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پيشگفتار
صبح روز 26 تير ماه 1388، هنگامى كه شادى صدر، وكيل برجسته و فعال حقوق زنان، با دوستان خود به قصد شركت در 
مراسم نماز جمعه به امامت آيت اهللا اكبر هاشمى رفسنجانى به طرف دانشگاه تهران قدم مى رفتند، لباس شخصيهايى از اتومبيل 
خود بيرون پريده و وى را داخل آن انداختند. آنها وى را به دفتر پيگيرى در مركز تهران بردند—جايى كه محل اشتغال 
كارمندان وزارت اطالعات ايران مى باشد. كمى بعد هنگام شب، وى به زندان اوين منتقل شد. وى به مدت دوازده روز در 

آن زندان محبوس بود كه بيشتر اين مدت را در حبس انفرادى و در شرايطى غيربهداشتى گذراند.

چند تيم در نوبتهاى متمادى و متناوب، درباره زندگى شخصى او، ديگر فعاالن حقوق زنان، سفرهاى وى به خارج، و نظر او 
درباره انتخابات اخير، از او بازجويى به عمل آوردند. بازجوها سعى مى كردند تا با تحت فشار قرار دادن وى، او را مجبور 
سازند پسورد ايميلهاى خود را در دسترس آنها قرار دهد. 2 - 3 روز پس از دستگيرى ، به خانم صدر گفتند كه اتهام او به 
خطر انداختن امنيت ملى از طريق ايجاد اغتشاش است. 3 – 4 روز پيش از رهايى، او را با چشمان بسته به اطاقى بردند كه در 
آنجا مى توانست صداى فريادها و زجه هاى 15 تا 20 مرد كه مورد ضرب و شتم قرار داشتند را بشنود. صداى انواع سالحها، 
باتومها و شالقها اطاق را به لرزه انداخته بود. پس از حدود 30 يا 45 دقيقه، وى را در حاليكه مى لرزيد براى بازجويى به 

اطاق ديگرى بردند.

چند روز پس از آزادى از زندان، در نخستين محاكمه گروهى نمايشى در تهران، كيفرخواست مربوطه قرائت شد. در اين 
كيفرخواست از خانم صدر به عنوان رهبر زيرمجموعه زنان نام برده شده بود كه طبق ادعاى رژيم در حال برپايى انقالبى 
مخملى براى سرنگونى جمهورى اسالمى بوده است. صدر مبهوت ماند—اين اتهامات و نيز اتهامات ديگرى كه به وى نسبت 
داده شده بودند بسيار جدى بودند و مى توانستند در ايران براى وى مجازات مرگ به همراه داشته باشد. چهل و هشت ساعت 

بعد، او به تركيه فرار كرد.

منشاء تاريخى جنبش حقوق زنان در ايران به انقالب مشروطه در سال 1285 شمسى باز مى گردد كه طى آن زنان خواستار 
حق مساوى براى آموزش و پرورش شدند. پس از آنكه خاندان پهلوى در سال 1304 قدرت را به دست گرفت، فرياد هاى 
حق طلبى براى تساوى قانونى بخشى از انگيزه مدرنيزه كردن ايران تبديل شد. در سال 1357، هنگامى كه آيت اهللا خمينى 
به قدرت رسيد، حجاب ديگر اجبارى نبود و زنان مى توانستند در رأى گيرى شركت كرده و به مناصب سياسى برسند. قانون 
حمايت خانواده كه در 1345 تصويب و در 1354 اصالح گرديد، به زنان در زمينه ازدواج، طالق و ارث، حقوق بيشترى 

اعطاء مى كرد.

بسيارى از اين حقوق در سالهاى پس از انقالب 1357 لغو گرديدند. با آنكه در دوران اصالحات و رياست جمهورى محمد 
خاتمى بين سالهاى 1378 تا 1384 زنان به سازماندهى فعاليتهاى خود تشويق مى شدند، عوامل محافظه كار رژيم همچنان به 
سركوب اين فعاليتها ادامه مى دادند. اين سركوبها در دوره اول رياست جمهورى احمدى نژاد شدت يافت. فعاالن مرتبًا آزار 

و اذيت شده، مورد بازجويى، دستگيرى، و حبس قرار  گرفتند. 

با اين حال جنبش حقوق زنان نه تنها از اين مهلكه جان سالم به در برد بلكه شكوفا نيز شد. در سال 1385 گروهى از 
فعاالن با سابقه، كمپين يك ميليون امضاء را به راه انداختند. اين كمپين تالشى است براى جمع آورى امضاء بر ضدقوانين 
تبعيض آميز و نيز آموزش عموم ايرانيان درباره نابرابريهايى كه زنان ايرانى از آن رنج مى برند. كمپين كه رياست مشخصى 
ندارد، گروه هاى مختلف جنبش زنان را در پى يك هدف مشترك با يكديگر متحد ساخته است. فعاالن جنبش زنان موفق 
شدند كميته قضايى مجلس را متقاعد سازند تا بخشهاى بحث برانگيز قانون حمايت از خانواده كه توسط احمدى نژاد در 
تابستان 1387 به مجلس ارائه شده بود را موقتًا به حالت تعويق در آورند. اليحه پيشنهادى مزبور، چند همسرى را براى مردان 
آسان تر مى ساخت، طالق را براى زنان مشكل تر مى كرد، و ازدواج يك مرد غيرايرانى با يك زن ايرانى بدون داشتن اجازه 

مخصوص را جرم مى شناخت.
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در  شركت  براى  را  زن  كانديداهاى  تمام  ايران  نگهبان  شوراى  اگرچه  كه  شد  منعكس  واقعيت  اين  در  جنبش  اين  تأثير 
انتخابات رياست جمهورى خرداد 1388 (اصوًال تمامى انتخابات رياست جمهورى در ايران) رد صالحيت كرد، سه تن از 
چهار نامزد انتخاباتى، بسيارى از مطالبات آنها براى برقرارى حقوق مساوى براى زنان را مورد تأئيد قرار دادند. دولت ايران 
كه جنبش زنان را تهديد فزاينده اى مى دانست، طى ماه هاى پيش از انتخابات، براى خاموش ساختن صداى فعاالن حقوق زنان، 
قدمهاى حساب شده بسيارى برداشت. دفتر كانون مدافعان حقوق بشر كه توسط برنده جايزه نوبل، شيرين عبادى تأسيس 
شده بود را تعطيل نمود، براى اولين بار مجازات حبسى كه يكى از فعاالن زن به دليل فعاليتهاى خود گرفته بود را به اجرا 

درآورد، و نيز ديگر فعاالن زن را دستگير، بازجويى، و بازداشت كرده و خروج آنها از كشور را ممنوع كرد.

همانطور كه در گزارش مركز اسناد حقوق بشر ايران به نام «پيامد خشونت بار: انتخابات 1388 و سركوب دگرانديشان در 
ايران» آمده است، بالفاصله پس از انتخابات، رژيم به سركوب هرگونه ابراز مخالفت پرداخت. رژيم به ضرب و شتم، كشتار 
و دستگيرى تظاهركنندگان دست زد و بسيارى ديگر از شهروندان ايرانى را كه تهديدى براى رژيم محسوب مى شدند را 
بازداشت نمود. تجربه، توانايى و قابليت جنبش زنان در سازماندهى و ارسال تصاوير و اطالعات به ميان مردم و رسانه هاى 

خارجى سبب شد تا رژيم اعضاء اين جنبش را در جايگاه نخستين هدفهاى خود قرار دهد.

دستگيرى و بازداشت شادى صدر اخطارى براى ديگر فعاالن حقوق زن بود. طى يك سال پس از انتخابات، رژيم ايران از 
اتهام تهديد عليه امنيت ملى به عنوان حربه اى براى منفعل كردن جنبش حقوق زن استفاده نموده است. كثرت، شدت و دامنه 
اين سركوب افزايش يافت. فعاالن هنگام تظاهرات دستگير شدند و هنوز هم در خانه هاى خود و در مكانهاى عمومى، اغلب 
بدون ارائه هيچگونه حكم جلب، بازداشت مى شوند. خانه هاى آنها مورد تجسس قرار گرفته و اموال آنها توقيف مى شود. 
آنها بدون هيچگونه اعالم جرم و بدون داشتن دسترسى به وكال و خانواده هاى خود بازداشت مى شوند. آنها مدتهاى طوالنى 
در حبس انفرادى نگهداشته شده و مورد بازجوييهاى طوالنى و اغلب خشونت بار قرار مى گيرند. برخى از آنها تنها پس از 
گذاشتن وثيقه هاى سنگين و يا تضمينهاى مالى رها مى شوند. برخى ديگر همچنان در زندان هستند. و برخى هم به دليل 

فعاليتهاى آنها از مشاغل خود اخراج شده اند.

اعضاء اين جنبش – از داوطلبان پاره وقت گرفته تا مدافعان حقوق بشرى كه شهرت جهانى دارند – انتخابى سخت در پيش 
رو داشته اند—براى حفظ خود، خانواده، و معيشت  خود دست از فعاليت بردارند، يا به قيمت مواجهه با اتهامات كيفرى، 
دستگيرى و بازداشت خودسرانه، بازجويى، شكنجه و حتى مرگ، به فعاليت خود ادامه دهند. پريسا كاكايى، يكى از فعاالن 
با سابقه حقوق زنان، معتقد است كه «[سه انتخاب وجود دارد]: يا بايد فعاليت نكنى، يا به زندان بروى، يا از كشور خارج 

بشوى».1  بسيارى از فعاالن از كشور گريخته اند.

رژيم ايران كماكان با ارائه و اجراى قوانين تبعيض آميز عليه زنان و اعمال محدوديتهاى بيشتر بر حقوق آنها كه خود تاكنون 
محدود بوده است، سعى دارد به طور همزمان جنبش حقوق زنان را از هم فرو بپاشد. كميسيون قضايى مجلس در آذر و 
دى ماه 1388 اليحه حمايت خانواده را مجدداً مورد بررسى قرار داد و موادى كه قبًال به حالت تعويق در آورده بود را به 
آن اضافه كرد. مقامات رسمى ايران كماكان از مصونيت بين المللى برخوردار هستند. در اوايل ارديبهشت 1389، ايران به 
عضويت كميسيون بررسى وضعيت زنان سازمان ملل متحد انتخاب گرديد—اين كميسيون تنها نهاد سازمان ملل متحد است 

كه در جهت به دست آوردن تساوى حقوق جنسيتى و پيشبرد موقعيت زنان در سراسر دنيا فعاليت مى كند.

اين گزارش به بررسى هدف قرار دادن فعاالن حقوق زنان توسط جمهورى اسالمى ايران در ماه هاى قبل و بعد از انتخابات 
22 خرداد 1388 مى پردازد. بخش نخست زمينه اى مختصر درباره تارخچه جنبش حقوق زنان در ايران مى باشد. بخش دوم 
به شرح سركوب اين جنبش در ماه هاى پيش از انتخابات مى پردازد، و بخش سوم به بحث هدف قرار دادن فعاالن حقوق 
زن در دوران پس از انتخابات مى پردازد. بخش آخر، مسئوليت قانونى رژيم در برابر قانون ايران و حقوق بين الملل را مورد 
تجزيه و تحليل قرار مى دهد. رژيم ايران در تالش براى از هم پاشى اين جنبش و با نقض قوانين ايران و قوانين بين المللى به 

1. «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با پريسا كاكايى» (25 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
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دستگيرى، بازداشت، و بازجويى خودسرانه اين فعاالن پرداخته است.

