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در است ال از اول ماه مه در س ز



عفب بینالملل :ایران و عربستان سعبدی،
رکبرددار اجرای وم اعدام در خاورمیانه
در سال ۹۱۰۲



ن اشی اعدام
کاری از :مریم (رونیا) رمضانی گیبی



بیانیه جمعی از فرهنگیان اصفهان در رابطه
با اخراج معلم آزاده محمد ی ی



اشوان جبانی که به تنهایی برای م ابله با
کرونا برخباسته است



یادداشت ماری محمدی محوبم به زندان و
شالو ” ما همچنان ایستاده ایم!“

راه های تما با سازمان رهایی زن و نمایندگان
آن در شهرها و ک برهای مختلف
معرفی سایت های برنامه های تلبیزیبنی ،ن ریه
ها و تلگرام
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کارگران جهان ربای خالصی از استثمار متحد شوید
اول مه ،بحران کرونا ،زنان کارگر در ایران
شراره رضائی

به اول ماه مه ،روز جهانی کارگر نزدیک
می شویم .درحالیکه هرسال وضعیت
کارگران بدتر و بدتر می شود و خانواده
های کارگری در فقر و فالکت بیشتری فرو
می روند .در این بین زنان کارگر وضعیتی
به مراتب اسفناک تر از قبل را تجربه می
کنند.
در چند سال اخیر ،با رکود اقتصادی ،فشار
بر کارگران بیشتر شده و هر روز بر تعداد
کارگر بیکار افزوده می شود ودر این
شرایط ،زنان نیرو کارگری ارزان قیمتی
هستند که با نازل ترین دستمزد ،در کارگاه
های کوچک و بزرگ از مونتاژ قطعات
الکترونیکی تا بسته بندی مواد خوراکی،
پوشاک ،عروسک سازی و تولید البسه
مورد بهره کشی مضاعف تری از مردان
کارگر قرار می گیرند .نیروی کار کارگران
زن توسط کارفرمایی که سودهای کالنی به
جیب می زند ،به ناچیزترین بهایی خریداری
می شود واگر شانس این را هم نداشته باشند
که بتوانند نیروی کار شان را به کارفرما
بفروشند به خیل دستفروشان ،ارائه ی
خدمات تمیزکاری خانه ها و تن فروشی
روی می آورند.
زنان با ورود به محیط های کار ،باید با سنت
و فرهنگ مردساالری درمحیط های
کارگری و سوء استفاده های جنسی تا
تبعیض های جنسی قانونی و "غیر قانونی"
و نابرابری دستمزدها دست و پنجه نرم کنند
و گویا وارد یک میدان جنگی می شوند که
همه ی سالح ها آماده ی شلیک به سمت
آنهاست و یک تنه یا باید زیر تمام این
فشارها دوام بیاورند و یا به فقر و فالکت
تحمیل شده تن بدهند.
مدیرعامل یونیسف می گوید" :زنان اکثریت
جمعیت فقیر دنیا را تشکیل می دهند و به
عبارتی فقر تجربه ای جنسیتی است .در
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حالت عادی ،در کشورهای توسعه یافته زنان
بنا بر جنسیت شان دو برابر مردان در
محرومیت هستند و از کمبود منابع از جمله
مراقبت های بهداشتی ،فرصت های نابرابر
شغلی ،تحصیل ،اشتغال ،عدم استفاده از
امکانات و فرصت های اقتصادی و پیشرفت
در مقایسه با مردان از دسترسی کمتری به
این منابع برخوردار هستند".
به گزارش ایلنا بیکاری در زمستان سال ۶۹
به نسبت زمستان  ۶۹کاهشی  ۷،۹درصدی
داشته و به  ۷،،۹درصد رسیده است و با
وجود این در آخرین فصل سال ۷۴۱ ،۶۹
هزار زن به نسبت فصل مشابه سال قبل از
آن بیکار شدهاند .این تازه بخشی از آماری
ست که از جانب رسانه های دولتی منتشر
شده است و در واقع باید ابعاد این فاجعه را
چند برابر دید.
به گفته ی وزیر کار" :شمارشاغالن
کشور ۲۲میلیون و ۱،،هزار نفر است که
از این تعداد  ۷۹میلیون نفر در مشاغل
رسمی مشغول به کارند و  ۹میلیون و ۱،،
هزار نفر مشاغل غیررسمی دارند ".آمار
نشان میدهند که مشارکت اقتصادی زنان
بسیار پایین یعنی کمتر از  ۲،درصد است.
به عبارتی زنان یک پنجم مردان فعالیت
رسمی در اقتصاد را دارند و تعداد زنان
شاغل در بخشهای غیررسمی بیشتر شده
است.
بنا به آمار رسمی دولتی حدود  ۳میلیون زن،
سرپرست خانواده هستند .زنانی که یا همسر
خود را از دست داده اند و یا از همسر خود
جدا شده اند و یا همسرشان در اثر سانحه ی
کار و یا بیماری ،دیگر قادر به ادامه بردگی
و استثمار توسط کارفرما نیست و از آنجا که
آنها هم معموال به کارهای روزمزد مشغول
بودند بدون حمایت دولتی وخدمات تامین
اجتماعی یا بیمه ی بیکاری ،رها شده اند.
دولت برای حل این معضل که بعنوان کمک
به مستضعفان و محرومان و توانمندسازی
آنها ،کمیته ی امداد امام ،در قالب یک
موسسه ی خیریه ای ،را تاسیس کرد که
اکنون مستقیما تحت نظر خامنه ای است.
این کمیته با پول مردم از جمله پرداخت
خمس و زکات و نذورات تامین می شود .در
سال  ۷۳۶۹تنها در نیمه نخست سال ۶۹
بیش از  ۷۱۳میلیارد تومان در قالب صدقه
به این نهاد کمک کردهاند.
این کمیته برای سرپوش گذاشتن به سود و
درآمدهای کالنی که هرساله دارد .تعدادی از
زنان را تحت عنوان زنان سرپرست خانواده
تحت پوشش خود قرار داد .که تنها
سرسوزنی از آن سودهای کالن را بعنوان
کمک هزینه ماهانه ،برای هر فرد از یک
خانواده  35هزارتومان به زنان سرپرست

خانواده می پردازد .که طبق قیمت های روز
با این مقدار پول تحقیرآمیزی می تواند یک
مرغ چهار کیلویی خرید.
و البته کمیته ی امداد ،در کنار این تبلیغات
دهان پرکن (کمک به زنان بی سرپرست) با
عنوان اشتغال زایی ،از موقعیت این زنان
سرپرست خانواده استفاده می کند و آنها را
در کارگاه های تولیدی و قالی بافی که خود
صاحب و مالک آنهاست  ،آنها را با
دستمزدهایی بسیار نازل به کار می گیرد و
سودهای کالن این تولیدی ها به جیب سران
باندهای مافیای حکومتی (خامنه) می رود.
وضعیت زنان کارگر در دوران کرونا و
پساکرونا
وضعیتی که به آن اشاره کردیم ،تنها بخش
بسیار کوچک از هزاران رنج زنان کارگر
در زمان پیش از اپیدمی کرونا بود .اپیدمی
کرونا حتی برای کشورهای قدرتمند
اقتصادی ،بعنوان یک چالش بزرگ تبدیل
شده است و اقتصاد دانان نسبت به گسترش
روز افزون تعداد بیکاران و گرسنگان در
دوران کرونا و بویژه پساکرونا هشدار می
دهد .میتوان تصور کرد در کشورهایی مثل
ایران که دارای اقتصادی به بن بست رسیده،
و فاسد است چگونه است!

شیوع این بیماری در ایران وضعیت زنان
کارگر را هزاران برابر بغرنج تر کرده و
می کند .تا همین االن ،میلیون ها انسان در
سراسر دنیا بیکار شده اند و زنان در این
میان آسیب های جدی تری خورده اند و
خواهند خورد .اولین قربانیان این بیکاری
زنانی اند که با قراردادهای موقت ،بدون
برخورداری از کمترین بیمه های اجتماعی،
در رشته هایی "غیر سودآور" مشغول به
کاراند .رشته هایی که برای جبران
خسارتهای مالی ناشی از رکود باز کرور
کرور کارکنان خود را اخراج میکنند.
به گزارش ایلنا :افرادی با دستمزدهای کمتر
از حداقل حقوق های تعیین شده تن به کار
داده اند و از این بین زنان به دالیلی مثل
سرپرست خانوار بودن و نیاز به تامین
مخارج زندگی و فرزندانشان ،تامین کمک به
مخارج زندگی و مکفی نبودن حقوق شوهر
برای تامین تمامی هزینه ها و  ...بیشتر از
مردان به این حقوق های ناچیز ،تن داده اند.
از آنجا که این زنان کارگر از هیچ پشتوانه
ی قانون برخوردار نیستند حتی اگر
بیمارشوند از ترس اخراج در این شرایط حاد
جامعه ،هر خطری را ولو ریسک مبتال شدن
به کرونا را به جان می خرند.
2

