
 
 

 مارس روز جھانی زن ٨بھ مناسبت » شبکھ سندیکائی جھانی ھمبستگی و مبارزه « بیانیھ 
  

  وضعیت زنان در ایران
، عضو  SSTI)(بھ مناسبت روز جھانی مبارزه برای حقوق زنان، رفقای ھمبستگی سوسیالیستی با کارگران در ایران 

 .الع می رسانندطوضعیت زنان در ایران را بھ ا، نکات زیر در مورد »ھمبستگی و مبارزه جھانیشبکھ سندیکایی «

    

  .ندندازمی او جان خود را بھ خطر  رزمندکھ می  باشیم در این روز جھانی، ما موظفیم کھ بلندگوی کسانی

 سازمان داده حکومتدسامبر، روز تولد فاطمھ، دختر پیامبر، کھ توسط  ١۶: در ایران دو روز زن برگزار می شود
  .مارس روز جھانی زن را جشن می گیرند ٨کھ فعاالن حقوق زنان  ، در حالیمی شود

آن ھا پس از مشارکت . ، ده ھا ھزار زن برای حقوق و آزادی ھای خود بھ خیابان ھا ریختند١٩٧٩مارس  ٨در 
 ضدانقالب سازمان یافتھ بھ رھبری آیت هللامخالفت خود با رژیم  ،این روزدر گسترده در قیام، با شرکت در تظاھرات 

 .ابراز داشتندآن بودند،  سرکوب ، کھ زنان از اولین اھدافخمینی

  .تبعیض علیھ زنان مغایر با کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل است

منع شکنجھ و سایر "و کنوانسیون  "منع تبعیض علیھ زنان"دو الیحھ برای الحاق ایران بھ کنوانسیون  ٢٠٠٣در سال 
  .می شوندرد شورای نگھبان انقالب  توسط  ،"مجازات ھای بیرحمانھ

ژانویھ  ٣در  "تأمین امنیت زنان در برابر خشونت" عنوان با ای الیحھحکومت ، رژیم برفشارھای جامعھ در اثر 
بھ ھمھ جنبھ ھای خشونت از استانداردھای بین المللی است، زیرا  پائین تربھ مراتب این الیحھ . تصویب می کند ٢٠٢١

   .مرد نسبت بھ ھمسرش از جملھ ازدواج کودکان و تجاوز جنسی، نمی پردازد زنان

خشونت علیھ در مورد مجازات برقراری برای  ی باشدبا این وجود، این یک گام بھ جلو است و می تواند نقطھ شروع
 .ھم برسدپارلمان محافظھ کار  بھ تصویب بایدالیحھ زنان، و تازه این 

این قوانین، کھ شامل مجازات . دنجمھوری اسالمی است کھ وضعیت زنان را تنظیم می ک تعزیراتقانون در ایران این 
  تا مرحلھخشونت علیھ زنان را تشویق کند، حتی  تا ھای بدنی بسیار خشن است، بھ قدرت سیاسی اجازه می دھد کھ

 بودن شان بھ خاطر زنرا  زنانمی كنند و عمال اِ دولت مردساالر بر بدن زنان كنترل این رھای معیا. ھا آن باختن جان
 .مفروض می پنداردمقصر و ذاتاً مظنون 

 :ندنرا بازگو می ک زن ستز مردساالر، خشونت این رژیم بازگو می شوند زیر ی کھ درزنان مبارزه

  

 .آریانی، چندین بار بھ جرم دفاع از حقوق خود محکوم شد نیاسم

، ھنگامی کھ او ٢٠١٩مارس  ٨در  .با سایر فعاالن دستگیر شد ھمراه تھران، او در طی تظاھراتی در ٢٠١٨در اوت 
اب اجباری در بین مسافرین مثرو گل توزیع می کردند و جو مادرش در داخل مترو تھران، بدون حجاب، و علیھ ح

  .دنددستگیر شبار دیگر سر می دادند،  "من بی حجاب، و تو با حجاب"شعار 

ویدئویی در شبکھ پحش گسترده چنین  بسیج ھای بین المللی و ھم در پی. سال زندان محكوم شدند ١۶آن ھا ھر كدام بھ 
  .می یابدسال کاھش  ٩بھ محکومیت آن ھا  ،ھای اجتماعی

او در ... بھ سر می برد وحشتناکیشرایط در در زندان  «ین م، یاس"ابتکار عمل زنان نوبل" طبق گزارش سازمان
ر ابچھ در بر ه اند کھ چنانتھدید کرد او را و حق تماس با او را نداشتھ خانواده اش ،هسلول انفرادی محبوس بود

  . »د کردنرا نیز دستگیر خواھ ش، سایر اعضای خانواده اھار ندامت نکتداظدوربین فیلمبرداری از کرده خود 

  



 .سنگسار در ایران مجازاتگلرخ ابراھیمی ایرایی، نویسنده و مدافع حقوق، فعال علیھ 

 نسال زندا ۶بھ ، بازرسی خانھ اش در باره سنگسار، بھ ھنگام ییک جزوه انتقاد ، بھ دنبال کشف٢٠١۶در اکتبر 
 .محکوم می شود

تھدید بند،  چشمبا بازجویی  ھنگام در. است غیرقابل تحمل زندان شرایط .در زندان بھ سر می برد ٢٠١٧او از ژانویھ 
در  او خفھ کردنفریادھای ناشی و شوھرش بھ نگھبانان زدن چنین مجبور بھ شنیدن لگد  ھماو . شودبھ مرگ می 

 .می شودمجاور سلول 

  

 کھ بھ او تجاوز جنسی کرده بود منیتاسابق متھم بھ قتل یک مأمور ، سالھ ٢٠ریحانھ جباری، یک دکوراتور 
 مکاتبات متعددی کھ ازدر . مجرم شناختھ و اعدام کردند ،چاقوبا  متجاوز کشتن، وی را بھ جرم  ٢٠١۴اکتبر  ٢۵در 

التماس «: می نویسدوی درباره محاکمھ خود . دنرا بازگو می ک شتعد، شرایط زندان و زندان داشتھسلول  درون
ی نسبت بھ جنایت متھم فاوتتاما من بھ بی . زیرا بھ قانون اعتماد کردمنریرختم،  ھم اشک حتی یک قطرهمن  ،نکردم

 ».شدم

  

  .رساندمی وی برای دفاع از خود شوھرش را بھ قتل . زھرا اسماعیلی از خشونت خانگی رنج می برد

، در حالی ٢٠٢١فوریھ  ١٧در . بھ اعدام محکوم شد زھرا. ی، مرتباً او را کتک می زدمنیتشوھرش، یک مقام ارشد ا
 .جسد بی جان او را دار می زنند. درمرد قبل از خودش بود، سکتھ مغزی می کند و می می ١۶کھ شاھد بھ دار آویختن 

  

 .بدون رھایی واقعی و کامل زنان، ھیچ آینده ای برای دموکراسی در ایران وجود ندارد

 
  !ھمبستگی با زنان ایران

 