1. جنبش حقوق زنان در ايران
جنبش حقوق زنان در ايران تاريخچه اى طوالنى دارد. اين جنبش به دفعات موفق به اصالح قوانين و مقررات تبعيض آميز 
گرديده است و طى دوره هاى طوالنى به صورت ظالمانه سركوب گرديده است. اين سابقه طوالنى و دشوار زنان ايران را 
بر آن داشته تا ساختارهاى سازمانى قوى اما انعطاف پذيرى را بنيان نهند كه موفق شد تا نخستين دوره چهار ساله رياست 
جمهورى محمود احمدى نژاد را به سالمت پشت سر گذارد و طى ماه هاى قبل و بعد از انتخابات رياست جمهورى 22 خرداد 

1388،  به صورت تهديدى در برابر قدرت رژيم ظاهر شود.

1,1. پيش از جمهورى اسالمى ايران
جنبش حقوق زنان همزمان با انقالب مشروطه ايران در آغاز قرن گذشته متولد شد. هنگام رويارويى با قدرت، از جمله در 
موقع اعتصابات و تظاهرات، زنان اغلب به يارى و پشتيبانى مردان همكار خود مى پرداختند.2 در حاليكه برخى به انتقاد از 
حجاب، چندهمسرى، و طالق به صورت نكول،مى پرداختند، طرفداران حقوق زنان در آن زمان بر حمايت از تحصيل دختران، 

گسترش فضاى علمى در خانه و ازدواج صميمانه تكيه داشتند. 3

در سال 1285، فعاالن زن گردهمايى برگزار كردند كه طى آن، همراه با مسائل ديگر، تصميم به تأسيس مدارس دخترانه 
و نيز منسوخ كردن «جهيزيه هاى سنگين» (كه مانعى بر سر راه تأمين هزينه تحصيلى دختران بود) گرفتند.4 يك تا دو ماه 
پس از آن، انجمن آزادى زنان شروع به برگزارى نشستهايى كرد كه در آن مردان و زنان درباره مسائل سياسى و اجتماعى 
به گفتگو مى پرداختند.5 پس از برگزارى تنها چند جلسه، وقتى خبر فعاليتهاى اين انجمن به روحانيون محافظه كار در بازار 
رسيد، انجمن آزادى زنان به سختى توانست از حمله اوباش چماقدار جان سالم به در برد. دانش آموزان و آموزگاران مدارس 
دخترانه در خيابانها مورد آزار و اذيت و حمله قرار  گرفتند، و چندين مدرسه طى چند هفته پس از گشايش، تعطيل شدند.6 
در اصفهان اراذل و اوباش به يك مدرسه دخترانه كه توسط صديقه دولت آبادى – يكى از فعاالن برجسته تا هنگام وفات 
او در سال 1340 – تأسيس شده بود، حمله نمودند. مقامات مدير مدرسه را براى سه ماه زندانى نموده و به ضرب و شتم 

دولت آبادى پرداختند.7

در سال 1301 يك فعال برجسته ديگر به نام محترم اسكندرى، اقدام به تأسيس جمعيت نسوان وطنخواه نمود. اين جمعيت در 
راه باال بردن سواد زنان و كمك به توسعه صنايع ملى از طريق برگزارى سمينارها و تهيه متون براى مدارس زنانه و دخترانه 

تالش مى كرد. روحانيون اين جمعيت را محكوم نمودند و مقامات اسكندرى را دستگير و خانه وى را سوزاندند.8

2.  ژانت آفارى [JANET AFARY]، «انقالب مشروطه ايران، 1906-1911» [THE IRANIAN CONSTITUTIONAL REVOLUTION]، ص. 178 (1996) 
[از اين به بعد «انقالب مشروطه ايران»].

3.  ژانت آفارى [JANET AFARY]، «سياست جنسى در ايران معاصر» [SEXUAL POLITICS IN MODERN IRAN]، صص. 27-126 (2009) [از اين به 
بعد «سياست جنسى در ايران معاصر»]. گسترش فضاى علمى در خانه بر نقش مادر در آموزش تكيه داشته و مخصوصًا طرفدار پيشرفت و ترقى بود.

4.  « انقالب مشروطه ايران»، ر.ك. زير نويس 2، ص. 182.
WOMEN AND THE POLITICAL PROCESS IN TWENTIETH-] «زنان و فرايند سياسى در ايران قرن بيستم» ،[PARVIN PAIDAR] 5.  پروين پايدار

CENTURY IRAN]، [از اين به بعد «زنان و فرايند سياسى»] صص. 67-68 (1374).

6.  «انقالب مشروطه ايران»، ر.ك. زير نويس 2، صص. 185، 190؛ «زنان و فرايند سياسى»، رك. زيرنويس 5، صص. 67-70.
7.  «زنان و فرايند سياسى»، رك. زيرنويس 5، ص. 93.

8.  «زنان و فرايند سياسى»، رك. زيرنويس 5، صص. 96-95. منصوره اتحاديه [MASOUREH ETTEHADIEH]، «آغاز و گسترش جنبش زنان در ايران، 
1906-41» [The Origins and Development of the Women’s Movement in Iran]، در «زنان در ايران: از 1800 تا جمهورى اسالمى» 
 Lois Beck and Guity] ،ص. 90، انتشارات لوئيس بكت و گيتى نشت ،[WOMEN IN IRAN: FROM 1800 TO THE ISLAMIC REPUBLIC]
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به سلطنت رسيدن رضا پهلوى در ايران در سال 1304 و تأسيس سلسله پهلوى، دورانى جديد براى حقوق زنان را به ارمغان 
آورد. بسيارى از درخواستهاى جنبش زنان، بخشى از انگيزه شاه براى مدرنيزه كردن ايران گرديد. در سال 1311 وى جمعيت 
مستقل زنان وطنخواه را به منظور تأسيس مركز زنان كه تحت حمايت دولت بود، تعطيل نمود. اين مركز اسمًا تحت رياست 
دختر شاه بود اما مديريت آن به عهده دولت آبادى گذاشته شده بود.9 حكومت به تأسيس دبيرستانها و هنرستانهاى دخترانه 

اقدام كرد و در سال 1315 اجازه داد كه زنان در دانشگاه تازه تأسيس تهران تحصيل نمايند.10

رضا شاه هرگز چند همسرى يا ازدواج موقت را غيرقانونى اعالم نكرد و به زنان اجازه شركت در رأى گيرى نداد. وى 
ابتدا به تقبيح بى حجابى پرداخته و سپس فرمان اجراى آن را صادر نمود.11 به طور سنتى زنان شهرى ايرانى هنگامى كه از 
منزل خارج مى شوند چادر مى پوشند، قطعه پارچه بزرگ تيره رنگى كه با دست زير چانه نگاه داشته مى شود و تمام بدن را 
مى پوشاند. اين پوشش با گزاردن روبنده تكميل مى شود، پارچه بلندى براى پوشاندن صورت كه شبيه برقع مى باشد و زنان 
مسلمان و يهودى آن را مى پوشند. در عمل حجاب در سراسر ايران اشكال مختلفى به خود گرفت. براى مثال زنان روستايى 
و عشاير اغلب جامه هاى گشاد و رنگارنگ به تن مى كردند كه به آنان اجازه مى داد بتوانند كارهاى شاق روزمره را انجام 

دهند و زنان فقير شهرى اغلب چادر به سر مى كردند اما روبنده نمى انداختند.12

رضا شاه در سال 1315 فرمان كشف حجاب13 كه زنان را وادار مى ساخت تا چادر از سر بردارند را صادر نمود. وى در سال 
1307 به مردان، شهرى به جز روحانيون و طالب دستور داد به سبك غربى لباس بپوشند. اين سياستها به معناى مجبور ساختن 
ايرانيان به اتخاذ روشهاى نوين غرب تلقى مى شد.14 زنانى كه چادر به سر مى كردند مورد ضرب و شتم قرار مى گرفتند، 
فروشندگان اجازه نداشتند به زنان چادرى كاال بفروشند و اتوبوسها و حمامها از ارائه خدمات به زنان چادرى منع شده بودند.15 

دهه 1330  در  نمود.  دنبال  را  خود  پدر  سياستهاى  از  بسيارى  سال 1320  در  قدرت  به  رسيدن  از  پس  نيز  شاه  محمدرضا 
سازمانهاى حقوق زنان كه مطابق با آنچه در بسيارى از نقاط جهان متداول بود اكثراً به احزاب سياسى وابسته بودند، به طور 
علنى شروع به طرفدارى از تساوى حقوق سياسى و فردى نمودند.16 به تدريج بسيارى از زنان طبقه متوسط به داليل مختلفى 
از قبيل تطابق با مفاهيم اخالقى از ديدگاه روحانيون، رد معيارهاى غربى، و محافظت در برابر محيط خصمانه خانه و محله 

.Nashat ed] (2004) [از اين به بعد «منصوره اتحاديه»].

9.  «سياست جنسى در ايران معاصر»، ر.ك. زير نويس 3، ص. 151.
10. «منصوره اتحاديه»، رك. زيرنويس 8، ص. 95.

11. «منصوره اتحاديه»، رك. زيرنويس 8، ص. 96. رضا شاه چهار همسر داشت. صيغه يا نكاح موقت در ايران، يك قرارداد قانونى بين يك مرد (متأهل 
يا مجرد) و يك زن مجرد مى باشد. در زمان ازدواج، زن بايد باكره يا مطلقه يا بيوه باشد. در اين قرارداد طرفين درباره مدت برقرارى رابطه با يكديگر 
توافق مى نمايند و بايد مهريه به زن پرداخت بشود. مرد مى تواند هر تعداد زنى كه بخواهد را در آن واحد به صيغه خود درآورد. اما زن در آن واحد 
نمى تواند تحت صيغه بيش از يك مرد بوده و نيز نمى تواند پيش از اتمام يك دوره معين كه توسط قانون تعيين شده (عده) به صيغه مرد ديگرى درآيد. 
http://www.aviny.com/ahkam/resalehimam/ نگاه كنيد به «احكام صيغه» در بخش «احكام نكاح»، «رساله امام خمينى»، قابل دسترسى در
http://www.aviny.com/ahkam/resalehi- ؛ «عده طالق» در بخش «احكام طالق»، «رساله امام خمينى»، قابل دسترسى درresale19.aspx

.mam/resale20.aspx

12. «سياست جنسى در ايران معاصر»، ر.ك. زيرنويس 3، صص. 44-45.
13. معناى لغوى كشف حجاب، «بازگشايى پوشش» است. «منصوره اتحاديه»، رك. زيرنويس 8، ص. 96.

14. «سياست جنسى در ايران معاصر»، ر.ك. زيرنويس 3، صص. 57-156. شاه همچنين زنان را به پوشيدن لباس غربى تشويق مى نمود، همان. استفانى 
  Reform from Above, Resistance] «اصالحات از باال، مقاومت از پايين: نظم جديد و مخالفان آن در ايران» ،[Stephanie Cronin] كرونين
THE STATE AND THE SUBAL-] «29-1927، در «حكومت و زيردستان ،[from Below: The New Order and its Opponents in Iran

TERN]، ص. 81، (انتشارات تورج اتابكى) (2007).