لیس
تنها راه نجات از ربدگی ،انقالب سوسیا تی ست
دولت هم با اجرای طرح دوران "حفظ
فاصله ی اجتماعی" ،اولین سرکوبش را از
دستفروشان و کارگران فصلی شروع کرد.
با توجیه اینکه "دستفروشان ناقالن بیماری
هستند" ،دستفروشان و کارگران روزمزد،
را مورد تعرض قرار داد .کارگرانی که
مشمول قانون کار و بیمه بیکاری و ...
نیستند ،زندگی خود و خانواده شان را
روزانه تامین میکنند و اگر روزی که کار
کنند شاید بتوانند لقمه ای بر سرسفره هایشان
ببرند و اگر کار نکنند باید سر گرسنه با
بالین بگذارند برای این بخش از طبقه
کارگر ،با این درجه از محرومیت از همان
چندرغاز بیمه بیکاری و بیمه های اجتماعی
فراخوان دولت به "برای حفظ جان خود در
خانه بمانید" به معنی مرگ خانواده های
کارگری بر اثر گرسنگی است .فراخوان
خامنه ای در "کمک رسانی مومنانه" و
"کمک به خانواده های بی بضاعت" و
توزیع بسته های غذایی در محالت کارگری
اگر شکمی را سیر کند در عوض تعرضی
وقیحانه به حرمت و کرامت کارگرانی است
که در سخت ترین شرایط و عدم
برخورداری از امکانات برای تامین زندگی
خود و خانواده شان کار میکنند.
زهرا یکی از دست فروشانی است که هر
روز از شهرک اندیشه به تهران می آید تا
کار کند .همسرش کارگر ساختمانی بوده که
به دلیل حادثه در حین کار از داربست سقوط
کرده و بیش از ده سال است که خانه نشین
شده و از کار افتاده است .به دلیل اینکه
کارگر ساختمانی بوده بیمه نداشته و کارفرما
هم از او حمایتی نکرد .حاال زهرا باید
مخارج دودختر دانشجو و شوهر بیمار و
خودش که یک خانواده ی چهار نفری هستند
رل به تنهایی تامین کند .او می گویند" :دو
روز خانه نشینی برای ما به معنای یک هفته
گرسنگی ست .و اضافه می کند در شرایط
فعلی از وقتی حرف این ویروس جدید شده،
بیشتر از قبل مأمورها به ما گیر می دهند.
می گویند بارتان را جمع کنید و بروید .اما
آنها نمی گویند اگر برویم ،خرج چند سر
عائله چشم انتظار را از کجا بیاوریم؟ کرایه
خانه را چطور جور کنیم و پول شهریه
دانشگاه بچه هایمان را چه بکنیم" .شعار "در
خانه بمانید" برای زهرا و هزاران خواهر
طبقاتی او زیادی لوکس و بی مایه است.
وضعیت زنان تن فروش در دوران کرونایی
و پسا کرونا
شاید دردناک ترین و غم انگیزترین نوع
استثمار و بردگی ،اسثتمار جنسی ست .اگر
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چه به ظاهر تن فروشی در ایران غیرقانونی "مجرم" مورد تحقیر و بیحرمتی قرار
است و هرگز حکومت ایران آماری از این میگیرند.
کارگران جنسی ارائه نداده است .اما وجود
کارگران جنسی که زنان بخش اعظم آنرا قابل پیش بینی ست که پس از پایان کرونا ،با
تشکیل میدهند ،قابل انکار نیست .گزارش توجه به تعیین دستمزدهای زیر خط فقر
های خبرنگاران مستقل ،از حضور و آمار کارگری و افزایش فقر و فالکت میلیون ها
باالی زنان تن فروش در خیابان های خاص کارگر و خانواده ها ،قطعا شاهد افزایش
هرشب خبر می دهند که نمی توانند چشم بر جهشی روی آوری به تن فروشی خواهیم بود
که با بی مسئولیتی و بی تفاوتی دولت عواقب
آن بست.
وخیمی را می توان تصور کرد.
تورم ،بیکاری ،مخارج باالی هزینه های
زندگی ،عدم تحصیالت کافی ،عدم فرصت چه باید کرد
های برابر برای یافتن کار ،افزایش تعدیل آنچه که در این دوران کرونایی در جامعه
نیروها ،دستمزدهای پایین به تبع تبعیض ایران خودنمایی کرد .رشد کمیته های
جنسی ،همه اینها زنان را به سوی تن محالت در شهرهای مختلف بود .جوانان با
فروشی سوق می دهد و هرچقدر که هر سال به راه انداختن کمیته هایی در مقابل حاکمیت
وضعیت اقتصادی و رفاهی جامعه کمتر بی عرضه و بی مسئولیت و چپاولگر دست
وکمترمی شود و تعداد این زنان رشد به تمهیداتی جدی در مبارزه با کرونا زدند.
صعودی و میانگین سنی تن فروشان دائما جوانانی که به پشتوانه ی مردمی و هم محله
کاهش می یابد .طبق گزارش ها میانگین سن ای هایشان از ضد عفونی کردن محالت تا
تن فروشی به  ۷۲سال کاهش یافته است.
کمک به سالمندان و  ...در برنامه ی روزانه
اگرچه همیشه زنان تن فروش در معرض شان قرار گرفته است.
خطرجدی ابتال به انواع بیماری ها هستند .کرونا فقر و تبعیض و نابرابری موجود در
اما در دوران کرونا زده دنیا ،وضعیت شان جامعه را عمیقتر و گسترده تر کرده و چهره
را از آنچه که فکر کنیم خطرناک تر کرده کریه نظام سیاسی-اقتصادی حاکم ،گندیدگی
است .هم به لحاظ اینکه درمعرض خطر حکومت سیاه اسالمی و تناقض آنرا با زندگی
جدی مبتال شدن به بیماری کرونا هستند که و سعادت زنان عریانتر کرد .امروز تامین
از سوی دولت نادیده گرفته شده اند ،تحت زندگی و تضمین سالمتی شهروندان جامعه،
پوشش های بهداشتی ،پزشکی و دارویی بویژه زنان کارگر بعنوان یکی از ضعیفترین
قرار نمی گیرند و زندگی شان ده ها برابر و ضربه پذیرترین بخشهای طبقه کارگر
بیشتر در معرض خطر و آلودگی قرار اولین وظیفه حاکمیت است .این حداقلی است
دارند .عالوه بر این معضل جدی دیگر این که امروز باید از حلقوم حاکمان بیرون کشید.
زنان ،بیکاری و فرو رفتن در فقر مطلق کرونا شاید در جدال طبقه کارگر و
است.
بورژوازی حاکم ،جدال جنبش رهایی زن و
زنانی که عالوه بر عدم برخورداری از حاکمیت ارتجاع اسالمی وقفه ای انداخت ،اما
حقوق و خدمات اجتماعی ،زیر فشار فرهنگ قطعا بر خشم ونفرت برای پیروزی در
عقب مانده و اسالمی یا از خانواده طرد شده جدال و تسویه حساب نهایی و عزم برای
و در جامعه بعنوان "وصله های ناجور" و رسیدن به جامعه ای آزاد و برابر و مرفه را
صد چندان کرده است.
ئم
آتنا دا ی
و گلرخ اریایی را آزاد کنید
جان زندانیان رد خطر ابتال هب
کروانست

3

جان زندانیان رد خطر ابتال هب کروانست آزادشان کنید
ن ک آشوار
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بو ب ر با مح ب نگهداشتن زندانیان در بحران کرونا
فری ا مرادی پبر

سال  ۷۳۶۶در حالی آغاز شد کهه جهههان بها
همه گیری و مرگ و میر نهاشهی از عهفهونهت
ویروسی کرونا در حال دسهت و پهنهجهه نهرم
کردن است .کشورهای دنیا تدابهیهر مهخهتهلهفهی
بهرای کههاههش ابههتهال و مهرگ نهاشهی از ایههن
ویروس کشنده اندیشیده و اجهرا مهیکهنهنهد تها
آحاد و اقشار مختلف جامهعهه را از ابهتهال بهه
این عفونت ویروسی مصون نهگهه دارنهدز از
جمله گروههای در معرض خهطهر زنهدانهیهان
هستند که در بسیاری از نقاط دنیا بها اعهطهای
مهرخصههی سهعههی در کهاهههش ریسهک خههطههر
ابتالی این گهروه شهده اسهت .در جهمهههوری
اسالمی ایران نیز قوه قضاییه اعالم کهرده بها
مرخصی حدود  07هزار نفر زندانی موافقت
شده است اما متاسفانه نه این مرخصهی و نهه
"عفو نوروزی" ایتهللا خامنههایهی ههیهچهکهدام
شامل زندانیان موسوم بهه زنهدانهیهان امهنهیهتهی
نشده است و قوه قضاییه با برچسب "امنیتهی"
به بسیاری از زنهان زنهدانهی و زنهان فهعهال
حقهوق بشهر از اعهطهای مهرخصهی بهه آنهان
خوداری میکند .زندانهههای ایهران از سهطه
بهداشت بسیهار پهایهیهنهی بهرخهودار هسهتهنهد و
اعزام پزشهکهی زنهدانهیهان جهههت درمهان در
خارج از محیط زندان همواره ابزاری بهرای
اعمال فشار بر علیه زندانیان بوده اسهت .در
جریان اعطای مرخصی به زندانیان مهوسهوم
به سیاسی و عقیدتی و امنیتی بهنها بهر عهقهیهده
فعاالن حقوق بشر تنها گروه اندکهی از آنهان-
که احکام کمتر از یکهسهال داشهتهه انهد مهانهنهد
خانم شهناز اکملی و یها کسهانهی کهه قهبهل از
شههیههوع ویههروس کههرونهها مههراحههل آزادی یهها
مرخصی آنها با قرار وثیقه در حال پیهگهیهری
بوده مثل خانم ندا نهاجهی -از حهق مهرخصهی
بهرهمند شدند و گهروه کهثهیهری ههمهچهنهان در
محیطهای بسته و آلوده زندانههها بها زنهدانهیهان
مبتال به ویروس کرونا درحبس بسر میبرند.
افزایش مبتالیان به این ویروس بها تهوجهه بهه

