــم« تعبی ــه »حری ــت ب ــن محدودی ــت و ای اس
ــکان  ــد و ام ــگاه می کن ــکار ن ــران بزه ــه دخت ــری ب ــگاه دیگ ــا ن ب
ــم  ــیار ک ــا بس ــرای آنه ــوده ب ــی آس ــه و زندگ ــه جامع ــت ب بازگش
ــاح  ــرای اص ــزه ای ب ــران انگی ــن دخت ــه ای ــوری ک ــه ط ــت ب اس
ــد. دختــری کــه بزهــکار می شــود،  ــاره ندارن شــدن و زندگــی دوب
ــرد  ــرار می گی ــق ق ــت تعلی ــده و در وضعی ــاب ش ــت پرت در حقیق
ــی  ــر روح ــرایط از نظ ــن ش ــد. ای ــت می کن ــدم امنی ــاس ع و احس
ــرا پل هــا را خــراب شــده  ــر گذاشــته و اکث ــر آنهــا تاثی ــی ب و روان
می بیننــد و بــه همیــن دلیــل کار کــردن روی آنهــا بســیار دشــوار 

اســت«.
ــای  ــود کانون ه ــدم وج ــی از ع ــود ناش ــکات موج ــر مش ــاوه ب ع
ــد دادرســی  ــر ۱۸ ســال، رون ــران زی ــرای دخت اصــاح و تربیــت ب
ــی از اشــکال نیســت.  ــز خال ــراد نی ــن اف ــرای ای ــم ب و صــدور حک
مقــاره عابــد شــرح داد: »کودکانــی کــه بعضــا ۱۴ ســاله هســتند، 
بــه درک واقعــی نســبت بــه جــرم نرســیده اند. در مــاده 9۱ دربــاره 
قصــاص و اعــدام ذکــر شــده کــه فــرد بایــد بــه درک جرمــی کــه 
انجــام داده یــا بــه کمــال رشــد عقانــی رســیده باشــد تــا بتــوان 
در دادگاه برایــش حکــم صــادر شــود، ولــی ایــن چیــزی بــود کــه 
ــوارد  ــیاری از م ــی داد و در بس ــران را آزار م ــون ته ــووالن کان مس
ــار کودکــی شــش ســاله را  ــک ب ــه می انداخــت. ی ــه گری آنهــا را ب
ــن  ــد. ای ــن نمی آم ــدرش پایی ــل پ ــه از بغ ــد ک ــون آوردن ــه کان ب
ــا  ــث نابین ــود و باع ــر ســنگ زده ب ــودک دیگ ــک ک ــه ی ــودک ب ک
ــش حکــم صــادر  ــود و قاضــی برای ــک چشــمش شــده ب شــدن ی

ــون نگهــداری شــود«. ــود کــه در کان کــرده ب
ــرای  ــم ب ــان دوازده ــاپ کلم ــتور پ ــان دس ــه از زم ــد ک ــر چن ه
ــژه دختــران ۲۸۰  ــون اصــاح و تربیــت وی تاســیس نخســتین کان
ســال گذشــته اســت، امــا در شــرایطی کــه در ســی اســتان ایــران 
ــود دارد،  ــال وج ــر ۱۸ س ــران زی ــداری پس ــژه نگه ــای وی کانون ه
ــرز و خراســان  ــا در ۵ اســتان )تهــران، اصفهــان، مرکــزی،  الب تنه
رضــوی( کانون هــای مشــابه ویــژه دختــران وجــود دارد و ۲ 
اســتان دیگــر )گیــان و سیســتان و بلوچســتان( در حــال احــداث 

ــتند. ــا هس ــن کانون ه ای

ــی اســت. او در ۱۶  ــه قتــل همســرش حامــد صادق ــاه ۱۳7۰ و متهــم ب ــد آبان م فاطمــه ســالبهی، متول
ســالگی بازداشــت و بــه اعــدام محکــوم شــد. ســالبهی یکــی از محکومــان بــه اعــدام در ایــران اســت کــه 
حکــم اعــدام برایــش وقتــی صــادر شــد کــه هنــوز زیــر ۱۸ ســال ســن داشــت. وی هم اکنــون در زنــدان 