15. «منصوره اتحاديه»، رك. زيرنويس 8، صص. 97-100.
 The Women’s Organization of Iran: Evolutionary Politics] «16. مهناز افخمى، «سازمان زنان ايران: سياست متحول و تغييرات انقالبى
and Revolutionary Change]، در «زنان در ايران: از 1800 تا انقالب اسالمى»، ص. 112 [از اين به بعد «سازمان زنان ايران»]. مهناز افخمى بين 

سالهاى 1349 تا 1357 دبيركل سازمان زنان ايران بود.
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خواستار پوشيدن چادر شدند و چادر بار ديگر متداول 
گرديد.17 در سال 1342 زنان حق رأى دادن و شركت 

در انتخابات مجلس را به دست آوردند.18

در آبان 1345، شاه با بنيان گذاردن سازمان زنان ايران، 
چندين انجمن و سازمان زنان را زير يك چتر متحد 
نمود.19 سازمان زنان ايران در سراسر كشور شبكه اى 
از دفاتر خود را تأسيس نمود كه كالسهايى در زمينه 
مراقبتهاى  حرفه اى،  آموزشهاى  ادبيات،  آموزش 
بهداشتى (شامل اطالعاتى درباره تنظيم خانواده)، و نيز 
و  طالق،  ازدواج،  حق  با  ارتباط  در  حقوقى  كمكهاى 
مراكز  اين  از  بسيارى  همچنين  مى كرد.  فراهم  ارث20 
شاغل  زنان  كودكان  از  مراقبت  براى  الزم  امكانات 
 120 و  شعبه   349  ،1354 سال  تا  مى آوردند.  فراهم 
سازمان  بود.  يافته  تأسيس  كشور  سراسر  در  مركز 
زنان ايران همچنين حمايت و تأمين كارهاى تحقيقاتى 
و  اقتصادى   – اجتماعى  بخشهاى  از  بسيارى  جانب  از 
جغرافيايى درباره مشكالت زنان را بر عهده داشت و 

اصالحات حقوقى و اجتماعى را پيشنهاد مى كرد.21

مجلس ايران قانون حمايت خانواده را در سال 1346 از تصويب گذراند. اين قانون كه به تأئيد آيت اهللا حكيم، برجسته ترين 
روحانى شيعه در آن زمان رسيده بود حقوق گسترده اى را در زمينه ازدواج، طالق، و حضانت اطفال به زنان مى داد. اين قانون 
سن ازدواج را براى دختران از سيزده به پانزده رساند و دادگاه هاى ويژه خانواده را بنيان گذارد تا بر طبق قوانين مدنى، به حل 
و فصل اختالفات مربوط به ازدواج، طالق، و حضانت فرزندان بپردازند. مطابق قوانين پيشين، اينگونه مشكالت به ميل شوهر 
فيصله مى يافت—مردان مجاز بودند به طور يك جانبه همسران  خود را طالق داده و حضانت فرزندان را بر عهده گيرند.22 
همسران ديگرى اختيار كنند و بدون مطلع نمودن همسران  آنها همچنين مجاز بودند تا بدون رضايت همسر فعلى، مجدداً 
خود، دست به ازدواج موقت (صيغه) بزنند. پس از مرگ شوهر، حق اعضاء مذكر خانواده وى درباره حضانت فرزندان بر 

حقوق بيوه وى ارجحيت داشت.23

قانون حمايت خانواده چندين دليل در حمايت از درخواست طالق توسط زن ارائه مى داد—از جمله ازدواج شوهر وى با 
همسر دوم بدون كسب رضايت وى. قانون مزبور همچنين طالق يك طرفه را غيرممكن ساخته و مستلزم ساخت كه هم 
شوهران و هم زنان از دادگاه حمايت خانواده درخواست ثبت طالق نمايند—كه به گواهى عدم سازش موسوم بود. اين 
دادگاه ها راجع به موضوعات حضانت فرزندان تصميم مى گرفتند. شوهران همچنين مجبور بودند براى تعدد زوجات، از دادگاه 

17.  «سياست جنسى در ايران معاصر»، ر.ك. زيرنويس 3، صص. 187-88.
 RECONSTRUCTED LIVES: WOMEN AND IRAN’S] «زندگيهاى بازساخته: زنان و انقالب اسالمى ايران» [HALEH ESFANDIARI] ،18.  هاله اسفنديارى

ISLAMIC REVOLUTION]، صص. 29-28 (1997) [از اين به بعد «زندگيهاى بازساخته»].

 WOMEN IN IRAN: GENDER POLITICS IN THE] «زنان در ايران: سياست جنسى در جمهورى اسالمى» ،[HAMED SHAHIDIAN] 19.  حامد شهيديان
ISLAMIC REPUBLIC]، صص. 102-104 (2002).

20.  «سياست جنسى در ايران معاصر»، ر.ك. زيرنويس 3، ص. 211؛ «سازمان زنان ايران»، رك. زيرنويس 16، ص. 117.
21.  «سازمان زنان ايران»، رك. زيرنويس 16، صص. 117-121.

22.  «زندگيهاى بازساخته»، رك. زيرنويس 18، ص. 30.
23.  «سازمان زنان ايران»، رك. زيرنويس 16، ص. 132. «زندگيهاى بازساخته»، رك. زيرنويس 18، ص. 31.

فعاالن  از  دولت آبادى  صديقه 
دوران  در  زنان  حقوق  اصلى 
بود.  ايران  در  مشروطيت 
دخترانه  مدرسه  اولين  وى 
نمود،  تأسيس  را  اصفهان  در 
نام  به  زنان  گاهنامه  نخستين 
منتشر  ايران  در  را  زنان»  «زبان 
ساخت – و اولين گروه زنان را 
در  وى  نمود.  تأسيس  ايران  در 
سال 1301 به عنوان نماينده زنان 
ايرانى در كنفرانس بين المللى 
جست  شركت  برلين  در  زنان 
كه  بود  بارى  نخستين  كه 
يك زن ايرانى به نمايندگى از 

ايران در يك مراسم بين المللى شركت مى كرد. وى به دفعات به خاطر 
فعاليتهاى خود دستگير شد. يكبار مأمورى كه وى را دستگير مى كرد به 
او گفت كه او صد سال زود به دنيا آمده است. دولت آبادى در پاسخ گفت 
«من صد سال دير متولد شده ام، اگر زودتر به دنيا آمده بودم نمى گذاشتم 

زنان چنين خوار و خفيف و در زنجير شما اسير باشند».
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كسب اجازه نمايند.24

حمايت  قانون  اصالحيه هاى   1354 سال  در 
خانواده حداقل سن ازدواج براى زنان را هجده 
و  نمود  تعيين  سال  بيست  را  مردان  براى  و 
در صورت مرگ پدر حضانت فرزندان را به 
مادر واگذار نمود. قانون اصالح شده حمايت 
مى داد  زن  به  را  حق  اين  همچنين  خانواده 
بود)  شده  برخوردار  حق  اين  از  قبًال  (شوهر 
سبب  كه  كارى  قبول  از  را  خود  شوهر  كه 
اين  نمايد.  ممنوع  بشود،  خانواده  بى آبرويى 
قاضى  كه  مى داد  اجازه  زنان  به  اصالحيه ها 
باشند و نيز بتوانند به عنوان وكيل در دادگاه 

دفاع از موكل خود را بر عهده گيرند.25

1،2. جمهورى اسالمى
تا سال 1357، زنان ايرانى به عنوان قاضى، سياستمدار، وزير، شهردار، و استاندار خدمت مى كردند و بيست و دو تن از اعضاء 
مجلس ايران زن بودند.26 زنان كه توسط سازمان زنان و ديگر سازمانها تشويق به اظهار نظرات خود شده بودند، طى سالهاى 
آخر دهه 1350 با اشتياق به جنبشهاى ضد حكومت شاه پيوستند. در سال 1357، ميليونها زن از اغشار مختلف اجتماع در 

تظاهرات عليه شاه شركت نمودند. 27

سير  وقت،  اتالف  اندكى  بدون  حكومت  سال 1357،  در  نوپا  اسالمى  جمهورى  توسط  قدرت  گرفتن  دست  در  محض  به 
قهقرايى را آغاز نمود. آيت اهللا خمينى در روز 7 اسفند 1357 قانون حمايت خانواده را قانونى غيراسالمى خوانده، آنرا معلق 
كرده و دادگاه هاى حمايت خانواده را منحل نمود.28 سن قانونى ازدواج براى زنان به نه سال كاهش يافت. وى در روز 13 
اسفند 1358 زنان را از خدمت به عنوان قاضى دادگاه ممنوع ساخت، و در روز 14 اسفند اعالم نمود زنان بيش از اين مجاز به 
اقامه درخواست طالق نمى باشند. دو روز بعد، زنان از خدمت در ارتش ممنوع گرديدند.29 در 16 اسفند، شامگاه روز بين المللى 
زن، خمينى فرمان داد كه زنان مى توانند خارج از منزل كار كنند، اما زنان كارمند دولت بايد در محل كار حجاب اسالمى30 

داشته باشند. در روز 18 اسفند، زنان از شركت در فعاليتهاى ورزشى ممنوع گرديدند.31 

24.  همان، ص. 30.
25.  همان، صص. 30-31.

26.  همان، ص. 34؛ «سازمان زنان ايران»، رك. زيرنويس 16، ص. 131.
 Islam and the Struggle for Emancipation of Iranian] «اسالم و تالش براى آزاد سازى  زنان ايرانى» ،[AZAR TABARI] 27.  آذر طبرى
Women] در «در سايه اسالم  جنبش زنان در ايران» [IN THE SHADOW OF ISLAM THE WOMEN’S MOVEMENT IN IRAN]، ص. 5،  (انتشارات 

آذر طبرى و ناهيد يگانه، 1982)؛ «زندگيهاى بازساخته»، رك. زيرنويس 18، ص. 38.
 LAW AND WOMEN’S AGENCY IN POST-REVOLUTIONARY] «قانون و نقش زنان در ايران پس از انقالب» ،[LOUISE HALPER] 28.  لوئيز هالپر

IRAN]، ژورنال حقوقى و جنسى هاروارد [Harv. J. L. & Gender]، شماره 28، صص. 85، 88-87 (زمستان 2005).

29.  «سياست جنسى در ايران معاصر»، ر.ك. زيرنويس 3، صص. 271-273.
 Merriam-Webster Online] 30.  حجاب پوششى سنتى است كه سر، موها و گردن زنان مسلمان را مى پوشاند. فرهنگ لغات اينترنتى ميريام-وبستر

.http://www.merriam-webster.com/dictionary/hijab قابل دسترسى در  [Dictionary

 Women’s] «مبارزه زنان در جمهورى اسالمى ايران» ،[Nahid Yeganeh] 31.  «سياست جنسى در ايران معاصر »، ر.ك. زيرنويس 3،. 273؛ ناهيد يگانه
Struggle in the Islamic Republic of Iran] در «در سايه اسالم  جنبش زنان در ايران»، ص. 35.