محیط بسته زنهدان،تهراکهم بهاالی جهمهعهیهت و
کمبود امکانات بهداشتهی و درمهانهی  ،جهان
بسیاری از زندانیان را تهدید میکند و تاکنون
خبرهایی مبنی بر فوت زندانیان در زندانههای
قرچک ورامین و زندان ارومیه منهتهشهر شهده
است.
دهههههههها تهههن از زنهههان بهههازداشهههت شهههده در
اعتراضات آبانماه دز زندان قرچک ورامهیهن
مههحههبههوسههنههد و ایههن در حههالههی اسههت کههه در
روزهای اخیر اخباری از ابتالی چند نهفهر از
آنان به ویهروس کهرونها و نهیهز ابهتهالی چهنهد
زندانبان منتشر شده است الزم بهه ککهر اسهت
عده ایی از زندانیان قبال به بیهمهاری گهال ههم
مبتال شده بوده اند.
آزار و اکیت و زهر چشم گرفتن قوه قضهایهیهه
از زنان کشور و نیز زنان فعال حهقهوق بشهر
در این ایام کرونایی شامل لیست بلهنهد بهاالیهی
از زنان کشور است از جمله :
آتنا دائمی ،فهعهال مهدنهی مهحهبهوس در زنهدان
اوین ،نه تنها از حق مهرخصهی مهحهروم شهده
است که برای پرونهده جهدیهدی در خصهوص
تحصن در حهمهایهت از اعهتهراضهات مهردمهی
آبانماه  89به شعبه  42دادگاه انقالب احضار
شده است و این در حالهی اسهت کهه بهه دلهیهل
وضههعههیههت جسههمههانههی وی از چههنههد مههاه قههبههل
پزشکان توصیه به بسهتهری و درمهان سهریهع
داشتهاند.
صبا کرد افشهاری و نهگهیهن قهدمهیهان از حهق
مرخصی محروم شدند و راحله احمدی مهادر
صبا نیز به دلیل نگرانی از وضعیت دختهرش
از حق مرخصی خود چشم پوشی کرده و در
زندان مانده است.
نرگس محمدی که در زنهدان زنهجهان بهه سهر
میبهرد بهعهد از آمهبهولهی ریهه دچهار ضهعهف
سیستم تنفسی شهده و بهه گهفهتهه خهانهواده وی
اکنون دچار مشکل تنفسی شده و سهرفهه ههای
شدید و درد قفسه سیهنهه دارد .ایهن در حهالهی
است که زندان زنهجهان در ههفهتههههای اخهیهر
چندین مرتبه بخاطر حشهره سهاس سهمهپهاشهی
شده و همین موضوع تنفهس زنهدانهیهان را در
اتاقهای بدون پنجره و تهههویهه زنهدان مشهکهل
کرده است.
پریسا سیفی هنرمهنهد کهرد کهه در طهی 077
روز بازداشت تحت شکنجههای شهدیهد بهرای
اعترافات اجباری قرار داشته و به همین دلیل
هم دست به اعتصاب غذا زده و دچار ضعهف
جسمی و روحی شده است همچنان در حهبهس
بوده و در این شرایط همه گیری کرونا حهکهم
سه سال زندان به وی ابالغ شده است.
نسههریههن سههتههوده و رضههوانههه خههان بههیههگههی بهها
اعتراض به تعطهیهل نهکهردن بهنهدههای زنهدان

اوین و محرومیت خود و بسیاری از همبندهها
از حق مرخصی در شرایهط اسهفهنهاک کهرونها
در زندان دست به اعتصاب غذا زدنهد و پهس
از شکستن اعتصاب خود به مناسبت سال نهو
شمسی کماکان محبوسند.
مریم حمادی و سکینه صگور -که در حقیهقهت
گروگانند تا شوهرانشان خهود را بهه سهیهسهتهم
قضایی کشور تسلیم کنند -به ههمهراه کهودکهان
خههردسههال خههود در شههرایههط غههیههر بهههههداشههتههی
وناایمن زندان سپیدار اهواز به سر میبرند.
و هزاران زن بی نام و نشهان دیهگهر کهه در
زندانهای جمهوری اسالمی مهحهبهوسهنهد و در
حال حاضر حتی از تمهاس بها خهانهواده هها و
مالقات نیز محرومند.
و امها در ایهن دوران بسهیهاری از زنهدانهیهان
خاص که عمدتا جرایم مالی سنگین داشهتهه و
به اتهام اختالسهای چندین میهلهیهاردی و جهلهع
اسناد و یا سوءاستفاده از قدرت و موقعهیهت و
ارتشا در زندان بودهاند به دلیل وابسهتهگهی بهه
حههکههومههت و داشههتههن رانههت و ژن خههوب بههه
مرخصی اعزام شدهاند از آنجمله مهیهتهوان از
حسین فریدون برادر رئیس جهمهور یهاد کهرد
که به جرم ارتشا و فساد مالی به گذرانهدن 3
سال حهبهس مهحهکهوم بهوده و یها خهانهم شهبهنهم
نعمتزاده دختر وزیر سابق صنعت و مهعهدن
کههه بههه جههرم اخههتههالس و اخههالل در نههظههام
اقتصادی به حکم  47سال حبس در زندان به
سهر مهیبههرد .در بهنههد  5بههخهشههنهامههه اعههطههای
مرخصی به زندانیان آمده است:
" محکومان به حبس ابد و محکومان به
بزههای کالهبرداری ،چک بال محل بیش از
ده میلیونلایر ،جعل ،استفاده از سند مجعول،
اختالس ،ارتشا ،سرقت ،سرقت مسلحانه،
جاسوسی ،اقدامعلیه امنیت کشور،
دایرکنندگان مراکز فساد و محکومان به
اجرای حدود الهی مشمول مفاد اینبخشنامه
نمیباشند".
چرا در شرایط همهگیری کرونا مختلسان
اقتصادی که میلیاردها تومان به اقتصاد
کشور ضربه وارد کردهاند علیرغم این بند از
بخشنامه به مرخصی میروند ولی فعاالن
حقوق زنان به بهانه واهی "اقدام علیه امنیت
ملی " و با انگ "زندانی امنیتی" همچنان
باید در زندان بمانند؟
اعطای مرخصی به زندانیان نه لطف
جمهوری اسالمی که حق مسلم هر زندانی
است و هر زندانی اعم از سیاسی و غیر
سیاسی و امنیتی و غیره واجد این حق است
و جمهوری اسالمی نمیتواند از این حق به
عنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب و
تهدید زندانیان استفاده کند که این مصداق
شکنجه بوده و ناقض ماده  3اعالمیه جهانی
حقوق بشر است .همچنین ماده  0این اعالمیه
اعالم میکند:
4
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"همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آنند تا بدون هیچ تبعیضی بهطور برابر در پناه قانون باشند .همهٔ انسانها محق به پاسداری و
حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعالمیه »است ،میباشند و همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به
چنین تبعیضاتی شود ،حفظ شوند"
از اینرو دست چین کردن زندانیان و اعطای مرخصی به گروه خاص و محروم کردن زندانیان موسوم به امنیتی و سیاسی ناقض ماده 0
اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز هست و مرخصی از زندان همانقدر که حق حسین فریدون و شبنم نعمتزاده است حق همه زندانیان دیگر نیز
هست .همچنین یاداوری میشود که مطابق ماده  43این اعالمیه همگان سزاوار دستیابی به استانداردهای قابل قبول سالمتی و بهداشت هستند
و محبوس نگه داشتن زنان و بخصوص مادران و کودکان در زندانها در شرایطی که جهان درگیر مبارزه نفسگیر و جدی با ویروس
همهگیر و کشنده کروناست ناقض این ماده اعالمیه و جنایت بر علیه محبوسان است/.
بیانیه م ترک فدراسیبن بین المللی جامعه

بو ب ر و درخباست آزادی زندانیان ع یدتی در ایران

فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر و چند سازمان دیگر با انتشار بیانیهی مشترک زیر از دولتها ،سازمانهای غیر دولتی ،روزنامه
نگاران ،سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین المللی خواستند تا برای آزادی زندانیان عقیدتی شناخته شدهی نامبرده در فهرست زیر و نیز
کلیهی زندانیلن سیاسی دیگر به منظور نجات جان آنها بر دولتمردان ایران فشار وارد آورند.
ایران :زندانیان ع یدتی زن باید آزاد شبند؛ ویرو کرونا زندانها را فراگرفته است
در شرایطی که کووید  ۷۶جهانگیر شده است ،ایران یکی از کشورهایی است که قربانی زیانبار ترین و مرگبارترین موارد وقوع این
ویروس در جهان شده است .هفتهی گذشته ،مرکز پژوهشهای مجلس ایران گزارشی را به قلم کارشناسان مستقل منتشر کرد که بنا بر آن
آمار واقعی فوت ممکن است بیش از دو برابرآمار رسمی و آمار مبتالیان  ۷،برابر آمار رسمی باشد[ .]۷در صورت تایید این آمار ،شمار
مبتالیان در ایران بیش از هر کشور دیگری در جهان است .پژوهشی که در دانشگاه معتبر شریف در ایران انجام شده هشدار میدهد که
آمار فوت ،در بدترین سناریو ،ممکن است به سه و نیم میلیون تن برسد[.]۲
با وجود شرایط فاجعه بار در این کشور ،دولت هفتهی گذشته کسب و کار را آزاد کرد و وضعیت عادی حمل و نقل عمومی را از سر
گرفت .بیم آن میرود که این کار به موج تازه ای از ابتال به ویروس دامن بزند.
وضعیت در زندانهای ایران حتی بدتر از این است .در ماه فوریه (بهمن) سازمان ملل در گزارشی نشان داد که شرایط غیر بهداشتی و
پرازدحام زندانها در ایران در همان زمان باعث گسترش بیماریهای عفونی دیگر میشد[ .]۳پیش از آغاز ماه مارس ،کووید  ۷۶نیز به
این فهرست اضافه شد [ .]۴در همان زمان ،امکانات پزشکی و نظافت در بند زنان زندان اوین ،که شمار بزرگی از زندانیان عقیدتی زن در
فضایی پر ازدحام و غیربهداشتی در آن به سر میبرند ،به پایان رسیده بود [.]۱
https://fidh.org/25443
Iran: Free female prisoners of conscience as coronavirus overtakes prisons
In this COVID-08 pandemic, Iran is suffering one of the most damaging and deadliest outbreaks of any
country in the world. Last week, the Iranian parliament’s research centre released a report, written by
independent experts, asserting that the true death toll could be nearly double the official figures and the
number of infections may be up to 07 times higher. ]0] If confirmed, these numbers would make Iran the
country with the highest number of cases in the world. A study by Iran’s prestigious Sharif University warns
]that the death toll may rise to 5.3 million in a worst-case scenario. ]4
Despite the catastrophic situation on the ground, the government reopened businesses and resumed regularly
scheduled public transportation last week— a move that is feared could spark a further wave.
The situation is even worse in Iran’s prisons. In February, the UN released a report documenting how the
unsanitary and overcrowded prison conditions in Iran were already causing the spread of other infectious
diseases. ]5] By the beginning of March, COVID-08 was added to the list. ]2] At that point, the women’s
ward in Evin Prison, where a large number of the female prisoners of conscience are detained in cramped and
unsanitary spaces, had already run out of medical and cleaning supplies. ]3] These prisoners of conscience are
confined to a room with 09 women and sleep on triple bunk beds with little space in between. They are at an
even greater risk than the general prison population, as their wellbeing is already often compromised by
torture, denial of medical treatment, other ill-treatment and their own hunger strikes. At least ten prisoners
have reportedly died of the virus in Iran, ]6] though the numbers cannot be verified as authorities have denied
]outside observers access to prisons. ]0
Continue reading:
https://fidh.org/25441
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داشتن رافه ،شادی و زندگی خوب حق تمام انسان اهست
سفر بی سرانجام
سحر بابا سلجی