شــیراز در انتظــار اجــرای حکــم اعــدام اســت.
ــاوندان دورش در  ــی از خویش ــد صادق ــد حام ــه عق ــالگی ب ــن ۱۶س ــال ۱۳۸۶ و در س ــه در س فاطم
ــا  ــچ گاه ت ــه »هی ــای فاطم ــق گفته ه ــته و طب ــال ســن داش ــان حــدود ۳۰ س ــد در آن زم ــد. حام می آی
پیــش از ازدواج، حامــد را ماقــات نکــرده بــودم« و ازدواج آن هــا از طریــق بــه خواســتگاری آمــدن مــادر 

ــرد. ــورت می گی ــد ص حام
ــدان  ــا کارمن ــی ب ــاط خوب ــت و ارتب ــوده اس ــیراز ب ــتری ش ــی دادگس ــط عموم ــوول رواب ــد مس حام

دادگســتری شــیراز و حتــی قضاتــی دارد کــه حکــم اعــدام را بــرای فاطمــه صــادر کرده انــد.
ــدا  ــد پی ــه و حام ــکونت فاطم ــل س ــی در مح ــد صادق ــد حام ــرداد ۱۳۸7 جس ــای خ ــی از روزه در یک
ــوده  ــه ب ــه دبیرســتان رفت ــل روزهــای دیگــر ب ــه آن روز فاطمــه مث ــوده ک ــی ب ــن در حال می شــود و ای
تــا درس بخوانــد و امتحــان بدهــد، امــا از آن جایــی کــه جســد حامــد در خانــه پیــدا می شــود؛ فاطمــه 

ــود. ــت می ش ــم بازداش ــوان مته ــه عن ــر او ب همس
ــض  ــد و نقی ــای ض ــا حرف ه ــوده در بازجویی ه ــتانی ب ــوزی دبیرس ــان دانش آم ــه در آن زم ــه ک فاطم
ــکاب  ــه ارت ــت ب ــع صــورت گرف ــل مداف ــدون حضــور وکی ــه ب ــه ی ک ــای اولی ــد. وی در بازجویی ه می زن
ــه صحبــت کــرده و گفــت کــه آن هــا  ــه خان قتــل اعتــراف کــرد؛ امــا همزمــان از ورود دو فــرد دیگــر ب

ــه قتــل رســاندند. همســرش را ب
ــده  ــن پرون ــی ای ــه بررس ــتاب زده ب ــورت ش ــه ص ــاعت و ب ــا دو س ــه تنه ــی ک ــا در دادگاه ــه ام فاطم
ــه  ــارس او را ب ــن حــال، شــعبه ی ۵ دادگاه کیفــری اســتان ف ــا ای ــراف نکــرد. ب ــل اعت ــه قت پرداخــت، ب

ــت.  ــده اس ــد ش ــز تایی ــور نی ــی کش ــه در دیوان عال ــی ک ــرد؛ حکم ــوم ک ــدام محک اع
ــران  ــرای دخت ــال ب ــرای پســران و 9 س ــال ب ــودکان را ۱۵ س ــری ک ــازات کیف ــران ســن مج ــن ای قوانی
ــوق کــودک  ــه کنوانســیون حق ــی از جمل ــه کنوانســیون های بین الملل ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای می دان
ــدور  ــه ص ــران، از جمل ــودکان در ای ــازات ک ــد. مج ــع می کن ــال را من ــده س ــر از هج ــراد کم ت ــدام اف اع
حکــم اعــدام بــرای آنــان بــه اتهامــات مختلفــی مثــل درگیــری و قتــل، قاچــاق مــواد مخــدر و ... همــواره 

ــوده  اســت. ــران ب ــوق بشــر در ای یکــی از چالش هــای مهــم نقــض حق
ــی و  ــی و سیاس ــوق مدن ــی حق ــاق بین الملل ــوب میث ــور در چارچ ــدات کش ــا تعه ــران ب ــدام ای ــن اق ای
ــا کشــورهایی  ــران، عربســتان، پاکســتان و ســودان تنه ــوق کــودک در تضــاد اســت. ای کنوانســیون حق