وطنخواه  نسوان  جمعيت 
توسط   1301 سال  در 
تشكيل  اسكندرى  محترم 
جمعيت  اين  اهداف  شد. 
سطح  ارتقاء  شامل 
اخالقيات  و  تحصيالت 
دختران،  ميان  در 
و  خواندن  گسترش 
زنان  ميان  در  نوشتن 
كردن  فراهم  بزرگسال، 
مراقبت از دختران يتيم و 

تأسيس بيمارستانها براى زنان فقير بود. جمعيت مزبور از طريق برگزارى سخنرانيها، 
كمپينها، و انتشار مجله اى به نام «نسوان وطنخواه»، اهداف خود را پيش مى برد. در 

سال 1311 رضا شاه سازمانى دولتى را جايگزين اين جمعيت ساخت.
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گفتند.  پاسخ  زنان  حقوق  در  محدوديتهايى  چنين  ايجاد  به  گسترده،  تحصنى  و  عظيم  تظاهراتى  برگزارى  با  فوراً  ايرانيان 
در  بود  قرار  كه  زن  جهانى  روز  بزرگداشت  مراسم 
روز 17 اسفند در دانشگاه تهران برگزار شود، زنان و 
مردانى را كه خواستار ابطال فرمان حجاب امام خمينى 
بودند، به خود جلب كرد. تظاهراتى براى محافظت از 
حقوق زنان در شهرهاى سراسر ايران به مدت پنج روز 
برگزار شد. در روز 19 اسفند 15 هزار زن در مقابل 

وزارت دادگسترى تهران تحصن نمودند.32

حامى  كه  زنانى  و  مردان  توسط  تظاهركنندگان 
و  ضرب  و  حمله  مورد  بودند  رژيم  جديد  سياستهاى 
شتم قرار گرفتند. بعضى از فعاالن زن شناسايى شدند و 
به دليل شركت در «فعاليتهاى ضدانقالبى» شغل  بعداً 
خود را از دست دادند.33 ديگران نيز مجبور شدند در 
تالش براى حفظ مشاغل  خود، از شركت در تظاهرات 

عمومى صرفنظر نمايند.34

رژيم در ابتدا خواست فرمان حجاب خمينى را با بيان 
اينكه صرفًا نصيحتى است «مانند پدرى كه به فرزندش 
نصيحت مى كند» تلطيف نمايد.35 تا 7 تير 1359 رژيم 
تا  بود  گرفته  دست  به  را  امور  كنترل  كافى  حد  به 
فرمان «انقالب فرهنگى» را صادر نموده و بر اساس آن  زنان شاغل در ادارات دولتى را موظف به حفظ حجاب اسالمى 
نمايد.36 در سال 1362 با تصويب قانون تعزيرات توسط مجلس كه بى حجابى را جرمى شناخته كه مجازات 74 ضربه شالق 

را به دنبال دارد، اجبارى شدن حجاب به صورت قانونى صورت گرفت.37

زنان اسالمگرا در آغاز از اين محدوديتها حمايت كردند.38 زهرا رهنورد، يكى از زنان اسالمگرايى كه همسر ميرحسين 
موسوى (كه در آن زمان به نخست وزيرى رسيده بود و بعدها در انتخابات سال 1388 نامزد رياست  جمهورى گرديد) بود، 

32.  آذر طبرى، «اسالم و تالش براى آزاد سازى  زنان ايرانى» در «در سايه اسالم  جنبش زنان در ايران»، ص. 14، (انتشارات آذر طبرى و ناهيد يگانه، 
1982). «در سايه اسالم  جنبش زنان در ايران»، ص. 234 (انتشارات آذر طبرى و ناهيد يگانه، 1982). فعال و مدافع حقوق زنان، مهرانگيز كار نوشته 
است كه وى «وقايع 17 اسفند، روز جهانى زن را به عنوان نقطه آغاز فعاليتهاى خود در حمايت از حقوق زنان و حقوق بشر در رژيم اسالمى» مىشناسد. 

CROSSING]، ص. 46 (2007).   THE RED LINE] «عبور از خط قرمز» ،[MEHRANGIZ KAR] مهرانگيز كار
33.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با ن. هـ.» (25 ارديبهشت 1389)، (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).

34.  براى مثال نگاه كنيد به مهرانگيز كار، «عبور از خط قرمز»، ص. 46 («اين دستگيريها و اخراجها براى بسيارى از زنان درسى شد تا براى نگاه داشتن 
شغل خود و زندان نرفتن دست به اعتراضات عمومى نزنند. من نيز اين راه را انتخاب كردم»).

35.  حامد شهيديان، «زنان در ايران: سياست جنسى در جمهورى اسالمى»، ص. 112 (2002).
36.  «در سايه اسالم  جنبش زنان در ايران»، ص. 237، انتشارات آذر طبرى و ناهيد يگانه، (1982).

37.  «زنان و فرايند سياسى»، رك. زيرنويس 5، صص. 43-342. در سال 1367، مقررات آنچه بدحجابى محسوب مى شد را چنين شرح دادند: پوشش نداشتن 
سر، نشان دادن مو، داشتن آرايش، پوشيده نبودن بازوها و پاها، لباسها و جورابهاى نازك و بدن نما، پوشيدن لباسهاى تنگ مانند شلوار، بدون داشتن يك 

لباس بلند بر روى آن، و پوشيدن لباسهايى كه لغات و يا تصاوير خارجى بر آن نقش بسته است. همان.
38.  «اسالمگرا» اصطالحى عمومى است كه به طور كلى به «حركتى اصالح طلبانه و عامه پسند كه طرفدار تغيير نظم حكومت و جامعه مطابق با قوانين 
http://www.merriam-webster.com/ در  دسترسى  قابل  ميريام-وبستر،  اينترنتى  فرهنگ  مىگردد. «اسالمگرا (2010)»،  اطالق  است»  اسالم 

.dictionary/islamist

گ

روح اهللا  العظمى  آيت اهللا 
پيش  خمينى  موسوى 
عليه  انقالب  رهبرى  از 
شاه، سابقه اى طوالنى در 
مخالفت با تساوى حقوق 
زنان داشت. هنگامى كه 
حق  زنان   1342 سال  در 
آوردند،  دست  به  رأى 
اين  كه  نمود  اعالم  وى 
«باعث برهم زدن آرامش 
و  مذهبى  رهبران  اذهان 
مسلمانان  طبقات  ديگر 
مذهب  خالف  بر  [و]   ...
كشور  مقدس  و  رسمى 
تصويب  از  پس  است». 
خانواده  حمايت  قانون 

در سال 1346، وى گفت غضب خداوند بر آنهايى است كه قانون جديد 
را اجرا و يا از آن استفاده كنند. پس از انقالب وى بى حجابى را ممنوع 
ساخت، قانون حمايت خانواده را منسوخ كرده، قضات زن را بركنار نمود 

و اظهار داشت كه آنها توانايى تفسير قوانين اسالمى را ندارند.
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حجاب را نشانه نجابت و بخشى از مسئوليت زنان براى زدودن «فرهنگ امپرياليستى» از ايران دانست.39 در طول چند ماه پس 
از انقالب، زنان اسالمگرا، جامعه زنان انقالب اسالمى را تشكيل دادند كه سعى داشت يك هويت جنسى با اصالت فرهنگى 
براى زنان ايران به وجود آورد.40 كالسهاى جامعه زنان انقالب اسالمى از نقش زنان در يك جامعه اسالمى «حقيقى» سخن 
مى گفت كه «مستلزم انتقاد از گذشته و حال بود».41 عليرغم پيوندهاى مهم اين سازمان با رژيم، در سال 1360، طرفداران 
حكومت روحانيون از اسالمى ساختن اجبارى و تحميل حجاب انتقاد نمودند، و چندين دفتر جامعه زنان انقالب اسالمى مورد 

حمله اراذل و اوباش قرار گرفته و غارت گرديد.42

زنان اسالمگرا كه چند تن از آنها به نمايندگى مجلس نيز رسيدند، چندين قانون به منظور تسكين رفتار نابرابر با زنان را 
پيشنهاد نمودند. تغييراتى در قوانين استخدامى، حضانت فرزند، و ازدواج / طالق صورت گرفت. پس از سال 1363 يك زن 
مى توانست تحت شرايط محدودى كه بايد قبًال در قباله ازدواج درج و سر آن توافق شده بود، از دادگاه درخواست طالق 
نمايد.43 يكى از شروط مجاز، ازدواج شوهر با همسر تازه بدون رضايت همسر اول بود. در سال 1368 مجلس اليحه اصالحيه 
طالق را از تصويب گذراند كه حقوق مرد در طالق يك جانبه را بدون تغيير باقى گذاشت، اما براى ثبت طالق، دريافت 

اجازه از دادگاه را الزامى كرد.44

محمد خاتمى، رئيس جمهور ايران از سال 1376 تا 1384، از مركز مشاركت زنان در دفتر رياست جمهورى كه در راستاى 
تحقق برخى حقوق زنان فعاليت مى كرد پشتيبانى نمود.45 دفتر وى همچنين سازمانهاى غيردولتى كه در پى اعتالى حقوق 
زنان و كودكان بودند را تشويق مى نمود. تعداد سازمانهاى غيردولتى كه در زمينه امور زنان فعاليت داشتند، در زمان تصدى 

خاتمى بر كرسى رياست جمهورى از 67 به 480 رسيد.46

نمايندگان زن در مجلس شوراى اسالمى به همراه طرفداران خود موفق شدند چند قانون براى بهبود وضعيت حقوقى زنان ارائه 
دهند. براى مثال مجلس سن ازدواج دختران را از نه سال به پانزده سال افزايش داد كه البته در بازنگرى، شوراى نگهبان سن 
قانونى ازدواج را سيزده سال تعيين نمود.47 سختگيرى در قوانين رعايت حجاب كاهش يافت. با اين حال بسيارى از قوانين 
پيشنهادى رد شدند48 و فعاالن با حمالتى از جانب بخشهايى از رژيم كه هنوز تحت تسلط محافظه كاران تندرو قرارداشند، 
مواجه شدند. نهادهاى اطالعاتى موازى اعضاء جنبش زنان را دستگير نموده، مورد ضرب و شتم قرار داده و در زندانهاى 

39.  رهنورد در سال 1324 در يك خانواده مذهبى زاده شد. وى از دانشكده هنرهاى زيباى تهران فارغ التحيل شده و بعداً از دانشگاه آزاد در رشته حقوق 
سياسى دكترا دريافت كرد. وى كه پيش از انقالب از مخالفان حكومت بود، در سال هاى 1358 و 1359 گروه زنان مسلمان و نيز انجمن زنان جمهورى 
اسالمى را پايه گذارى نمود. وى تا سال 1367 سردبير نشريه «راه زينب» (اطالعات بانوان بعد از انقالب) بود. وى در سال 1375 به محمد خاتمى و جنبش 
اصالحات پيوست. در سال 1377، وى به رياست دانشگاه دخترانه الزهرا منصوب شد، سمتى كه تا سال 1385 در آن باقى ماند. نگاه كنيد به نهضت 
.http://www.hammihannews.com/news/2727 اميرآباديان، «نخستين بانوى اول ايران»، هم ميهن، 515 ارديبهشت 1388، قابل دسترسى در

40.  «سياست جنسى در ايران معاصر»، ر.ك. زيرنويس 3، ص. 314.
41.  «زنان و فرايند سياسى»، رك. زيرنويس 5، ص. 240.