من بر ان شدم اشارهای به مهاجرت داشته
باشم .با توجه به مشکالت و مشقات زیادی
که بعضا در کشور ایران وجود دارد از
سالیان دور تا به االن شمار بسیاری از
هموطنان بخاطر مشکالتی اعم از بیکاری و
بی پولی ویا مسائل امنیتی علیرغم میل خود
مجبور به جالی وطن شده و در سودای
مهاجرت تالش کرده که خود را به فراسوی
مرزها برسانند به امید کار و زندگی بهتر در
غربت تا بتوانند بر مشکالت خود فائق آیند،
قرنطینه (قسمت دوم)
فرخنده آشنا

نادري به كمك بختیاري آمد و لگدي به من
زد و بختیاري را كشید و از سلول برد .من
تازه به خودم امدم كه چه كرده ام .تمام تنم
میلرزید .با خودم تكرار كردم  :بي شرف
ها! یكي از زنداني ها فریاد زد ":دائم مي
ائید سلول و زنداني را میزنید.شما ها حق
این كار را ندارید ".اي داد این دیگر كي
بود.شرایط را دارد بدتر میكند.حاال دیگر از
عواقب كارم ترسیده بودم  .چرا نتوانسته
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که افسوس در این کوره راه سخت و
طاقتفرسا که جان خود را در کف دست
گذاشته و با علم به اینکه در راه پر خطری
گام نهادهاند اگر خیلی شانس بیاورند و خود
را به کشوری برسانند از طریق آبهای
ترکیه و مرز یونان به مقصد نهایی که اروپا
هست وارد میشوند اما شوربختانه چه بسیار
ایرانیان و اتباع افغان که در این راه نفسگیر
و خطرناک جان میسپارند کما اینکه اخیرا
 03نفر اتباع افغان و بعضا ایرانی در میان
برف و سرما گرفتار شده و مظلومانه دچار
یخ زدگی و مرگ شدند .حدودا یک ماه پیش
زنی از کردستان بنام چنور یونسی بعد از
5سال انتظار در کشور ترکیه و گرفتن پاسخ
منفی در آبهای ترکیه به زندگی خود پایان داد
که متاسفانه خودکشی ایشان یا اینکه به
احتمال به قتل رسیدن وی هنوز در هاله ای
از ابهام قرار دارد
مشخصا تمامی این حوادث ناگوار در راه
مهاجرت به سایر ملل ریشه در پایه های
متزلزل جامعه ایران و یا افغانستان میباشد
چرا که این افراد هر کدام اگر در کشور خود
دارای شغل و مأمنی امن بودند هیچگاه به
فکر سفر ومهاجرت بی سر انجام نمی افتادند
چه بسیار افرادی در ایران از گذشته تا حال
بخاطر مسائل سیاسی و امنیتی مجبور به
فرار از کشور شده اند .تا به خواسته هایشان

در فراسوی مرزها برسند همچنین کمپ
لسبوس در یونان مکانی شده است برای
پناهجویانی که از ایران وسایر کشور ها که
به امید رسیدگی به پروسه پناهندگی خود
هنوز پس از ماهها انتظار در یونان کماکان
در بالتکلیفی روزگار میگذرانند و دولت و
پلیس یونان نه تنها توجهی به آنان نمیکند
بلکه بیشتر با سرکوب و ضرب و شتم و
پرتاب گاز اشک آور سعی در متفرق کردن
مردم دارد .این است تبعات نظام سرمایه
داری در دنیا که کوچکترین عدالتی در آن
وجود ندارد مردمی که دم از دموکراسی و
آزادی بیان میزنند ولی در عمل از فراهم
کردن آن سر باز میزنند بیشتر جامعه را به
ورطه نابودی میرسانند چرا که انسانیتی در
آن وجود ندارد.
کوتاه سخن اینکه من امیدوارم همه انسانها
اعم از زن و مرد به برابری و عدالت دست
پیدا کنند و آن دسته از مهاجرینی که به امید
دستیابی به زندگی برتر و بهتر به کشورهای
دیگه پناهنده میشوند به خواسته خود برسند.
و کمیساریای عالی پناهندگان در این مهم به
یاری مهاجرین مظلوم و ستمدیده بروند که ما
شاهد این اخبار تکاندهنده مرگ این
مهاجرین نباشیم./

بودم خودم را كنترل كنم .صداي پا در
راهرو امد و ناگهان درب سلولم باز
شد.نادري بود .گفت:زود باش!چادر و چشم
بند كن بیا بیرون".زد تو سرم و چشم بند را
كشید پایین تر .من هیچ نگفتم .نادري مرا
كشید و برد به طرف دفتر زندان.مرا بیرون
دفتر نگه داشت.كولیوند (پاسدار مرد )از راه
رسید و چند مشت و لگد زد.اعبتراض كردم
كه چرا میزني؟نادري گفت":دائم در حال
ورجه وورجه كردن در سلول است.صدا از
خودش در میاورد.اواز میخواند و مي
خندد".كولیوند گفت":خب دیوانه است دیگه!
هر وقت زمانش شد بفرستیدش تیمارستان".
صبحي (رئیس زندان )امد .از چشم بندم یك
نخ كشیده بودم و سایه ها را میدیدم.با دستش
اشاره كرد كه مرا داخل دفتر ببرند .پشت سر
صبحي وارد دفتر شدیم.صبحي پشت میزش
نشست و گفت :سگ كمونیست حاال به
خواهران ما توهین میكني ؟مثل اینكه متوجه
نیستي كه كجا هستي .ساواكي ها شرف دارن
به كثافت هایي مثل شما سگ كمونیست هاي
نجس.انها حداقل مي فهمند توبه یعني چه.تو
كثافت چي ؟حیف نون كه به شما نجس ها
میدهیم .باید بیندازیم جلو سگ ها .فكر نمیكنم
حتي سگ ها هم شما نجس ها را تكه پاره
كنند".و از پشت میزش بلند شد و بطرفم

امد.من پا هایم را روي زمین سفت كردم تا
اگر ضربه اي زد نقش زمین نشوم.تا به من
رسید یك سیلي محكم به صورتم زد.من تلو
خوردم ولي نیافتادم.صبحي گفت:عوضي
پتیاره !یك بار دیگر به خواهرانمان
بگویي"نگهبان"زبانت را از حلقومت در مي
أورم .فهمیدي؟باید به اینها بگویي
خواهر".من جواب دادم :اینها خواهر من
نیستند.صبحي به نادري گفت خواهر شما
بفرمائید بیرون.وقتي نادري رفت صبحي
دستش را برد زیر چانه ام و سرم را بلند
كرد .طوري كه میتوانستم از زیر چشم بند ته
ریش اش را ببینم .صورتش را به صورتم
نزدیك تر كرد و گفت ":اگر بخواهي قهرمان
بازي در بیاوري میدهم برادران پاسدار
كاري باهات بكنند كه حرف زدن هم یادت
برود ".چادر مرا كشید و تحویل نادري داد .
...ادامه دارد
به سازمان رهایی زن بپیبندید
م االت و تجربیات خبد را برایمان ارسال
کنید و ن ریات ما را برای دوستانتان ارسال
کنید.
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جم
بش
سران هوری اسالمی بعنوان جانیان ریت باید محاکمه شوند
طنز از:
نیلبفر
داشتم فکر میکردم چرا باید بیهن زنهدگهی دو
نفر در دو گوشه ی دنیا اینقدر تفاوت باشد!..
ما در مدرسه هایمان هیچوقت کهالس رقه
و باله نداشته ایم!..
هههیههچههوقههت کههارگههاه نههجههاری نههداشههتههه ایههم!..
ما هیچوقت کالسی با تمامی آالت مهوسهیهقهی
نداشته ایم!..
ما هیچوقت در سلف مدرسه نچرخیده ایهم تها
در ظرفهایمان خهوراکهی ههای خهوش آب و
رنگ بریزند تا با اکیپمان سر میزی بهخهنهدیهم
و شاد باشیم و از پسر خهوش قهیهافهه ی تهازه
وارد یا درمهورد دخهتهر مشهههور و بهاههوش
مدرسه صحبت کنیم..
ما هیچوقت پارتی آخر سال نداشته ایم!..
ما هیچوقت روز آخر مدرسه کاله هایمان را
به هوا نینداخته ایم!..
ما همیشه بازخواست شده ایمز
برای ناخن هایمانز
برای موهایمانز
برای ..ما هرگز نفهمیدیم تمیز بودن صورت
چه منافاتی با شخصیت آدم دارد!..؟
ما پدرمان در آمد بس که موهایمهان را ازتهه
تراشیدیم
ما هرگز نفهمیدیم جنس مهخهالهف شهاد و دم
ندارد و مثل ما آدم است و میتوان با او بدون
فکرها و نیت های شوم دوست شهد و بهه او
اعتماد کرد.
راستش جهنهس مهخهالهف ههم ههرگهز ایهن را
نفهمید!..
ما شیرین ترین روزههای نهوجهوانهی مهان بها
کابوس کنکور هدر رفت!..
بهترین روزهای جوانیمان با سربازی!..
ولی کسی به ما نگهفهت تهو دیهگهر  ۷۹سهالهه
نمیشوی!..
ما قربانی خهواسهتهه ههایهی شهدیهم کهه پهدر و
مادرمان هرگز به آن نرسیدند!..
هیچکس به ما نگفت جامعه هنهرمهنهد بهیهشهتهر
میخواهد تا مهندس!....
هیچکس نفهمید شب ها با رویای ساز یا بهوم
نقاشی به خواب میرویم!..
هیچکس به ما نگفهتهت مهوفهقهیهت پهزشهکهی و
مهندسی و وکالت نیست!..
و هیچوقت نفهمیدیم انسان بودنز ربهطهی بهه
«با کدام پا وارد دستشویی شدن »ندارد!..
و ..هیچکس به ما یاد نداد عاشق شدن را!..
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وضعیت بو ب ر در ایران (قسمت اول)
مرضیه آدمی فعال بو ب ر و فعال بو زنان