ــد. ــه می دهن ــودکان ادام ــدام ک ــه اع ــان ب ــه همچن ــتند ک هس
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد و بســیاری از نهادهــای حقــوق بشــر در داخــل و خــارج از ایــران 
ــن  ــد ای ــر چن ــد. ه ــودکان صــرف نظــر کن ــدام ک ــه از اع ــران خواســته اند ک ــف از ای ــای مختل و دولت ه
ــده  ــر ش ــدام منج ــرای اع ــق اج ــه تعوی ــواردی ب ــدود م ــا در مع ــوده؛ ام ــر ب ــون بی ثم ــا کن ــا ت تاش ه

 اســت.
ــا انتشــار بیانیــه ای در مــورد احتمــال اعــدام فاطمــه  ســازمان عفــو بین الملــل در فوریــه ســال ۲۰۱۱ ب

ســالبهی هشــدار داد و خواســتار توقــف اعــدام او و کــودکان در ایــران شــد.
ــوم  ــه محک ــی  ک ــدام در حال ــم اع ــدور حک ــت او و ص ــه بازداش ــل ب ــو بین المل ــازمان عف ــه ی س در بیانی
زیــر ۱۸ ســال بــوده اشــاره شــده و از مســووالن قضایــی خواســته شــده کــه اعــدام او را متوقــف کننــد.

گــر چــه در قانــون مجــازات اســامی جدیــد رویکــردی خوبــی نســبت بــه کــودکان زیــر ۱۸ ســال وجــود 
داشــته اســت، امــا بــا ایــن حــال در ســال گذشــته میــادی بیش تــر از ۱۰ نفــر کــه در زمــان ارتــکاب 

جــرم زیــر ۱۸ ســال ســن داشــته اند، اعــدام شــدند.

فاطمه سالبهی، یک محکوم به اعدام زیر سن 18 سال
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صفحه 16/ شماره ششم

حســین رونقــی ملکــی وباگ نویــس و فعــال ســایبری کــه در شــهریور 
ــف  ــر« متوق ــل کیف ــدم تحم ــاری و »ع ــر بیم ــه خاط ــش ب ــاه حکم م
شــده بــود، بــار دیگــر بازداشــت و بــه زنــدان اویــن منتقــل شــد. رونقــی 
بــه خاطــر بیمــاری کلیــوی قــادر بــه ادامــه ی دوران محکومیــت نبــود و 

ایــن مســاله را نیــز پزشــکی قانونــی تاییــد کــرده بــود.
رونقــی پــس از تمــاس تلفنــی از دادســرا در لــزوم مراجعــه بــه پزشــکی 
قانونــی، بــه تهــران آمــده و ســپس همان جــا بازداشــت شــد. وی پــس 

از بازداشــت بــه انــدرزگاه ۸ زنــدان اویــن منتقــل شــده اســت.
ــه ۱۵  ــاب ب ــعبه ۲۶ دادگاه انق ــوی ش ــی از س ــی ملک ــین رونق حس
ســال حبــس تعزیــری محکــوم شــده اســت. او در تاریــخ ۲۲ آذر ۸۸ در 
خانــه اش در شهرســتان ملــکان بازداشــت شــد. بــه گفتــه خانــواده اش، 
ــدان یکــی از  ــا در زن ــودغ ام ــل ب ــل از بازداشــت در ســامت کام او قب
کلیه هایــش را از دســت داده و یــک کلیــه دیگــر او هــم دچــار نارســایی 

شــده اســت.