42.  «سياست جنسى در ايران معاصر»، ر.ك. زيرنويس 3، ص. 314.
43.  «سياست جنسى در ايران معاصر»، ر.ك. زيرنويس 3، ص. 313-312.

44.  «زنان و فرايند سياسى»، رك. زيرنويس 5، ص. 291 و 293. شرايط ديگر شامل جنون، ناتوانى جنسى، عقيم بودن، غيبت بى دليل از منزل، حبس، عدم 
استطاعت مالى، آزار و اذيت، اعمال خشونت توسط شوهر، عدم سازش و اشتغال به كارهاى غيراخالقى مى شد.

45.  «سياست جنسى در ايران معاصر»، ر.ك. زيرنويس 3، صص. 329.
IRAN’S WOMEN’S RIGHTS DEFENDERS DEFY REPRES-] «46.  سازمان عفو بين الملل، «مدافعان حقوق زنان در برابر سركوب ايستادگى مى كنند
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/women-act-against-repres- ص. 2، (2008)، قابل دسترسى در ،[SION

.sion-and-intimidation-iran-20080228

http://www.iranpress.ir/iranwomen/Tem- در  دسترسى  قابل  تير 1387،   1 پرس،  ايران  دختران»،  رشد  و  ازدواج  سنى  حقوق  47.  «بررسى 
.plate1/News.aspx?NID=2744

48.  «سياست جنسى در ايران معاصر»، ر.ك. زيرنويس 3، صص. 329-330.
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مخفى محبوس كردند.49

1،2،1. دور اول رياست جمهورى احمدى نژاد (1384-1388)

در سال 1384، رهبران جنبش حقوق زنان، با بهره جويى از فضاى تساهل آميز پيش از انتخابات، مسائل حساسى را مطرح 
استاديوم  وارد  شدند  موفق  زن  صد  حدود  فاحش،  و  علنى  بسيار  مدنى  مقاومت  مورد  يك  در  انتخابات  از  پيش  نمودند.50 
فوتبال آزادى تهران شده و مسابقه ميان تيمهاى ملى ايران و بحرين را تماشا كنند.51 جنبش حقوق زنان روز 22 خرداد را 
روز همبستگى زنان اعالم نموده و بدون موفق شدن در اخذ مجوز در تهران تظاهراتى برگزار نمود.52 از سال 1358 به بعد، 
اين نخستين تظاهرات از اين نوع بود و تعداد معترضين بيش از پانصد تن نبود. در حاليكه اين افراد شعار مى دادند «ما زنيم، 
ما فرزندان اين خاكيم، اما حقى نداريم» پليس ضدشورش با استفاده از باتوم به آنها هجوم برده و تظاهركنندگان را متفرق 
ساخت.53 دوازده روز پس از انتخاب احمدى نژاد به پست رياست جمهورى، وى نام مركز امور مشاركت زنان را به مركز 
امور زنان و خانواده تغيير داد و دستورالعملى صادر كرد تا ساعات كار زنان شاغل در خدمات دولتى به ساعات روز محدود 

بشوند—كه بار ديگر تأكيدى بود بر نقش زنان به عنوان همسران خانه دار و مادر.54

در روز بين المللى زن، 17 اسفند 1384، زنان دست به تظاهرات زدند و توسط پليس باتوم به دست مورد ضرب و شتم قرار 
گرفته و دستگير شدند. آنها دوباره سعى كردند در روز 22 خرداد 1385 تجمع كنند، اما پيش از آنكه بتوانند دور هم جمع 
بشوند، دستگير و متفرق شدند. قوه قضاييه دستگيرى هفتاد تن، از جمله فريبا داوودى مهاجر، شهال انتصارى، پروين اردالن، 
نوشين احمدى خراسانى، و سوسن طهماسبى را اعالم نموده و آنها را به جرايمى از قبيل اقدام عليه امنيت ملى و تبليغ عليه 

نظام متهم نمود.55

به دنبال تظاهرات 22 خرداد آن سال، فعاالن كمپينى براى طلب تساوى به راه انداختند كه منجر به برپايى كمپين يك 
ميليون امضاء براى اصالح قوانين تبعيض آميز عليه زنان (از اين به بعد «كمپين») شد. هدف اين كمپين كه به طور رسمى 
در روز 5 شهريور 1385 آغاز گرديد جمع آورى امضاء از يك ميليون ايرانى در حمايت از انجام اصالحاتى بر قوانين مدنى 

و كيفرى كشور است.56
http://iranhrdc.org/httpdocs/English/pdfs/WitnessState- 49.  براى مثال نگاه كنيد به «شهادتنامه فريبا داوودى مهاجر»، قابل دسترسى در
.ments/FDMWS.pdf. همچنين نگاه كنيد به مركز اسناد حقوق بشر ايران، «ارعاب پنهانى: نهادهاى اطالعاتى موازى ايران» (2009) قابل دسترسى 

 .http://iranhrdc.org/httpdocs/English/reports.htm  در
50.  زهرا اشراقى، نوه آيت اهللا خمينى توضيح داد كه: «موارد خاصى هستند كه جرم محسوب مى شوند اگرچه كه شرايط به تدريج در حال تغيير است ... براى 
مثال گفتگو درباره تغيير قانون اساسى و يا حق زنان براى انتخاب پوششش خود بسيار خطرناك بود. اگر زنان براى بيان مطالبات خود احساس امنيت 
 Hundreds] «صدها زن به تبعيض جنسى در ايران اعتراض مى كنند» ،[Nazila Fathi] نكنند، هيچگونه پيشرفتى نمى تواند حاصل بشود». نازيال فتحى
در  دسترسى  قابل  ژوئن 2005،   12 ،[THE NEW YORK TIMES] تايمز  نيويورك   ،[of Women Protest Sex Discrimination in Iran

.http://www.nytimes.com/2005/06/12/international/middleeast/13womencnd.html

51.  «سازمان عفو بين الملل»، ر.ك. زيرنويس 46.
http://www.feministschool.com/spip. در  دسترسى  قابل   ،1387 خرداد   14 فمينيستى،  مدرسه  ايران»،  زنان  همبستگى  روز  خرداد،   22»   .52

.php?article716

53.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با پريسا كاكايى» (25 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران)؛ نازيال فتحى، «صدها 
http://www.nytimes.com/2005/06/12/ زن به تبعيض جنسى در ايران اعتراض مى كنند»، نيويورك تايمز، 12 ژوئن 2005، قابل دسترسى در

.international/middleeast/13womencnd.html

54.  «سازمان عفو بين الملل»، رك. زيرنويس 46، ص. 2.
55.  «سازمان عفو بين الملل»، رك. زيرنويس 46، ص. 4. اردالن و احمدى خراسانى به جرم اقدام عليه امنيت ملى، هر يك به سه سال حبس محكوم شدند كه 
 Appeal Court Reduces] «پس از استيناف به يك سال حبس تعليقس تخفيف يافت. «دادگاه تجديد نظر مجازات پروين اردالن را تخفيف مى دهد
http://www.campaignforequality.info/ در  دسترسى  قابل  آوريل 2009،  برابرى، 14  براى  تغيير   ،[Sentence for Parvin Ardalan

.english/spip.php?article500

56.  «سياست جنسى در ايران معاصر»، ر.ك. زيرنويس 3، ص.370 - 371؛ «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با پروين اردالن» (15 تير 1389) (موجود 
در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
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تن  پنج  محاكمه  طى   1385 اسفند   13 روز  در 
 1385 خرداد   22 تظاهرات  در  كه  فعاالن  از 
محاكمه  اين  به  معترضين  بودند،  شده  دستگير 
بيرون دادگاه انقالب تجمع كرده و بر بيگناهى 
متهمان و غيرقانونى بودن دستگيرى و بازداشت 
را  افراد  اين  پليس  ورزيدند.57  اصرار  ايشان 
فعاالن  از  يكى  كرد.  حمله  آنها  به  و  محاصره 
به ياد مى آورد كه چگونه به سختى توانست از 

دستگيرى فرار كند.

انجام  كارى  رفتم  من  اعتراض  وسط 
بدهم، هنگامى كه برگشتم ديدم كه دور 
نمى گذارند  و  گرفتند  را  تجمع كنندگان 
كسى وارد بشود. ديدم ون آمد و بچه ها 

را سوار ون كردند. دندان ناهيد جعفرى آنجا آسيب ديد چون صورت او را هنگامى كه مى خواستند با فشار او را 
درون ماشين بفرستند به درب ون كوبيدند.58

مقامات در آن روز 33 تن از جمله شادى صدر،59 وكيل حقوق زنان كه داراى شهرت جهانى است، محبوبه عباسقلى زاده،60 
فعال با سابقه حقوق زنان، و آسيه امينى،61 خبرنگار و فعال حقوق زنان را بازداشت نمودند. بازداشت شدگان براى بازجويى 
به زندان اوين منتقل شدند. مقامات به صدر اجازه دادند با خانواده خود تماس بگيرد اما به عباسقلى زاده چنين اجازه اى ندادند. 
وى به خاطر مى آورد كه «من سعى كردم آنها را قانع كنم كه مطالبه حقوق ما هيچ ارتباطى با دشمنان ندارد، اما آنها اصرار 
مى ورزيدند كه دولت اى بيگانه از اهداف ما به نفع خود استفاده خواهند كرد».62 او و صدر پس از پانزده روز بازداشت و 

 NEW] رسانه آمريكاى نوين ،[The Life of Iranian Women’s Rights Activists Is in Danger] «57.  «زندگى فعاالن ايرانى زنان در خطر است
http://news.newamericamedia.org/news/view_article.html?article_id  7 مارس 2007، قابل دسترسى در ،[AMERICA MEDIA

  .=64119c136edbac4847960d1dea4ce09e

58.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با پريسا كاكايى» (25 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
59.  شادى صدر وكيلى ايرانى و فعال حقوق زنان و نيز رئيس مركز «راهى» است كه مركزى براى مشاوره حقوقى زنان بود در اواخر اسفند 1385 توسط 
مقامات ايرانى تعطيل گرديد. وى همچنين وبسايت «زنان ايران» را تأسيس كرد كه نخستين منبع اينترنتى مخصوص ثبت كارهاى فعاالن ايرانى حقوق 
زن بود و نقض مؤثرى در تأسيس كمپين مهم و شناخته شده «قانون بى سنگسار» است. «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با شادى صدر» (23 خرداد 
 2008 Human Rights Report:] «1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران). همچنين نگاه كنيد به «گزارش حقوق بشر 2008: ايران
 US STATE DEPARTMENT BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS] كار و  بشر  حقوق  آمريكا،  كشور  وزارت  دمكراسى  بخش   [Iran
AND LABOR]، 25 فوريه 2009، قابل دسترسى در http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/nea/119115.htm؛ ««راهى» براى تغيير 