این روزها سرزمینمان تشنه ی فهم است بها درودی
گرم خدمت همنوعان گهرامهیهعهزیهزان ههمهانهطهور کهه
همگی کمهابهیهش در جهریهان اوضهاع ایهران در ایهن
روزهای بحرانی هسهتهیهد و تهنههها چهیهزی کهه بهرای
حاکمان و مسئوالن و روسای نهاالیهق کشهورمهان در
این  20سال حکومتشان  ،ههیهچ اههمهیهتهی نهداشهتهه و
ندارد،جان و زندگی مهردم در ایهران اسهت و رژیهم
دیکتاتور و ضد بشهری بهه ایهن فشهارههای جهانهکهاه
بسنده نکرده و پا را از ایهن فهراتهر گهذاشهتهه و بهرای
ایههجههاد رعههب و وحشههت و قههدرت نههمههایههی هههر چههه
بیشترشان بجان زندانیان سیاسی و عقهیهدتهی افهتهاده و
اعدامها را سرعت بخشیده و هر روز بخصهوص در
مناطق کردنشین در کردستان چندین نفر را کهه گهاهها
در موقع ارتکاب جرم سنشان کمتر از  00سال داشته اند ،در همیهن یهک ههفهتهه اخهیهر پهای
چوبه های دار برده و اعدامشان کردند و این جنایتکاران گویا تصمیم ندارند دست از کشت و
کشتار و شکنجه و اعدام و سرکوب مردم حق طلب ایران بردارند  .و چنین شرایط دردنهاکهی
مرا بر آن داشت که گزارش ماهانه فروردین  88را از گزارشگر حقوق بشر را تهقهدیهمهتهان
کنم ،تا شما عزیزان را بیشتر در جریان ظلم و ستم جباران و ظالمان حهاکهم قهرار دههم ،تها
شما هم به سهم خود به اطالع جهانیان برسانید تا شاید قدمی برداشته بهاشهیهم بهرای رسهانهدن
صدای دادخواهی همنوعانمان در ایران.
خبرگزاری هرانا – آنچه در پی میآید گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت حهقهوق بشهر در
ایران در دوره زمانی فروردین ماه  ۶۶است که به همت نهاد آمهار ،نشهر و آثهار مهجهمهوعهه
فعاالن حقوق بشر در ایران تهیه شده است ،این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیهز بهه
دلیل عدم اجازه فعالیت گروههای مستقل مدافع حقوق بشر در ایهران نهمهیتهوانهد بهازتهاب بهی
نق وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.
الزم به یادآوری است بخش آمار این تشکل بهصورت ساالنه گزارش مفصهلتهر خهود را بهه
اشکال آماری و تحلیلی از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر میکند.
خالصه آنچه گذشت
اخبار نقض حقوق بشر در فروردین ماه  ۶۶با قریهب بهه  ۱مهورد اعهدام ،مهحهکهومهیهتههای
متعدد ،احضارها ،نقض گسترده حقوق زندانیان ،نقض پایدار آزادی بیان ،تجمعات کهارگهران
به خصوص در زمینه معوقات مزدی و موارد دیگری که در اسهتهانههای مهخهتهلهف رد داد،
همراه بود .این گزارش بر مبنای اطالعاتی گردآوری شده که صحت آنها به احهراز رسهیهده
است.
اعدام
فروردین ماه با  ۱مورد اعدام همچنان بازگو کننده نهقهض حهق حهیهات در دسهتهگهاه قضهایهی
جمهوری اسالمی ایران است .از مهمترین رویدادها در این بهاره مهیتهوان بهه اجهرای حهکهم
مصطفی سلیمی در زندان سقز اشاره کرد .همچنین در  ۲۹فهروردیهنمهاه ،حهکهم اعهدام یهک
زندانی که پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود ،در زنهدان ههمهدان بهه اجهرا
درآمده است.
در ماهی که گذشت برای چهار متهم از بابت اتهام به “قتل” حهکهم اعهدام صهادر شهد کهه از
مهمترین آن ها میتوان به صدور حکم اعدام در مالء عام ،زندان و شالق برای یک متهههم در
خراسان رضوی اشاره کرد .در گزارشی دیگر نیز اعتهرافهات یهک مهتهههم جهدیهد در زنهدان
اردبیل به ارتکاب قتل و سرقت مسلحانه ،روشن کرد کهه دو سهال پهیهش فهردی بهیگهنهاه در
خصوص همین پرونده اعدام شده است .همینطور حکم اعدام یک زندانی که پیشتهر از بهابهت
اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود ،در تاریخ  ۷۶اسفندماه  ۶۹در زندان زنهجهان بهه اجهرا
درآمده است.
الزم به ککر است هرانا در خصوص حدود  ۱،زندانی محکوم به اعدام در بند سه گهانهه ۷۷
زندان تبریزگزارشی را تهیه نموده است که در این گزارش لیستی ازاسامی زندانیان محکهوم
به اعدام که عمدتا با اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده و در این بند نگهداری میشهونهد ،آمهده
است .هرانا در پی بررسیهای تکمیلی جزییاتی از اعدام یک زندانی در این محل که تاکنون
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دست مذهب از زندگی مردم کواته
آزادی اندی ه و بیان
در فههروردیههن مههاه عههبههدالههرشههیههد ریههگههی از
روحانیون اهل سهنهت ،سهعهیهد احهمهدی ،یهک
شهروند در سنندج ،دو شههرونهد در مهاکهو و
امیر چمنی فعال مدنی ساکن تبریز بهازداشهت
شدند .عهلهیهرغهم گهذشهت بهیهش از  ۱مهاه از
بازداشت روح هللا زم ،خانهواده وی کهمهاکهان
در بی خبری از سرنوشت او به سر میبرند.
بههه گههفههتههه پههدر روح هللا زم ،او از زمههان
بازداشت تاکنون تماسی با خانواده نهداشهتهه و
درخواست کتبی خانواده جهت مالقات با وی
نیز بی نتیجه مانهده اسهت .در ههمهیهن راسهتها
سخنگوی قوه قضاییه گفت “رسیدگی بهه فهاز
دوم پرونده روح هللا زم آغاز و کیفرخهواسهت
تعدادی از افراد مرتبط به دادگاه ارجهاع شهده
است”.
در ماه سپری شده محکهومهیهتههای مهتهعهددی
صورت گرفت کهه از مهههمهتهریهن آنهها مهی
توان به محکومیت امیرحسین میرخهلهیهلهی بهه
 ۷۳سال حبس و  ۹۴ضربه شالق ،اسماعیهل
بهلولی به  ۷۹سال حبس ،هاشم خواسهتهار بهه
 ۷۹سال حبس و  ۲سال تبعید بهه شهههرسهتهان
نیهکهشهههر و  ۲سهال مهمهنهوعهیهت خهروج از
کشور ،محمد نوری زاد به  ۷۱سال حهبهس و
 ۲سال تبعید بهه ایهذه و  ۲سهال مهمهنهوعهیهت
خروج از کشور ،محمد حسین سپهری بهه ۹
سال حبس ،فاطمه سپهری به  ۳سال و شهش
ماه حبس تعزیهری ،بهابهک دادبهخهش بهه ۲۱
سال حبس تعزیری ،محمد داوری به  ۹سهال
و شش ماه حبس تعزیری ،رشهیهد نهاصهرزاده
به  ۹سال حبس،کامران سهاخهتهمهانهگهر بهه ۱
سال حبس تعزیهری و ههمهچهنهیهن ابهوالهفهضهل
نژادفت به  ۹سال حبس محکوم شدند.
بهطور خاص طی دو ماه اخیر روند صهدور
احکام غیرمعمول در کنار احکام حبس بهرای
فعاالن سیاسی افهزایهش یهافهتهه اسهت .شهسهتهن
میت ،رونویسی از قرآن ،خدمهت در بسهیهج،
خواندن کتابهای کشته شدگان نظامی ایهران
در سوریه ،مطالعه در مورد حجاب ،تحهقهیهق
در مورد “جنایات” آمریکا تنها نهمهونههههایهی
از این احکام هستند که در کنار احکام حهبهس
بهعنوان مجازات تکمیلی اعالم شدهاند.
در  ۲۴فروردین ماه ،قاسم عطایی عهظهیهمهی
به زندان بجنورد منتقل شهد .ههمهچهنهیهن آرش
گنجی ،علی عزیزی ،شهرام صفری  ،شاپور
احسانی راد و رحیهم یهوسهف پهور بهه دادگهاه
احضار شدند .جلسه دادگاه فهریهبها عهادلهخهواه
برگزار شد و از سویی دیهگهر جهلهسهه دادگهاه
رسیدگی به اتهامات احسان سرابی در تهاریهخ
 ۷۲اردیبهشتماه  ۶۶برگزار خواهد شد.
همچنین کسری تبریزی ،شاعر ،ترانهسهرا و
دانشجوی رشته ژنتیک در مقطع کارشنهاسهی
ارشد طی ابهالغهیههای بهه شهعهبهه دوم دادگهاه
انقالب زاهدان احضهار شهد .بهر اسهاس ایهن
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ابالغیه که در تهاریهخ  ۲۹بهههمهنمهاه ۷۳۶۹
صهادر شهده اسهت ،وی بهایهد در تهاریهخ ۲۶
اردیبهشت  ۷۳۶۶در شعبه دوم دادگاه انقالب
زاهدان به ریاست قاضی سهیهدجهواد مهوسهوی
حاضر شود .آقای تبریزی همچنین بهر اسهاس
ابههالغههیهههای دیههگههر بههایههد در تههاریههخ ۷۶
فروردینماه  ۷۳۶۶در شهعهبهه  ۷،۹دادگهاه
کههیههفههری دو زاهههدان بههه ریههاسههت قههاضههی
محمدرضا خداوردی حاضر شود.
در ماهی که سپری شد دستکم پهنهج شهههرونهد
نیز بهه صهورت تهلهفهنهی بهه اداره اطهالعهات
شهههههرسههتههان سههربههاز در اسههتههان سههیههسههتههان و
بلوچستان احضار شدند.
زندان
یکی از خهطهرخهیهزتهریهن کهانهونههای شهیهوع
ویروس کرونا زندانها هستند .قشر زندانهیهان
کمتر مورد توجه افکار عمومی و مسهئهولهیهن
قرار میگیرند .پذیهرش زنهدانهی جهدیهد بهدون
طی دوره قهرنهطهیهنهه و تهاخهیهر در بهررسهی
پرونهدهههای زنهدانهیهان بهرای اعهزام آنههها بهه
مرخصی علیرغم شهیهوع کهرونها در کشهور،
موجبات اعتراض زندانیان کشهور را فهراههم
آورده اسهت .بسهیهاری از زنهدانهیهان مشهمهول
اعزام به مرخصی بر اسهاس بهخهشهنهامههههای
اخیر قوه قضاییه ،از احقاق این حهق مهحهروم
ماندهانهد .حهق درمهان و رسهیهدگهی پهزشهکهی
همهواره از مهههمتهریهن مهوارد نهقهض حهقهوق
زنههدانههیههان در ایههران بههه شههمههار مههیرود .در
فروردین ماه دو زنهدانهی مهبهتهال بهه ویهروس
کرونا در سلولهای انفهرادی زنهدان قهرچهک
ورامین ویک زندانی در زندان تهران بزرگ
جان خود را از دست دادند .همچنین ابهتهال بهه
این بیماری مرگ بار در زندان در سهایهه بهی
تههوجهههههی مسههئههوالن ،حسههن جههوادی ومهههههدی
ربیعی را به کام مرگ کشاند.
دستکم  ۹زندانی از جمهلهه شهایهان سهعهیهدپهور
جهت اجرای حکم اعهدام بهه سهلهول انهفهرادی
منتقل شدند .متاسفانه یک زندانهی بهیهمهار در
زندان قزلحصار یکشنبه  ۳۷فروردین ،دست
به خودکشی زد .فاطمه خویشوند معهروف بهه
“سحر تبر” پس از مثبت بودن نتیجه آزمایش
کرونا در پی وخامت حال جسهمهی ،روز سهه
شنبه  ۲۹فهروردیهنمهاه از بهخهش قهرنهطهیهنهه
زندان زنان شهرری به همراه چند تهن دیهگهر
از زندانیانی که وضعهیهت مشهابهه داشهتهنهد بهه
بیمارستان خارج از زندان منتقل شد و نهتهایهج
آزمههایشههات مشههخه کههرد هههر دو ریههه وی
درگیر شده است .در فروردینماه دانیال زیهن
العابدین ،یکی از متهمان پرونده جنجالی قهتهل
صهادق بهرمهکهی بهه صهورت پهرابهههامهی در
زندان میاندوآب جان باخت .علیرغهم اصهرار
مراجع قضایی مبنی بر نسبت دادن مرگ ایهن
متهم به خودکشهی در زنهدان ،فهرضهیهه ههای
متفاوتی از جمله قتل وی مطرح شده است.