ــدان  ــی در زن ــد زندان ــی هنرمن ــا فرقدان آتن
قرچــک ورامیــن کــه بــه خاطــر عــدم 
انتقــال بــه زنــدان اویــن دســت بــه اعتصاب 
غــذا زده بــود، بــه خواســته خــود رســید و 
بــه زنــدان اویــن منتقــل شــد. ایــن زندانــی 
ــت  ــی وخام ــن در پ ــش از ای ــی، پی سیاس
حــال جســمی بــه دلیــل اعتصــاب غــذا بــه 
بیمارســتانی خــارج از زنــدان منتقــل شــده 

بــود.
ــه  ــی ب ــا فرقدان ــبوک آتن ــه فیس در صفح
نقــل از محمــد مقیمــی وکیــل وی نوشــته 
شــده بــود: »موکلــم آتنــا فرقدانــی از 
در  فیروزآبــادی  بیمارســتان  اورژانــس 
ــتان  ــش بیمارس ــل بخ ــه داخ ــهرری ب ش
ــن  ــد و م ــل ش ــران منتق ــرم ته ــول اک رس
امــروز بــا او ماقــات کــردم و خوش بختانــه 

از نظــر روحــی و جســمی در شــرایطی بهتــری قــرار دارد، امــا همچنــان در اعتصــاب 
ــته  ــرای خواس ــه اج ــده زمین ــای آین ــدوارم در روزه ــن امی ــرد. م ــر می ب ــه س ــذا ب غ
ــان  ــک زندانی ــل تفکی ــال اص ــن و اعم ــدان اوی ــه زن ــال ب ــر انتق ــی ب ــی وی مبن قانون

ــردد.  ــم گ ــان فراه ــر زندانی ــی از دیگ سیاس
من نسبت به این موضوع خوش بین هستم«.

ــه  ــا وثیق ــده و ب ــت ش ــاری بازداش ــال ج ــاه س ــهریور م ــی در ش ــد زندان ــن هنرمن ای
ــت  ــه در آن گف ــرد ک ــر ک ــی منتش ــس از آزادی ویدیوی ــی پ ــود. فرقدان ــده ب آزاد ش
ــاری  ــا او بدرفت ــوران زن ب ــداران، مام ــپاه پاس ــف س ــد دو ال ــت در بن در دوران بازداش
ــد.  ــی های او را گرفته ان ــرده  و نقاش ــه ک ــی او را برهن ــی بدن ــگام بازرس ــرده و هن ک
وی در بازداشــت دوبــاره بــه زنــدان قرچــک ورامیــن منتقــل شــد کــه شــرایط بســیار 

ــبی دارد. نامناس

خبرهای نقض حقوق بشر

بازداشت حسین رونقی ملکی
 برای ادامه دوران محکومیت

آتنا فرقدانی در پی اعتصاب غذای طوالنی
 به زندان اوین منتقل شد

ــه  ــدم ب محســن و احمــد دانشــپور مق
ــواداری و  ــق ه ــه از طری ــام محارب اته
ــق  ــن خل ــا ســازمان مجاهدی ــاط ب ارتب
در ســال ۸۸ بــه اعــدام محکــوم شــدند. 
آنهــا از ســال ۱۳9۲ تاکنــون بارهــا بــه 
مراجــع قضایــی نامــه نوشــته اند تــا بــا 
ــازات  ــد مج ــون جدی ــاد قان ــال مف اعم
اســامی از حکــم اعــدام تبرئــه شــوند. 
ــون  ــا تاکن ــن حــال تقاضــای آنه ــا ای ب
ــع  ــک منب ــده اســت. ی ــی پاســخ مان ب
ــوق  ــی حق ــن بین الملل ــه کمپی آگاه ب
بشــر در ایــران گفــت: »ایــن دو زندانــی 
فقــط یــک فرصــت دوبــاره می خواهنــد 
تــا بــا اســتفاده از قانــون مجــازات 
ــوند.  ــه ش ــدام تبرئ ــم اع ــد از حک جدی

ــد اجــرا شــود«. ــی آنهاســت کــه بای ــن خواســته حــق قانون ای
ــن دو  ــده ای ــر پرون ــه پیگی ــدی ک ــد وکای جدی ــی ش ــن مدع ــع همچنی ــن منب ای
ــا  ــد ت ــدا کنن ــا دسترســی پی ــده آنه ــه پرون ــون نتوانســتند ب ــی هســتند تاکن زندان