.http://radiozamaaneh.com/morenews/2007/04/post_651.html  زندگى زنان»، راديو زمانه، 19 فروردين 1386، قابل دسترسى در
 Dissident Watch: Shadi Sadr and] «ديدهبان دگرانديشان: شادى صدر و محبوبه عباسقلىزاده» ،[Caroline Sevier] 60.  كارولين سوير
http://www. تابستان 2007، قابل دسترسى در [MIDDLE EAST QUARTERLY] فصل نامه خاورميانه ،[Mahboubeh Abbasgholizadeh
meforum.org/1746/dissident-watch-shadi-sadr-and-mahboubeh. عباسقلىزاده، روزنامهنگار، فيلمساز و فعال معروف، رئيس انجمن 
زنان نويسنده و روزنامهنگار، و سردبير «فرزانه»، مجله مطالعات زنان بود. وى همچنين يكى از اعضاء اصلى كمپين قانون بى سنگسار بود. «ايران: محبوبه 
Iran: Mahboubeh Abbasgholizadeh] «عباسقلىزاده به جرم اقدام عليه امنيت ملى به 2 سال و نيم حبس و تحمل 30 ضربه شالق محكوم شد
sentenced to 2 ½ years in jail and 30 lashes for ‘acts against national security]، زنانى كه تحت قوانين اسالم زندگى مى كنند 

.http://www.wluml.org/node/6306 قابل دسترسى در ،[WOMEN LIVING UNDER MUSLIM LAWS]
61.  امينى يك روزنامه نگار موفق، فعال حقوق زنان و شاعر است. سهيال وحدتى، «چشمان آسيه»، ايرانين دات كام [IRANIAN.COM]، 16 اكتبر 2007، 

قابل دسترسى در  http://www.iranian.com/main/2007/asieh-s-eyes. امينى بعدها تبرئه شد.
2 ،[IRAN PRESS SERVICE] ايران پرس سرويس ،[Iran Women’s Hell] «ايران جهنم زنان» ،[Scheherzad Faramarzi] 62.  شهرزاد فرامرزى

.http://www.iran-press-service.com/ips/articles-2007/may2007/bad_hejabi_2507.shtml مه 2007، قابل دسترسى در

محمود احمدى نژاد از زمانى كه در سال 
رسيد  ايران  جمهورى  رياست  به   1384
در رأس تمام ابتكاراتى قرار گرفت كه 
و  زنان  استخدام  ساختن  محدود  براى 
حقوق خانواده طرح شده بود، از جمله 
زنان  اشتغال  ساعات  كه  دستورالعملى 
روز  روشن  ساعات  به  را  دولت  كارمند 
اقدامات  وى  دولت  مى ساخت.  محدود 
محدوديتهاى  تحميل  براى  تندى 
پوشيدن  لباس  طرز  در  شديدتر  هرچه 
شامل  كه  گذاشت،  اجرا  معرض  به 
زمستان  در  چكمه  پوشيدن  ممنوعيت 
همچنين  وى  كابينه  مى شد.   1387

قانون حمايت از خانواده را به مجلس ارائه داد كه حاوى يك سرى اقدامات براى 
كاهش بيشتر حقوق زنان در قوانين خانواده بود.
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بازجويى آزاد شدند. عباسقلى  زاده با گذاشتن وثيقه 250 ميليون تومانى و صدر با گذاشتن وثيقه 200 ميليون تومانى آزاد 
شدند.63 فعاالن به شركت در تجمع غيرقانونى و اخاللگرى متهم شده بودند.64

در فروردين 1386، وزير اطالعات وقت، غالمحسين محسنى اژه اى اعالم كرد جنبش حقوق زنان بخشى از تالش دشمنان 
نرم  براندازى  براى  خارج 
است.65  اسالمى  جمهورى 
نيز  و  سازمانها  تعطيل  به  رژيم 
وبسايتها  و  نوشتارى  رسانه هاى 
رژيم  ماه  آبان  در  پرداخت. 
«زنستان»  اينترنتى  مجله  انتشار 
زنان  فرهنگى  مركز  توسط  كه 
ساخت.66  ممنوع  را  مى شد  اداره 
مريم  «زنستان»،  سردبير 
كه  زنى   33 از  يكى  حسينخواه، 
در 13 اسفند 1385 دستگير شده 
تعطيل  از  پس  هفته  يك  بود، 
شدن اين وبسايت مجدداً دستگير 
شد.67 در دى ماه 1386، مجله «زنان» كه به مدت شانزده سال از مهم ترين نشريات زنان بود توسط رژيم توقيف شد.68 مقامات 
رسمى ادعا نمودند كه اين مجله «سالمت روحى، فكرى و عقالنى خوانندگان خود را به خطر انداخته، و احساس ناامنى را در 

http://news.gooya.com/politics/ar- در  دسترسى  قابل   ،1385 اسفند   28 نيوز،  گويا  شدند»،  آزاد  صدر  شادى  و  عباسقلى زاده  «محبوبه    .63
.chives/2007/03/058235.php

 Hivos shocked about Iranian] «هيوس از رأى ايران درباره عباسقلى زاده و صدر حيرت كرده است» ،[Hivos News] 64.  اطالعيه مطبوعاتى
http://www.hivos.nl/eng/Hivos- 21 مه 2010، قابل دسترسى در ،[HIVOS] هيوس ،[verdict against Abbasgholizadeh and Sadr
 1389 ارديبهشت   26 در   .news/Hivos-news/Hivos-shocked-about-Iranian-verdict-against-Abbasgholizadeh-and-Sadr
دادگاه انقالب صدر را به جرم اقدام عليه امنيت ملى و اخالل در نظم عمومى به شش سال حبس و تحمل 74 ضربه شالق محكوم كرد. اين دادگاه 

عباسقلى زاده را به دو سال و نيم حبس و سى ضربه شالق محكوم نمود.  همان.
http:// 65.  «وزير اطالعات در قزوين: عمل انگليس در سياسى كردن قضيه متجاوزين ناپخته و نابخردانه بود»، ايسنا، 21 فروردين 1386، قابل دسترسى در

.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-902320

66.  پروين اردالن و نوشين احمدى خراسانى مركز فرهنگى زنان، سازمانى غيردولتى كه درباره مسائل بهداشت و حقوق زنان فعاليت داشت را پايهگذارى 
كردند. اين مركز در 1378 شروع به كار كرد، در 1380 رسمًا به ثبت رسيد و طى پاكسازى سازمانهاى غيردولتى در 1386 تعطيل شد. اردالن و احمدى 
در  خود  كار  براى  سال 1386  در  اردالن  شدند.  يارشاطر  لطيفه  جائزه  برنده  بودند  نوشته  يكديگر  يارى  به  كه  كتابى  دليل  به  سال 1383  در  خراسانى 
Inter-] ،«بازجويى از زنان ادامه دارد» ،[Maryam Dastgir] زمينه حقوق زنان، برنده جايزه اوالف پالمه از سوئد شد. نگاه كنيد به مريم دستگير
http://www. 27 ژوئن 2006، قابل دسترسى در ،[CYRUS NEWS AGENCY] آژانس خبرى سيروس [rogations of Women Continue
cyrusnews.com/news/en/?mi=6&ni=442؛ فرنگيس نجيب اهللا [Frangis Najibullah]، «ايران: فعال زنان جايزه حقوق بشر را مى برد» 
RADIO FREE EUROPE / RA-] راديو اروپاى آزاد / راديو آزادى [Iran: Women’s Activist Wins Human Rights Award]
Iranian Women Celebrate the Award] ،«زنان ايرانى اهداى جايزه اوالف پالمه به پروين اردالن را جشن مىگيرند» DIO LIBERTY]؛
http:// 17 فوريه 2008، قابل دسترسى در [OPENDEMOCRACY,LTD] دمكراسى آزاد [of the Olof Palme Prize to Parvin Ardalan
www.opendemocracy.net/blog/jane_gabriel/olof_palme_prize_parvin_ardalan؛ «كمپين: موضوعى حياتى / پروين اردالن»، 
http://www.forequality. تغيير براى برابرى، 10 مارس 2007، قابل دسترسى در [Campaign: A Matter of Life / Parvin Ardalan]

.info/english/spip.php?article46

آنالين  روز   [Activist Maryam Hosseinkhah Arrested] شد»،  دستگير  حسينخواه  مريم  [Maryam Kashani]، «فعال،  كاشانى  مريم    .67
http://www.roozonline.com/english/news/newsitem/article/2007/de- در   دسترسى  قابل  دسامبر 2007،   3 ،[ROOZ ONLINE]

.cember/03//activist-maryam-hosseinkhah-arrested-1.html

http://www.nytimes.com/2008/02/07/ نيويورك تايمز، 7 فوريه 2008، قابل دسترسى در ،[Shutting Down Zanan] «68.  «توقيف زنان
.opinion/07thu1.html

سال  در  بى سنگسار،  قانون  كمپين 
نمودن  منسوخ  هدف  با  و   1385
قوانين  در  مجازات  عنوان  به  سنگسار 
آگاهى  كمپين  اين  شد.  تأسيس  ايران 
را  سنگسار  وقوع  موارد  درباره  مردم 
باال برد و براى افرادى كه به سنگسار 
قرار  مرگ  معرض  در  و  شده  محكوم 

داشتند، مشاوره حقوقى تخصصى فراهم مى نمود. در سال 1386 اين كمپين به كمپينى بزرگتر 
و جهانى عليه سنگسار پيوست. سنگسار به عنوان مجازات از نسخه نهايى و اصالح شده قانون 
عمده  قسمت  كه  گرديد  حذف  شد،  ارائه  مجلس  به  و  تصويب  در 1388  كه  اسالمى  مجازات 
آن مديون كمپين قانون بى سنگسار مى باشد. از تاريخ انتشار اين گزارش، قانون جديد مجازات 

اسالمى به اجرا گذاشته نشده است.
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جامعه رواج داده و با درج بعضى مقاالت به خصوص، 
تصويرى تاريك از موقعيت زنان در جامعه اسالمى ارائه 

داده است».69

و  ضرب  به  را  بسته،  كمپين  وبسسايتهاى  مرتبًا  رژيم 
شتم و دستگيرى تظاهركنندگان پرداخته، و فعاالن را 
مورد بازجويى و آزار و اذيت قرار داده است. مكالمات 
مى شدند.70  كنترل  فزاينده اى  طور  به  ايميلها  و  تلفنى 
در  زنان،  حقوق  اصلى  فعاالن  از  يكى  سعادت،  آيدا 
قرار  بازجويى  مورد  بود  كار  شاغل  آن  در  كه  بانكى 
گرفت و سپس در 1386 به دليل فعاليتهاى خود از كار 
اخراج شد.71 او خاطرنشان مى سازد كه مقامات رسمى 

محافظه كار تا چه حد نسبت به مطالبات كمپين حساس بودند:

بحث جنبش زنان و كمپين اصالح قانون است و قانون ايران ريشه در اسالم دارد. مثًال قوانين ديه و ارث از قرآن 
گرفته شده اند و آنها خيلى نسبت به نقد ما حساس هستند و عمًال من را متهم كردند كه جامعه را به فساد مى كشم. 
كار به جايى رسيد كه زسمًا به ما مى گفتند «كمپين فحشاى يك ميليون امضا» يا «كمپين فاسد يك ميليون امضا». 