مههتههاسههفههانههه در زنههدانهههای پههر تههراکههم ایههران
موازین بهداشتی رعایت نمیشود و بسهیهاری
از زندانیان چنان نگران شیوع کرونا بهودهانهد
که یا اقدام به فرار کرده یا دسهت بهه شهورش
زدهانههد .در مههاهههی کههه سههپههری شههد هههرانهها
گزارشاتی در خصهوص ایهن نهاآرامهیهها از
زندان های شیبان و سپیدار اهواز ،عادل آبهاد
شیراز ،سقز ،الوند همهدان ،مهههابهاد ،تهبهریهز،
پارسیلون خرمآباد و الیگودرز را تهیه نهمهوده
است .در نخستین روز امسال حمید کشکولی،
فرماندار الیگودرز گفتهه بهود کهه “ زنهدانهیهان
الههیههگههودرز در یههک اقههدام خههودسههرانههه و
غیرقانونی اقدام به اعتراض در داخل زنهدان
کرده بودند که نشر ایهن خهبهر بهه بهیهرون از
زندان موجب نگرانی برخی شههرونهدان شهده
بود ”.حدود  ۹،تن از زندانیان مهحهبهوس در
زندان سقهز ،پهس از درگهیهری بها نهیهروههای
کادر زندان ،از این زندان گریختند .در همیهن
خصوص یک درگیری دیگر میان زندانیان و
زندانبانان زندان پارسیلون خهرمآبهاد رد داد.
مقامهای محلی و قضایی تایید کردنهد کهه ۲۳
نفر از زندانیان از زندان پارسیلون خهرم آبهاد
گریختهاند .شماری از زندانیهان مهحهبهوس در
زندان عادل آباد شیراز و زندان شیبان اههواز
نیز دست به اعتراض زده و با نیروهای کادر
زندان درگیر شدند .در پی اعتراضهات اخهیهر
در زندانهای اهواز تعهدادی از زنهدانهیهان بها
شلیک نیروهای امنیتهی زخهمهی شهده و جهان
خود را از دست دادهاند .همچنیهن در جهریهان
تجمع خانواده زندانیان زنهدان شهیهبهان اههواز
تعدادی از معتهرضهان حهاضهر در تهجهمهع بها
شلیک مستقیم نیروهای امنیتی زخمی شدهانهد.
هههرانهها مههوفههق بههه احههراز هههویههت  ۴تههن از
زندانیانی شده است که جان خود را از دسهت
داده انههد .مههحههمههد تههامههول ه طههرف ه  ،رضهها
خرسانی ،محمد سالمات و شاهین زهیری از
کشته شدگان اعتراضات شیبان اهواز هستند.
بعالوه شماری از زنهدانهیهان در زنهدان ههای
الوند همدان و مهاباد دست به اعتراض زدنهد.
بنا به برخی گزارشهها اعهتهراض در زنهدان
همدان منجر به درگهیهری مسهلهحهانهه و فهرار
زندانیان شده است .باشگاه خبرنگاران جهوان
نیز از خهفهگهی دو تهن از زنهدانهیهان در دود
حاصل از آتش سوزی و جان باختن آنان خبر
داد .گزارشههایهی از درگهیهری مسهلهحهانهه و
مرگ یک زنهدانهیهان در زنهدان مهههابهاد نهیهز
مههنههتههشههر شههده اسههت.در فههروردیههنمههاه هههرانهها
گزارشی بسیار جامع در خصهوص اتهفهاقهات
اخهیهر در زنهدانههای کشههور کهه ههمهگهی از
شیوع ویروس مرگبار کرونا و سوء مدیهریهت
این بحران توسط مسئولین زندانها و مهراجهع
مربوطه نشات گرفت ،تحت عهنهوان ” بهیهم و
هراسهاز گزارش جهامهع بهحهران کهرونها در
زندانهای مختلف” منتشر کرد.
8

جم
هوری اسالمی مسئول مرگ هزاران انسان بی گناه است
خدمات درمان برای زندانیان محهبهوس طهبهق
روال همیشگی مورد تهوجهه مسهئهولهیهن قهرار
نمیگیرد ،این امر یکی از مههمهتهریهن مهوارد
حقوقی نقض شده یک زندانی است.
از این قرار سهههیهل عهربهی ،مهحهمهد بهنهازاده
امههیههرخههیههزی از دریههافههت خههدمههات درمههانههی
محروم ماندهاند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با انتشهار
بیانیهای خواستار آزادی زنهدانهیهان عهقهیهدتهی
شدند.علیرغم خطرهای موجود ،مهحهرومهیهت
زندانیهان عهقهیهدتهی و سهیهاسهی از اعهزام بهه
مرخصی به وفور گزارش شده اسهت کهه از
مهمترین آنها میتوان به امیر سلیمی اقدم در
زندان اوین  ،سهیل عربی در زنهدان تهههران
بزرگ و مخالفت با مرخصی جهعهفهر عهظهیهم
زاده همزمان با تشکیل پرونده جهدیهد وی در
زندان اوین اشاره نمود.
سعید سنگر از حدود  ۲،سال پیش در زنهدان
ارومیه بسهر مهیبهرد .در حهالهی کهه دوران
محکومیت وی به اتمام رسیهده و حهدود یهک
سال و نیم ،بیش از دوران محکومیت تهحهمهل
حههبههس کههرده اسههت ،هههمههچههنههان از آزادی او
جلوگیری میشود و طی ماه اخهیهر از بهابهت
پههرونههدهای کههه در دوران حههبههس بههرای وی
گشوده شده است ،به  ۷۱سال حبس تعهزیهری
دیگر محکوم شد.
دادستانی با آزادی سهعهیهد شهیهرزاد ،زنهدانهی
سیاسی در زندان رجایی شهر کرج علهیهرغهم
پایان یافتن دوره محکومهیهت شهش سهالهه وی
مخالفت کرد .در همین راستا با آزادی رحهیهم
مهحهمهودی آکر ،زنهدانههی سهیهاسهی در زنههدان
ارومیه نیز مخالفت شد.
چهار شهرونهد اههل شهههرسهتهان بهوکهان نهیهز
حدود  ۷۳ماه پیش بازداشت شده و ههمهچهنهان
بصورت بالتکلیف در زندان این شهر به سر
میبرند.
همچنین  ۳۷تن از زنهدانهیهان اههل سهنهت در
سالن  ۲۷انهدرزگهاه  ۹زنهدان رجهایهی شهههر
کرج در شهرایهط نهامسهاعهد در حهال سهپهری
کردن مدت محکومیت خهود هسهتهنهد .کهمهبهود
امکانات بهداشتی در زندان در شرایط شیهوع
ویروس کرونا در کشور موجب نگرانی ایهن
زندانیان شده است .برخی از این شهههرونهدان
که عموما محکومیتهای طوالنی مهدت خهود
را در این زنهدان بصهورت تهبهعهیهدی سهپهری
میکنند ،به بیماریههای مهتهفهاوتهی از جهمهلهه
تنگی نفس ،آرتروز ،دیسهک کهمهر و گهردن
مبتال شدهاند .موقعهیهت مهکهانهی ایهن سهالهن و
رطوبت بسیار بهاالی بهنهد ،عهمهوم زنهدانهیهان
ساکن را درگیر بهیهمهاریههای تهنهفهسهی کهرده
است .همچنین آب ناسالم زندان موجب بهروز
ناراحتیهای کلیوی در بهرخهی از آنهان شهده
است.
برخی زنهدانهیهان در دوران بهازداشهت و یها
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حبس خود در کنار مشکالت هر روزه زنهدان
به ناچار بهرای شهنهیهده شهدن دادخهواههیشهان
دست به اعتصاب غذا میزنند .از مهههمهتهریهن
اعتصابات زندانیان در ایهن مهاه مهیهتهوان بهه
ابههراهههیههم صههدیههق هههمههدانههی و سههاالر صههدیههق
ههمههدانهی در زنههدان ارومههیهه ،یهازده زنهدانههی
سیاسی در زندان ارومیه ،دو زندانی در بهنهد
 ۷۲زندان تبریز و سهههیهل عهربهی در زنهدان
تهران بزرگ اشاره کرد.
سههیهل عهربهی در  ۲۹فهروردیهنمهاه از بهنهد
خارج شده و به بازداشهتهگهاه اطهالعهات سهپهاه
منتقل شد .وی در تاریخ  ۳۷فروردین مهجهددا
به زندان برگردانده شد.
در مههاهههی کههه گههذشههت شههاکههر بهههههروزی و
محمدراسق قهزلهبهاش ،دو مهتهههم سهیهاسهی در
زندان ارومیه به بند سیاسی این زندان منهتهقهل
شدند .همچنین امیر سلیمی اقدم به همهراه ۱۷
تن از زندانیان سیهاسهی و امهنهیهتهی دیهگهر بهه
اندرزگاه  ۴زنهدان اویهن مهنهتهقهل شهدنهد .ایهن
انههتههقههاالت بههرخههالف اصههل تههفههکههیههک جههرائههم
صورت گرفته است .همینطور جواد حسهیهنهی
نژاد بدون رعایت اصل تهفهکهیهک جهرائهم در
زندان وکیل آباد مشهد بسر میبرد.
فاطمه اسماء اسماعیل زاده زندانی سیاسی بهه
دلیل عدم توانایی در تهامهیهن قهرار وثهیهقهه بهه
زندان بیرجند منتقل شد .در همین راستا خهانهم
سکینه پروانهنیز به دلیل عهدم تهوانهایهی مهالهی
در تامین قرار کفالت  ۱،میلیهون تهومهانهی بها
وجود اتمام مراحل بهازجهویهی ،در بهازداشهت
بسر میبرد.
چهار زندانی سیهاسهی در زنهدان ارومهیهه بهه
بازداشتگاه اداره اطالعات ایهن شهههر مهنهتهقهل
شدند .انتقال این زندانیان سهیهاسهی بهیهم طهرح
اتهامات جدید علیه آنها توسط این نهاد امنیتهی
را به وجود آورده است .همچنین امیر چمنی،
فعال مدنهی بهه بهازداشهتهگهاه اطهالعهات سهپهاه
تبریز منتقل شد .در همین راسهتها شهمهاری از
زندانیان محبوس در زندان شیهبهان اههواز در
ارتباط با اعتراضات و درگهیهریههای اخهیهر
این زندان ،بهه بهازداشهتهگهاه اداره اطهالعهات
منتقل شدند.
آتنا دائمی ،کنشگر مدنی مهحهبهوس در زنهدان
اوین بار دیگر از بابت پرونهدهای کهه مهجهددا
در دوران حهبهس عهلهیهه وی گشهوده شهده بهه
دادگاه احضار شد .وی از حضور در جهلهسهه
دادگاه امتناع ورزید.
اقلیت های ملی و مذه ی
اتنیک هها در فهروردیهنمهاه نهیهز زیهر فشهار
فزاینده بازداشتها و احضارها بودند.
در این ماه سه شهروند در ارومیه و مریوان،
پنج شهروند در شهادگهان ،یهک شهههرونهد در
سقز و چهار شهروند درخوزستهان بهازداشهت
شدند.همچنین یک شهروند در سننهدج بهه سهه
مهاه و یهک روز حهبههس تهعههزیهری ،مههحهکههوم