ــد. ــی بدهن ــاده ی دادرس ــت اع درخواس
محســن دانشــپور مقــدم بــه همــراه پســرش، احمــد دانشــپور مقــدم و همسران شــان 
ــروب عاشــورای ســال  ــاع، غ ــم دب ــه حــاج ابراهی ــی و ریحان ــی حقیق ــره بهرام مطه
۱۳۸۸ دســتگیر شــدند. آنهــا کمــی بعــد در دادگاه علنــی حــوادث پــس از عاشــورا 
ــه  ــد ب ــزار ش ــی برگ ــی صلوات ــت قاض ــه ریاس ــاه ۱۳۸۸ ب ــخ ۲۸ دی م ــه در تاری ک

اعــدام محکــوم شــدند. مســتندات دادگاه 
ــا  ــا ب ــاط آنه ــه، ارتب ــام محارب ــرای اته ب
ســازمان مجاهدیــن خلــق و عضویــت 
ــن  ــا در ای ــواده آنه ــای خان ــی اعض برخ

ــود. ســازمان ب
در دادگاه تجدیــد نظــر، حکــم اعــدام 
 ۱۰ بــه  حقیقــی  بهرامــی  مطهــره 
ســال حبــس بــا تبعیــد بــه زنــدان 
اعــدام  حکــم  و  کــرج  رجایی شــهر 
ریحانــه حــاج ابراهیــم دبــاع بــه ۱۵ 
ســال بــا تبعیــد بــه زنــدان رجایــی شــهر 
کــرج تغییــر کــرد؛ امــا حکــم محســن و 
احمــد دانشــپور مقــدم عینــا تاییــد شــد. 
ــره  ــرش مطه ــپور و همس ــن دانش محس
بهرامــی حقیقــی در دهــه ۶۰ نیــز ســابقه 

بازداشــت و بازجویــی داشــته اند؛ ولــی حکمــی نگرفتــه بودنــد.
ــد  ــی مانن ــار بیماری های ــن دارد، دچ ــال س ــه 7۱ س ــدم ک ــپور مق ــن دانش محس
پارکینســون، آلزایمــر، گرفتگــی رگ هــای خــون و عــروق قلــب، از کار افتادگــی پاهــا 
و زخــم بســتر در زنــدان اویــن اســت و وضعیــت جســمی وخیمــی دارد. همچنیــن 
ــروز، اعصــاب و روان و  ــت اولت ــای کولی ــدان دچــار بیماری ه احمــد دانشــپور در زن
ناتوانــی در خــوردن و هضــم غــذا اســت. آقــای احمــد دانشــپور هنــگام دســتگیری 
بیــش از 9۰ کیلوگــرم وزن داشــته و در حــال حاضــر پــس از ۵ ســال حبــس کم تــر 

از پنجــاه کیلــو وزن دارد.

درخواست دو زندانی متهم به محاربه 
برای اعمال قانون جدید مجازات اسالمی و نجات از حکم اعدام
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خبرهای نقض حقوق بشر

»وحیــد کــه در نوجوانــی بخاطــر یــک نــزاع کودکانــه محکــوم بــه قصــاص شــده 
ــای دم  ــواده اولی ــواری خان ــردم و بزرگ ــک م ــا کم ــال ب ــت س ــس از هف ــود، پ ب
بخشــیده شــد. خانــواده وحیــد توانایــی پرداخــت وجــه الرضایــه را نداشــت، ســه 
هــزار نفــر از مــردم هــر کــدام کمــک کوچکــی کردنــد و ایــن مبلــغ تامیــن شــد«.

جمعیــت دانشــجویی امــام علــی بــا اعــام ایــن خبــر نوشــته اســت: »حــاال وحیــد 
ــول داده کــه زندگــی ســالمی رو در  آزاد شــده و از همــه شــما تشــکر کــرده و ق

پیــش بگیــره و همــه کســانی کــه بهــش کمــک کردنــد رو ســرافراز کنــه«.