اين توهينها در كيهان چاپ شدند.72

اما به هر حال ماهيت مردمى كمپين باعث شد تا كمپين بتواند در برابر فشارهاى رژيم بايستد و از حمايت گسترده و 
فزاينده اى برخوردار شود.73 حداقل تا حدى در پاسخ به مطالبات اين كمپين، در تابستان 1387 احمدى نژاد «اليحه حمايت 
از خانواده» را به مجلس ارائه داد. اين  اليحه كه به طور يكپارچه مورد استهزاء جنبش زنان قرار گرفت و از آن به عنوان 
قانون ضد خانواده ياد شده است، چند همسرى و ازدواج موقت را براى مردان آسانتر كرده،74 طالق را براى زنان مشكلتر 
نموده، و ازدواج يك غيرايرانى را با يك زن ايرانى بدون داشتن اجازه مناسب، جرم شناخته است.75 مضافًا، ماده 25 اين قانون 

69.  «سازمان عفو بين الملل» ، رك. زيرنويس 46، ص. 3.
70.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با پروين اردالن» (15 تير 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران). «مصاحبه مركز اسناد حقوق 

بشر ايران با آيدا سعادت» (26 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
71.  صبح روزى در بهمن ماه 1384 مأموران اطالعاتى در دفتر كار سعادت حاظر شدند. آنها بدون داشتن حكم ضبط، كامپيوتر كار او را توقيف نمودند. 
وى به مدت سه روز توسط مأموران لباس شخصى در ساختمان بانك محل كار خود بازجويى مىشد. حدود يك ماه بعد رئيس وى، او را مطلع ساخت كه 
به دستور وزارت اطالعات، مجبور به اخراج سعادت به دليل فعاليتهاى او در كمپين مى باشد. «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با آيدا سعادت» (26

فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
72.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با آيدا سعادت» (26 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).

CAMPAIGN]، ص. 89 (2009) [از اين به  FOR EQUALITY] «كمپين براى برابرى» ،[NOUSHIN AHMADI KHORASANI] 73.  نوشين احمدى خراسانى
بعد «خراسانى»]؛ «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با پروين اردالن» (15 تير 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران). «مصاحبه 

مركز اسناد حقوق بشر ايران با آيدا سعادت» (26 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
74.  ماده 23، آن طور كه در ابتدا پيشنهاد شد، حداقل محدوديتهايى كه براى ازدواج مجدد مرد وجود داشتند را نيز از بين برد. اين ماده بعداً اصالح شده و 
شرايط خاصى كه در آن مرد متأهل مى تواند همسر دوم اختيار كند را تعيين نمود. اين شرايط عبارتند از: 1. رضايت همسر اول، 2. عدم قدرت همسر اول 
به ايفاي وظايف زناشويي، 3. عدم تمكين زن از شوهر مطابق با حكم دادگاه، 4. ابتالي زن به جنون يا امراض صعب العالج، 5. حكم قطعى يك سال زندان 
براى زن به دليل ارتكاب جرم عمدى يا عدم توانايى در پرداخت جزاى نقدى كه منجر به بازداشت او بشود، 6. ابتال به هر گونه اعتياد مضر حال خانواده، 7. 
سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه ي زندگي را براي مرد غير قابل تحمل كند، 8. ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت 6 ماه، 9. وي 
عقيم بودن زن و 10. غايب شدن زن به مدت يك سال، حتى هنگامى كه شوهر از شرايطى كه باعث «غيبت» همسرش شده مطلع باشد—مثًال اگر زن براى 
http://fami- يك سال يا بيشتر زندانى شود. «متن كامل اليحه حمايت از خانواده 1386»، تا قانون خانواده برابر (28 بهمن 1388)، قابل دسترسى در
lylaw.irangenderequality.com/spip.php?article4؛ «كميسيون قضايى و حقوقى با تصويب ماده 23 اليحه حمايت از خانواده در ده مورد 

.http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1464827 اجازه ازدواج مجدد به مردان داد»، ايسنا، 9 دى 1388، قابل دسترسى در
http://familylaw.irangenderequal- 75.  «متن كامل اليحه حمايت از خانواده 1386»، تا قانون خانواده برابر (28 بهمن 1388)، قابل دسترسى در

دادستان  اژه اى  محسنى  غالمحسين 
كل ايران مى باشد. از زمان انتصاب 
 ،1388 مرداد  در  سمت  اين  به  او 
تعداد كثيرى از فعاالن زن در ايران 
به دليل فعاليتهاى صلح جويانه خود 
تحت  و  شده  بازجويى  و  دستگير 
تعقيب جزايى قرار گرفته اند. پيش 
از انتصاب او به اين سمت، اژه اى به 

مدت چهار سال وزير اطالعات بود. در فروردين 1386 اژه اى ادعا نمود 
كه جنبش حقوق زنان، ابزارى در دست «نيروهاى بيگانه» براى براندازى 
نرم رژيم ايران است – اتهامى كه پس از انتخابات رياست جمهورى 1388 

رسمًا به زنان نسبت داده شد.
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تعلق  ماليات  باشند  غيرمتعارف  و  زياد  حد  از  بيش  كه  مهريه هايى  به  كه  مى كند  مقرر 
گيرد.76 فعاالن حقوق زنان موفق شدند كميسيون قضايى مجلس را قانع كنند تا بخشهاى 

بحث برانگيز اين اليحه را موقتًا به حالت تعوى در آورند.77

اگرچه زنان ايرانى گامهايى به جلو برداشته اند اما هنوز هم مطابق قانون ايران با آنها به 
گونه اى نابرابر رفتار مى شود. زنان، بدون در نظر گرفتن اعتقادات مذهبى  آنها، هنگامى 
حضور در مكانهاى عمومى بايد حجاب اسالمى را رعايت نمايند.78 سن ازدواج قانونى براى 
زنان 13 و براى مردان 15 سال است. مردان مى توانند در آن واحد تا چهار همسر دايم 
اختيار كنند و نيز به طور همزمان تعداد نامحدودى همسر موقت داشته باشند.79 مردان داراى 
مى توانند  خاصى  شرايط  تحت  تنها  زنان  كه  حالى  در  مى باشند،  طالق  براى  مطلق  حقوق 
درخواست طالق نمايند كه بعضى از آن شرايط نيز بايد قبًال به صراحت در عقد نامه آنها 
قيد شده باشد. مادران فقط مى توانند حضانت فرزندان خود را تا سن هفت سالگى داشته 

 ً باشند و پس از آن حضانت خود به خود به پدر واگذار مى شود. اگر مادران مجددا
ازدواج كنند، حق حضانت  نيز باطل مى گردد. در صورتى كه درباره حضانت فرزند اختالف 
نظر وجود داشته باشد، دادگاه با رعايت مصلحت كودك تصميم خواهد گرفت.80 پدرها و 
اجداد پدرى در صورت فوت پدر، كماكان نسبت به حضانت فرزندان اختيار كامل دارند. 

به مادران هرگز اجازه حضانت فرزند اعطا نمى شود.81

زنها به عنوان همسر، مادر، خواهر يا دختر از حق مساوى در ارث برخوردار نيستند. حتى 
اگر زنى تنها بازمانده شوهر خود باشد، نمى تواند بيش از يك چهارم از دارايى او را صاحب 
شود در حاليكه اگر وى تنها وارث شوهر نباشد، فقط مى تواند يك  هشتم آن را صاحب 
گردد. همچنين قانون مدنى تصريح مى نمايد كه تابعيت ايرانى فقط از مرد ايرانى به فرزندان 

او منتقل مى شود.82

در حالت معمولى شهادت زن نصف شهادت مرد ارزش دارد.83 در شرايط خاص، تكيه بر 
شهادت زن (صرف نظر از تعداد آنها) مى تواند اتهام كذب (قذف) قلمداد شود. در صورت 

ity.com/spip.php?article4؛ «سياست جنسى در ايران معاصر»، ر.ك. زيرنويس 3، ص. 371. همچنين نگاه كنيد به شادى صدر، «اشكاالت قانون 
http://www.mardomak.org/news/family_protection_law_ در  دسترسى  قابل   ،(1387 شهريور   19) مردمك،  خانواده»،  از  حمايت 
http://www.mardomak.org/ ؛ و غالمحسين رئيسى، «معضالت اليحه حمايت از خانواده»، مردمك، (19 فروردين 1389)، قابل دسترسى درdef/

.news/iran_family_law/

76.  منتقدين اين قانون به اين نكته اشاره مى كنند كه در قانون اسالم، حداقل ميزان نفقه كه براى زن در هنگام ازدواج و در صورت وقوع طالق تضمين شده 
است مهريه مى باشد، و ماليات بر آن، تبعيض  ويژه اى عليه زنان است. «متن كامل اليحه حمايت از خانواده 1386»، تا قانون خانواده برابر، (28 بهمن 

.http://familylaw.irangenderequality.com/spip.php?article4 1388)، قابل دسترسى در
77.  «سياست جنسى در ايران معاصر»، ر.ك. زيرنويس 3، صص. 72- 371. «چند همسرى مردان و ماليات بر مهريه اعتبار ندارند»، مردمك، (28 آبان 

.http://www.mardomak.org/news/articles_family_protection_law_removal/ 1387)، قابل دسترسى در
78.  «خراسانى»، رك. زيرنويس 73، ص. 122.
79.  «خراسانى»، رك. زيرنويس 73، ص. 118.

http://www.unhcr.org/ 80.  «قانون مدنى جمهورى اسالمى ايران»، (1307)، مواد 1119 و 1113 [از اين به بعد: «قانون مدنى»]، قابل دسترسى در
.refworld/country,LEGAL,,LEGISLATION,IRN,,49997adb27,0.html

81.  «خراسانى»، رك. زيرنويس 73، ص. 118.
82.  «قانون مدنى»، رك. زيرنويس 80، مواد 906، 907، 913، 949 و 972(2).

http://iranhrdc.org/ 83.  براى مثال نگاه كنيد به «قانون مجازات اسالمى»، 1379، ماده 74. [از اين به بعد: «قانون مجازات اسالمى»]، قابل دسترسى در
.httpdocs/English/aadel.htm

مؤسس  وكيل،  عبادى،  شيرين 
و  بشر،  حقوق  مدافعان  كانون 
سال  در  نوبل  صلح  جايزه  برنده 
انتخابات  از  پيش  روز  چند   ،1382
در  شركت  براى   1388 خرداد 
كنفرانسى، ايران را ترك كرد. وى 
از  خارج  اقامت  به  مجبور  تاكنون 
كشور بوده است. به دنبال اعتراض 
نخستين  در  انتخابات،  نتايج  به 
تهران،  كل  دادستان  كيفرخواست 
زير  رهبر  عنوان  به  عبادى  از 
مجموعه زنان در «انقالب مخملى» 
برده  نام  ايران  رژيم  براندازى  براى 
عبادى  خواهر  و  شوهر  رژيم  شد. 
را دستگير كرده و به خانواده وى 
بازگشت  صورت  در  كه  داد  اخطار 