شد.اعمال فشار و تهدید اقلیتهای مذهبی در
ایههن مههاه نههیههز ادامههه داشههت .از مهههههمههتههریههن
خبرهای گزارش شده در این حهوزه مهیهتهوان
به تبعید حیدر تیموریاز دراویش گنابادی ،بها
دستبند و پابند پس از آزادی از زنهدان ایهالم
به شهرستان خاش اشاره نمود .از ایهن قهرار
بابک مرادی ،درویش گهنهابهادی نهیهز جهههت
اجرای حکم تبعید احضار شد.

بو کبدک
در پی شهیهوع ویهروس کهرونها ،مهدارس سهطه
کشور شیوه آموزش از راه دور را بهرگهزیهدنهد.
شیوه آموزش از طریهق فضهای مهجهازی خهیهلهی
سریع به تجربهای ناموفق و تبعیضهی مضهاعهف
بدل شد و شهکهافههای نهابهرابهری آمهوزشهی را
عمیقتر کرد .اگرچه در بهرخهی مهدارس دانهش
آمهوزان تهوانسههتهنههد آمههوزش غههیهر حضهوری را
تجربه کنند اما براساس برآورد ههای آمهوزش و
پرورش دستکهم سهی درصهد دانهش آمهوزان بهه
اینترنت و تلفن همراه هوشمند ،تبلت یا لهب تهاب
دسترسی ندارند و در خانواده هایشهان ههم کسهی
این امکانات را ندارد و یا اینکه برای دسهتهرسهی
به این حداقلها باید خطرات متعهددی را مهتهقهبهل
شوند .برای مثالدانش آمهوزان روسهتهای دشهتهک
مرودشت به دلیل نداشتن پوشش مناسب اینترنتی
ناچارند در کنار خطرات طبیعی گردنه دشهتهک،
خطر ترک منزل و ویروس کرونا را نیهز بهرای
استفاده حداقلی از اینترنت به جان بخرند.
همزمان با صدور قرار قهبهولهی اعهاده دادرسهی،
پرونده آرمان عبدالعالی ،کودک مهجهرم مهحهکهوم
به اعدام ،بار دیگر در شهعهبهه  ۱دادگهاه کهیهفهری
استان تهران مورد رسیدگی قرار خواهد گهرفهت.
آقای عبدالعالی متهم است در سال  ۶۲در حهالهی
که کمتر از  ۷۹سال داشته غزاله شهکهور را بهه
قتل رسانده است .در فهروردیهنمهاه امسهال یهک
کودک  ۷۲ساله عشایر بر اثر انفجار یهک مهیهن
بر جای مانده از جنگ ایران و عراق در مناطق
مرزی استان خوزستان ،و یهک کهودک چهوپهان
 ۷۲ساله در نزدیکی پادگان فرجوانی اههواز در
این استان ،از ناحیه ی پا دچار قطع عضو شدند.
از سویی دیگر  ۹نوجوان در شیراز مجموعا به
 ۴۹۹ضهربهه شهالق ،حهبهس و مهجهازات دیهگهر
محکوم شدند.
در ماهی که گذشت یک کودک  ۴سالهه سهاوجهی
در بیمارستانی در شههر سهاوه بهه دلهیهل تهزریهق
اشتباه
جان خود را از دست داد.
در سایه عدم اجرای حهفهاظ اسهتهانهدارد و نصهب
عالئم هشدار دههنهده و تهجهههیهزات ایهمهنهی ،یهک
کودک  ۱ساله در کانال آب در قهدریجان و یهک
کودک  ۹ساله در یهک گهودال پهر از آب غهرق
شدند.
از مهمترین اخبهار فهروردیهنمهاه در ایهن حهوزه
میتوان به خودکشی یک دختر  ۷۲ساله در ایهالم
به علت فقر مالی اشاره کرد.
در ضمن معلم خاطی مدرسه رستم آبهاد رودبهار
استان گیالن که اسفندماه سال  ۶۹با تنبیه بدنی و
ضرب و شتهم یهک دانهش آمهوز مهوجهب نهقه
عضو او شده بود ،به پرداخت دیه محکوم شد.
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همه ی انسان اه حق ربخورداری از حقوق ربارب را دارند

ستبن آزاد
وضعیت بهاییان در ایران
امیر سین م دم  ،شهروند بهائی
در این متن به گوشه ای از فشار هایی که بهه
بهاییان داخل ایران وارد مهی شهود خهواههیهم
پرداخت .
به نظر می رسد تمام فشارهایی که به بهاییان
وارد می شود برای ایهن اسهت کهه دسهت از
عقاید خود بردارند و توبه کنهنهد و ههمهچهنهیهن
جلوی گسترش و نفوک آن ها را بگیرند.
برای مثال به بهاییان اجازه داده نمی شهود بها
دیگران راجع به عقاید دیهنهی خهود صهحهبهت
کنند و به تهمت ها و اکاکیبی که به آن ها زده
می شود پاسخ دهند .نه تنها بهاییان حتی حهق
برگزاری رسومات خود از جمله دویسهتهمهیهن
سالگرد تولد حضرت باب بهنهیهان گهذار آیهیهن
بهایی را در ایران نداشتند بهلهکهه بهعهضهی از
افراد بهایی را به این بهانه دستگیر گردند آن
هم بدون هیچ گناهی.
رسههانههه هههای دولههتههی ازمههجههلههه وروزنههامههه
ورادیههووتههلههویههزیههون گههرفههتههه تهها سههایههت هههای
اینترنتی بدون تعهدی به حقیقیت  ،این دیهانهت
الهی رامورد حمله قرار مهی دههنهد و بهه آن
هایی همچون :جهاسهوس اسهرایهیهل  ،عهامهل
تفرقه  ،برهم زننده امنیت ملی و بی اعتقاد به
اصول اخالقی می دهند .
این فضا برای عامالن تعصب  ،فضای تهیهره
و مه الودی ایجاد می کهنهد تها دراآن بهتهوانهنهد
کهارهههای نهاپسههنههد خههودرا تهوجههیههه کههنههنهد وبههه
اقدامات خود علیه بهههائهیهان ادامهه دههنهد .بهه
هرحال بهائیان همچنان به خهاطهر اعهتهقهادات
مهذههبهی خهودشهان ههمهچهون سهعهیهد رضهایهی
بازداشت می شوند و سهالهیهان زیهادی را در
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زندان های ایران به دور از خهانهواده ههایشهان
می مانند .دولت ان ها رابه نقض مواد  377و
 698قانون مجازات اسالمی یعنی اقدام عهلهیهه
نظام ونشر اکاکیب متهم می کند .دربعضی از
مورد این افراد بدون رفع اتهام آزاد می شونهد
اما هرلحظه نگران هستند که چه موقع دوباره
دستگیر می شوند .بیشتر آن ها مجبور هستهنهد
جریمه های سنگینی را بپردازند یا برای آزاد
شدن وثیقه های هنگفتی را بگهذرانهد  ،آن ههم
بدون هیچ گناهی .وثیقه هایی همچون  :سهنهد
مالکیت  ،ضمانت شخصی و پروانهه کهار کهه
مبالغ آن ها بسیار زیاد است.
همچنین دولت اماکن بهایی مثل گورستان ها ،
اماکن تاریخی  ،مراکهزاداری  ،سهایهردارایهی
آن ها را تصرف می کند وخیلی از آن هها را
تخریب کرده است .بهائیان حهق نهدارنهد مهرده
هههای خههودشههان را دفههن ویهها بههرای آن ههها
سوگواری کنند.
عالوه برآن برای بهائیان که مهی خهواههنهد بهه
کسب و کهار بهپهردازنهد ههم مهحهدودیهت ههای
زیادی وجود دارد .این کسب کارها هم خهیهلهی
مواقع با تهوسهل بهه زور تهعهطهیهل مهی شهود.
ازطرف دیگه مدیران شرکت های خصوصی
را تحت فشار قرار می دهنهد تها بهههائهیهان کهه
استخدام کردند رااخراج کنند.
بهائیان درصنهف ههای مهخهتهلهف در سهراسهر
کشور با مشکالت زیهادی روبهه رو هسهتهنهد.
مشکالتی همچون  :مزاحمت های شخهصهی ،
دریافت نامه و پیام های تهدیهدآمهیهز از جهمهلهه
این آزار و اکیت ها است.
همچنین بچه هها مهورد اکیهت وآزار ازطهرق
مختلف قرار می گیرند و اعتقادات اسالمی به