آزاد شدن نوجوانی که در سن زیر 18 سال

 مرتکب جرم شده بود

تعیین وکیل جیسون رضاییان پس از مخالفت دادگاه 
با وکیل پیشنهادی خانواده

ــا وکیــل  ــد کــه در پــی مخالفــت دادگاه ب ــرادر جیســون رضاییــان اعــام کردن مــادر و ب
ــواده رضاییــان بــرای دفــاع از ایــن روزنامه نــگار زندانــی واشنگتن پســت،  مــورد نظــر خان
خانــواده وکیــل دیگــری را انتخــاب کــرده اســت. بــه گــزارش بی بی ســی فارســی، مــری 
ــد »پــس از آنکــه تاش هــای وکیــل  ــا صــدور بیانیــه ای تاکیــد کردن و علــی رضاییــان ب
ــاع از آقــای رضاییــان  ــه عهــده گرفتــن دف ــرای ب ــواده، مســعود شــفیعی، ب منتخــب خان
بی نتیجــه مانــد، لیــا احســان را بــه عنــوان وکیــل اصلــی ایــن روزنامه نــگار زندانــی بــه 

ــد«. ــی کرده ان دادگاه معرف
مســعود شــفیعی؛ وکیــل جــاش فتال، ســارا شــورد و شــین باوئــر ســه کوهنــورد آمریکایی 
بــود کــه در ســال ۱۳۸۸ دســتگیر شــدند. لیــا احســان، در حــال حاضــر وکالــت یگانــه 
صالحــی همســر جیســون رضاییــان را بــه عهــده دارد کــه بــه همــراه شــوهرش دســتگیر 
شــد. خانــواده جیســون رضاییــان، در بیانیــه خــود تاکیــد کــرده اســت کــه هفتــه پیــش 
محمــد صلواتــی، قاضــی پرونــده آقــای رضاییــان، بــه آنهــا اعــام کــرده کــه تــا ۱۲ اســفند 

مهلــت دارنــد تــا یــک وکیــل »قابــل قبــول« را بــه دادگاه معرفــی کننــد.
ــازه  ــفیعی اج ــای ش ــه آق ــه ب ــه مشــخص اســت ک ــی ک ــده از آن جای ــه آم ــن بیانی در ای
دفــاع از جیســون رضاییــان داده نخواهــد شــد، خانــم احســان را بــه عنــوان وکیــل اصلــی 
ــده، باعــث شــود کــه تاخیــر غیــر  ــا پرون ــد آشــنایی او ب ــد و امیدوارن وی معرفــی کرده ان

منتظــره دیگــری در فراینــد دادرســی بــه وجــود نیایــد.
مــادر و بــرادر آقــای رضاییــان در عیــن حــال بــا تاکیــد بــر اینکــه طبــق قوانیــن ایــران 
ــد  ــه خواهن ــد ک ــد، گفته ان ــته باش ــع داش ــل مداف ــه وکی ــا س ــد ت ــم می توان ــر مته ه
ــد شــامل  کوشــید تعــداد اعضــای تیــم وکای مدافــع او را افزایــش دهنــد کــه امیدوارن

ــای شــفیعی هــم بشــود. آق
ــه  ــر از جمل ــر دیگ ــه نف ــراه س ــه هم ــاری ب ــال ج ــاه س ــرداد م ــان، م ــون رضایی جیس
همســرش، یگانــه صالحــی کــه او نیــز روزنامه نــگار اســت، بازداشــت شــد. دیگــر 
ــون در بازداشــت  ــع تاکن ــان از آن موق ــای رضایی ــا آق ــر آزاد شــدند ام بازداشــتی ها بعدت

ــرده اســت. ــر ب ــه س ب

بنــا بــه گــزارش های قابل اعتماد از ایران، شــش زندانی مســلمان ســنی، جمشــید و جهانگیر 
دهقانــی )بــرادر(، حامــد احمدی و کمال موالیــی، صدیق محمدی و هادی حســینی از اقلیت 

قومــی کــرد در ایــران اوایــل صبــح چهارشــنبه در زنــدان رجایــی شــهر کــرج اعدام شــدند.
مــردم  ســایر  و  بشــر  حقــوق  سرشــناس  مدافــع  چندیــن  آنهــا،  هــای  خانــواده 