آن ها در مهدارس و کهتهاب ههای درسهیهشهان
تلقین می شود .و بعد از آن ههم آن هها حهق
ورود بههه دانشههگههاه را نههدارن و در جههواب
امتحانات آنان نق پرونده می خورد  .یا آن
که در برخهی مهوارد کهه ورود بهه دانشهگهاه
برایشان مجاز می شود قبل از آنکه درسشان
تمام شود آن ها را اخراج می کنند .
یکی از چیزهایی که باعث نهگهرانهی عهمهیهق
مجامع حقوق بشراست خیزش دوباره انجمهن
حجتیه است اسهت کهه اسهاسها بهه ایهن ههدف
تاسیس شده که نه تنها دین بهایی بهلهکهه خهود
بهائیان را ریشه کن کند .اخیرا مهوضهع ضهد
بهایی این انجمن گسترش پیدا کرده وفعهالهیهت
هههای ضههدسههنههی و ضههد صههوفههی را هههم
دربرگرفته است .
باتوجه به اینهکهه دولهت بها اسهتهفهاده از اتهاق
بازرگانهی وسهایهرسهازمهان ههای وابسهتهه بهه
دولت مشغهول تهههیهه فهههرسهتهی از بهههائهیهان
ومشاغل وحرفه ههای آن هها و جهمهع آوری
سایر اطالعات درباره بهائهیهان اسهت  ،بهایهد
گفت این رشته سر دراز دارد.
* تبجه
تبضیح مدیر مسئبل ن ریه در خصبص
ستبن آزاد:
باتوجه به اینکه نهظهراتهی در سهطه جهامهعهه
مطرح میشوند کهه نهیهازمهنهد پهاسهخهگهوئهی و
حالجی در بهرخهورد آزادانهه عهقهایهد دارد و
بههعههضهها ایههن نههظههرات مههغههایههر بهها اهههداف و
سیهاسهتهههای رههائهی زن نهیهز هسهتهنهد ،و یها
صحت و سقم آن را نهمهی تهوانهد تهایهیهد کهنهد
اینگونه نظرات در ”سهتهون آزاد“ مهنهتهشهر
میشود.

 ۱می روز جهانی کارگر
کاری از :مریم "رونیا" رمضانی گیوی
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در است ال از اول ماه مه در س ز
شماری از فعالین کارگری در شهرستان سقز با طرح مطالبات کارگران از جمله آزادی
زندانیان سیاسی و کارگران زندانی و ...که در پارچه نوشته آنها آمده است ،به استقبال از اول
ماه مه روز جهانی طبقه کارگر رفتند.

عفب بینالملل :ایران و عربستان سعبدی ،رکبرددار اجرای وم اعدام در خاورمیانه در
سال ۹۱۰۲
سازمان عفو بینالملل در گزارشی که روز سهشنبه منتشر شد اعالم کرد میزان اجرای حکم
اعدام در عربستان سعودی در سال  ۲،۷۶افزایش بیسابقهای یافته و به  ۷۹۴نفر رسیده
است.
تبضیح ن اشی از :مریم (رونیا) رمضانی گیبی
بیانیه جمعی از فرهنگیان اصفهان در رابطه با اخراج معلم آزاده محمد ی ی
بیش از ۴،سال است که بر خالف خواسته ملت در انقالب سال  ۱۹هر فریادحق طلبانه سر
کوب وحق طلبان به بند کشیده میشوند و مورد شنیع ترین و شدید ترین ازارها قرار میگیرند.
چه انسان های پاک و جان های شیفته ای که به ناحق در این سال ها قربانی بیداد و ستم
تگشتند .این بار تیغ جهل وستم بر جان و پیکر معلم ازاده و حق طلب محمد حبیبی نشست و
پس از صدور حکم زتدان و شالق رای به اخراج ایشان داده اند  ،اعتراض اقای حبیبی به
روند پولی شدن تحصیل وکاالیی شدن اموزش حرف همه معلمان ازاده و دلسوز این سر
زمین است بنابراین ما معلمان ضمن حمایت کامل از اعتراض اقای حبیبی همه احکام صادره
علیه این انسان ازاده را محکوم وخواهان ازادی بی قید و شرط وباز گشت وی به کار می
باشیم .
"اشوان" جبانی که به تنهایی برای م ابله با کرونا برخباسته است
ساکن شهر کانی دینار شهرک جوجه سازی به مقابله با کرونا برخواسته و تنهایی اقدام به ضدعفونی
و گندزدایی محالت و درب منازل نموده،
لذا از همه هم محلی و هم شهری های اشکان خواهشمندیم که کمیته مردمی محالت در شهر کانی دینار
را تشکیل بدهند و به یاری او بشتابند.
یادداشت ماری محمدی محوبم به زندان و شالو :ما همچنان ایستادهایم!

در این پرونده پس از «ماری محمدی که به سه ماه حبس و ده ضربه شالق محکوم شده در توئینر نوشته است:

تحمل انواع شکنجهها و  ۴۹روز حبس در شرایط بسیار اسفناک وزرا و قرچک ،به سه ماه و یک
روز حبس و  ۷،ضربه شالق محکوم شدم.
️▪بخاطر اعتراض علیه کشتار
️▪بخاطر همدردی با خانوادههای کشتهشدگان هواپیمای اوکراینی
️▪بخاطر دفاع از حقوق همه انسانها
در پرونده هیچگونه مدرکی در خصوص کیفرخواست صادره (اخالل در نظم و آسایش عمومی از
طریق شرکت در تجمع غیرقانونی (ویژه تجمع دی ماه  ۷۳۶۹هواپیما) وجود نداشت .حتی از منظر
قوانین جمهوری اسالمی باید تبرئه میشدم اما نه تنها به حبس بلکه به شالق هم محکوم شدهام .البته
ناگفته نماند که با توجه به اینکه پیش از صدور حکم ،انواع و اقسام شکنجهها را -که در هیچ یک از
قوانین ککر نشده و اتفاقا خود آن اعمال جرم تلقی میشوند  -را خود و خانوادهام متحمل شدیم ،در
صورتیکه حتی اگر تبرئه هم میشدم ،این تبرئه یک تبرئه واقعی نبود .نظر به اینکه دادگاههای تجدید
نظر به دادگاههای تایید نظر تبدیل شده ،از اعتراض به حکم خودداری کردیم.
افتخار میکنم به همراهی و همدردی با انسانها در فضای حقیقی و خشن خیابان .حبس و شالق به مدت
یک سال تعلیق شده است.
ما همچنان ایستادهایم!
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هب سازمان راهیی زن بپیوندید

تلوزییون راهیی زن از ”کاانل یک“ روی ماهواره ”اهت ربد” هرهفته دوشنبه ساعت

نش
مطالب  ،رهی اه و مصاحبه اهی تلوزییونی سازمان راهیی زن را می توانید از طریق آردس

پخ
02:02و چهارشنبه اه ساعت  00:22باز ش ربانمه هب وقت تهران می توانید بیننده

اهی زری دنبال کنید و با ما همراه باشید

تلوزییون راهیی زن باشید.

سایت ن ریه رهایی زن
https://rahaizanorg.blogspot.com

فرکانس ماهواره:

آرشیب م االت
http://rahai-zan.blogspot.com

Chanel One– Hatberd
HoT BIRD
Frequency 11401 vertical
Symbol Rate: 00444
Pol V
FEC 4.6

برنامه های تلبیزیبنی و مصا ه ها
https://www.rahaizan.tv
تلگرام رهایی زن
@rahaizan

مخ
ربای هم کاری و تماس با نمایندگان سازمان راهیی زن رد کشوراهی تلف
سوئد-استکهلم :رعنا کریم زاده

نروژ :شادی و روپاک مطیعی

تلفن تماس 4406829046400 :

تلفن تماس440894080408 :
ایمیلmotiei_rojan@yahoo.com :

گوتنبرگ  :وریا نقشبندی
تلفن تماس4406844408442 :

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی

4406844408442

تلفن تماس444-421-1200 :

ایمیل verya.1264@gmail.com

ایمیلfirouzeh.farrahi@yahoo.com :
Location: 5240 fiore TER #213
San Diego"Ca 92122

تلفن تماس4406840099442 :
ایمیل sara_tina0442@yahoo.com

جلسات کانون رهایی زن هر دوماه یکبار برگزار میشود و از
طریق فالیر و ایمیل به اطالع همگان خواهد رسید.

تلفن تماس 44091828028424 :

دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی

ایمیلShararehrezaei.p@gmail.com :

ایمیلMinoHemati@GMail.com :

سارا مرادی

آلمان :شراره رضائی
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