بودنــد. شــده  جمــع  زنــدان  از  خــارج  در  اعــدام  از  قبــل  ســاعت  چندیــن 
ســازمان حقــوق بشــر ایــران، اعــدام این شــش زندانی را به شــدت محکــوم کرده و خواســتار 
محکومیــت ایــن عمــل وحشــیانه از ســوی جامعــه بیــن المللــی مــی باشــد. محمــود امیــری 
مقــدم، ســخنگوی ایــن ســازمان گفــت: “مــا علــی خامنــه ای، رهبــر ارشــد حکومــت ایــران، 
را مســئول ایــن عمــل غیــر انســانی مــی دانیــم. جامعــه بیــن المللــی و بــه ویــژه کشــورهای 
دخیــل در گفــت و گــو بــا ایــران بایســتی ایــن اعــدام هــا را محکــوم کننــد. هر چیــز دیگری 
غیــر از ایــن پیــام اشــتباه بــه مــردم و مقامــات ایــران خواهــد فرســتاد. جهــان بایــد نشــان 

دهــد کــه گفتگــوی آنهــا بــا مقامــات ایرانــی همچنیــن بــه نفــع حقــوق بشــر مــی باشــد.
دهقانــی،  جهانگیــر  کوچکتــرش  بــرادر  و  دهقانــی  جمشــید  احمــدی،  حامــد 
از  مبهمــی  اتهامــات  بــه  محمــدی  صدیــق  و  حســینی  هــادی   ، موالیــی  کمــال 
آنهــا  بودنــد.  اعــدام محکــوم شــده  بــه  جملــه محاربــه و »افســاد فــی االرض«  

بودنــد. گرفتــه  قــرار  ناعادالنــه  محاکمــه  و  بدرفتــاری  شــکنجه،  معــرض  در 
ــی در  ــال موالی ــدی و کم ــد احم ــرادر(، حام ــی )ب ــر دهقان ــید و جهانگی ــینه: جمش پیش
ــتن در  ــه دســت داش ــر ب ــر دیگ ــا شــش نف ــراه ب ــا هم ــدند. آنه ــتگیر ش ــال ۱۳۸۸ دس س

تــرور یــک روحانــی ارشــد اهــل ســنت وابســته بــه حکومــت ایــران متهــم شــده بودنــد.
آنهــا هــر گونــه دخالتــی را تکذیــب کــرده انــد، گفتــه مــی شــود کــه دســتگیری و بازداشــت 
آنهــا چنــد مــاه قبــل از تــرور انجــام شــده اســت. آنهــا در شــعبه ۲۸ دادگاه انقــاب تهــران، 
بــه اتهــام »محاربــه« و »اقــدام علیــه امنیــت ملــی« بــه مــرگ محکــوم شــدند. بــه گفتــه 
منابعــی کــه ســازمان حقــوق بشــر ایــران بــا آنهــا در ارتبــاط بــوده اســت، محاکمــه آنهــا 

ــد. ــود را ندیدن ــل خ ــا وکی ــی آنه ــد و حت ــول انجامی ــه ط ــه ب ــدود ۱۰ دقیق ــا در ح تنه
ــی  ــار زندان ــن چه ــدام ای ــا حکــم اع ــدام شــدند، ام ــر در آذر ۱۳9۱ اع ــی دیگ شــش زندان
ــاالً  ــا احتم ــود، ام ــام ش ــر ۱۳9۲ انج ــود در ۳ مه ــرار ب ــا ق ــدام آنه ــاد. اع ــق افت ــه تعوی ب
ــروه  ــش از ۱9 گ ــال ۱۳9۳ بی ــاد. در س ــق افت ــه تعوی ــی ب ــن الملل ــه بی ــت توج ــه عل ب

حقــوق بشــری خواســتار توقــف اعــدام ۳۳ زندانــی اهــل ســنت از حکومــت ایــران بودنــد.

اعدام 6 زندانی کرد 
در زندان رجایی شهر
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