به ايران، او زندانى خواهد شد.
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وقوع قتل يا بروز صدمه، قانون مبلغى را به نام ديه – خون بها – تعيين مى كند كه بايد به قربانيان يا خانواده هاى آنها 
پرداخت بشود. ديه زن مسلمان نصف ديه مرد مسلمان است.84 سن مسئوليت كيفرى براى دختران نه سال قمرى است در 
حالى كه پسران تا هنگام رسيدن به سن 15 سال قمرى بالغ شمرده نمى شوند. مرد براى قتل همسر زناكار خود و معشوقه 
وى، از هرگونه مجازات مصون مى باشد. اغلب زنانى كه مرتكب زناى محصنه شده اند در خطر سنگسار قرار دارند.85 پدران 

و اجداد پدرى كه مرتكب قتل فرزند و نوه خود بشوند، تنها محكوم به پرداخت ديه و تحمل مجازات تعزيرى مى شوند.86

2. هدف قرار دادن فعاالن حقوق زن در روزهاى پيش از انتخابات خرداد 1388 
در سال 1388، شوراى نگهبان زنان نامزد در انتخابات رياست جمهورى را مجدداً رد صالحيت كرد.87 اما به هر حال خط مشى 
حزبى و موضع كانديداهاى مخالف اغلب شامل موضوعات مرتبط با تساوى زنان مى شد كه بازتابى بود از فشار گروه هاى 

فعال در زمينه حقوق زن.88 پاسخ رژيم به فعاالن و مدافعان  آنها، دستگيرى، بازجويى، حبس و آزار و اذيت آنها بود.89

2،1. وعده هاى نامزدهاى انتخاباتى
نمايند.90  بيان  دقت  به  را  زنان  حقوق  قبال  در  خود  مواضع  تا  نمود  درخواست  انتخاباتى  نامزدهاى  از  زن  حقوق  جنبش 
«همگرايى جنبش زنان براى طرح مطالبات در انتخابات» از نامزدهاى انتخاباتى دو درخواست اساسى نمود: (1) كه ايران 
به كنوانسيون رفع انواع تبعيضات عليه زنان ملحق بشود، و (2) اينكه نامزدها «در جهت رفع قوانين تبعيض آميز عليه زنان 
و به ويژه بازنگرى و اصالح اصول 19، 20، 21 و 115 قانون اساسى، به منظور گنجاندن اصل برابرى جنسيتى بدون قيد 
و شرط» تالش نمايند.91 فعاالن حقوق زن در راهپيماييهاى انتخاباتى شركت نموده و جزواتى را پخش كردند كه بيانگر 

84.  «قانون مجازات اسالمى»، رك. زيرنويس 83، ماده 76، 300، و 630.
85.  «خراسانى»، رك. زيرنويس 73، صص. 119 و 122؛ «قانون مجازات اسالمى»، رك. زيرنويس 83، مواد 83 و 630.

86.  «قانون مجازات اسالمى»، رك. زيرنويس 83، مواد 283 و 20؛ «خراسانى»، رك. زيرنويس 73، ص. 121. قصاص يا مقابله به مثل، كيفرى است كه 
معادل جرم صورت گرفته مى باشد. نگاه كنيد به «قانون مجازات اسالمى»، رك. زيرنويس 83.، ماده 14. تعزير يا تأديب يا عقوبت، مجازاتهايى هستند 
كه نوع و مقدار آن در شرع مشخص نشده و به اختيار قاضى گذاشته شده است. نگاه كنيد به  «قانون مجازات اسالمى»، رك. زيرنويس 83، ماده 16. 
اگر پدرى فرزند خود را بكشد، قصاص نشده و تنها به پرداخت ديه و تعزير كه بين سه تا ده سال حبس مى باشد محكوم خواهد شد. نگاه كنيد به «قانون 

مجازات اسالمى»، رك. زيرنويس 83، مواد 220 و 612.
87.  اصل 115 قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران مى گويد رئيس جمهور ايران بايد از ميان «رجال» مذهبى و سياسى كه داراى خصوصيات ويژه اى هستند، 
انتخاب شود. «رجال»، جمع كلمه «رجل» به معناى مرد در زبان عربى مى باشد اما مى تواند «شخص» نيز تعبير گردد. اين موضوع مورد بحث زنان فعال 
سياسى و مذهبى بوده است كه سعى در نامزد كردن خود در انتخابات رياست جمهورى داشته اند. در 22 فروردين 1388، شوراى نگهبان توضيح داد كه 
هرگز عبارت «رجل سياسى» را تفسير نكرده و زنان از كانديداتورى در انتخابات رياست جمهورى محروم نشده و نمى شوند. «كانديداتورى زنان براى 
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail. رياست جمهورى منع قانونى ندارد»، خبرگزارى مهر، 22 فروردين 1388، قابل دسترسى در

.aspx?NewsID=858179

http://www.you- 88.  فايل ويديويى: «مصاحبه محبوبه عباسقلى زاده در تلويزيون صداى آمريكا»، صداى آمريكا، 17 اسفند 1388، قابل دسترسى در
tube.com/watch?v=EkKY_URyVE0؛ همچنين نگاه كنيد به «جنبش زنان الگوى جنبش سبز»، گزار، 21 خرداد 1389، قابل دسترسى در 

.http://www.gozaar.org/persian/articles-fa/4243.html

89.  «سند – ايران: اطمينان از انتخابات رياست جمهورى آزاد» [Document – Iran: Ensure Free Presidnetial Election]، سازمان عفو 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/046/2009/en/25d062b9-2643- در  دسترسى  قابل   ،2009 مه   15 بين الملل، 

.4a8e-908a-d72929557665/mde130462009en.html

90.  سوسن طهماسبى [Sussan Tahmasebi]، «چرا بر حقوق زنان تمركز كنيم؟» [?Why Focus on Women’s Rights]، راديو ملى عمومى 
http://www.npr.org/blogs/sundaysoapbox/2009/06/women_ در  دسترسى  قابل  ژوئن 2009،   5 ،[NATIONAL PUBLIC RADIO]

.rights_factors_in_irans.html

http://asre-nou.net/php/view. در  دسترسى  قابل  ارديبهشت 1388،   5 نو،  عصر  انتخابات»،  در  مطالبات  طرح  براى  زنان  جنبش  91.  «همگرايى 
php?objnr=3081. همچنين نگاه كنيد به نظرات نوشين احمدى خراسانى در مورد به وجود آمدن «همگرايى جنبش زنان براى طرح مطالبات در 
انتخابات» و موفقيت آن در شكل دادن به موضوعات مهم در مسابقه انتخاباتى خرداد 1388. نگاه كنيد به «چگونه جنبشهاى اجتماعى مى توانند ايران را 
http://www.zcom- 12 ژوئن 2009، قابل دسترسى در ، [ZNET] زى نت ،[How Social Movements Can Change Iran] «تغيير دهد
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مطالبات آنها بود.92 

نامزدها كه متوجه قدرت بالقوه اين بخش قابل توجه از جامعه شده بودند، علنًا بيش و بيشتر درباره موضوعاتى كه براى 
زنان در قشرهاى مختلف جامعه مطرح بود، صحبت مى كردند. نامزد اصالح طلب، ميرحسين موسوى، به منظور پيشبرد تساوى 
جنسى «طرحى جامع» صادر نمود كه شامل اقداماتى از قبيل تصويب كنوانسيون رفع انواع تبعيضات عليه زنان و تضمين 
دسترسى بيشتر زنان به تحصيالت عاليه و رشته هاى تخصصى مى شد. نامزد اصالح طلب ديگر، مهدى كروبى، در ارديبهشت 
1388 بيانيه اى صادر كرد كه در آن به طور ضمنى متعهد شده بود قوانين تبعيض آميز را بازنگرى كرده، از اشتغال زنان در 
سمتهاى تصميم گيرنده در دولت اطمينان حاصل كرده و به «كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان» ملحق بشود.93 نامزد 
محافظه كار محسن رضايى قول داد كه وزراى زن برگزيده، براى خانمهاى خانه دار حقوق تعيين كرده، در تعالى سازمانهاى 

زنان كوشيده، و توزيع عادالنه امكانات بين زنان و مردان را تسهيل نمايد.94

زهرا رهنورد، به عنوان همسر نامزد اصالح طلب، ميرحسين موسوى، سنت شكنى كرده و همراه با شوهر خود در فعاليتهاى 
انتخاباتى وى شركت كرد—وى نخستين همسر نامزد انتخاباتى در تاريخ جمهورى اسالمى بود كه چنين اقدامى كرد.95 
رهنورد از توجه عمومى نسبت به فعاليتهاى انتخاباتى شوهر خود بهره جست تا خط مشى جامع حقوق زنان از جمله «رفع 
تبعيض و تقويت حقوق فرهنگى، حقوق زنان، و تساوى در برابر قانون» را عمومًا ابالغ نمايد.96 رهنورد همچنين كمپين 
يك ميليون امضاء را علنًا تأئيد نمود97 و مقاله اى منتشر نمود كه در آن همگان را به خاتمه تبعيض عليه زنان و الزام ايران 

به الحاق به «كنوانسيونهاى بين المللى زنان» دعوت نمود.98

2،2. سركوب فعاالن
با اين حال رژيم وقت سركوب فعاالن و سازمانهاى حقوق زنان را در طول ماه هاى پيش از انتخابات افزايش داد. رژيم، دفاتر 

اين سازمانها را بسته، فعاالن را دستگير و بازجويى كرده، و برخى را ممنوع الخروج ساخت.

روز اول دى ماه 1388، درست قبل از برگزارى مراسم بزرگداشت شصتمين سالروز اعالميه جهانى حقوق بشر، مقامات ايرانى 
به دفتر كانون مدافعان حقوق بشر كه در سال 1380 توسط وكيل و فعال با سابقه، شيرين عبادى، تأسيس شده بود يورش بردند.99 

.munications.org/how-social-movements-can-change-iran-by-noushin-ahmadi-khorasani

.http://www.gozaar.org/persian/articles-fa/4243.html 92.  «جنبش زنان الگوى جنبش سبز»، گزار، 21 خرداد 1389، قابل دسترسى در
93.  «طهماسبى»، رك. زيرنويس 90.

94.  همان. رضا سياح و كريستين امانپور [Reza Sayah & Christian Amanpour]، «انتخابات ايران مى تواند آزمايشى براى حقوق زنان باشد» 
http://edition.cnn. 11 ژوئن 2009، قابل دسترسى در ،[CNN] سى.ان.ان ،[Iranian Election Could be Test for Women’s Rights]

.com/2009/WORLD/meast/06/11/iran.election.women/

95.  «حمايت از ميانه روها چالشى براى رهبر ايران» [Support for Moderate a Challenge to Iran’s Leader]، نيويورك تايمز، 25 مه 2009، 
از  حمايت  و  شنيدن  براى  تن  «هزاران  http://www.nytimes.com/2009/05/26/world/middleeast/26iran.html؛  در  دسترسى  قابل 
ميشل اوباماى ايران گرد آمدند» [Thousands Gather to Hear, Cheer Iran’s Michelle Obama]، سى.ان.ان، 24 مه 2009، قابل دسترسى 

.http://edition.cnn.com/2009/WORLD/meast/05/24/iran.wife/index.html در
 Zahra Rahnavard: 'I Will Sacrifice My Life for Freedom] «96.  «زهرا رهنورد: من زندگى خود را وقف آزادى و دموكراسى خواهم كرد
http://en.irangreenvoice. 9 ژوئن 2010، قابل دسترسى در ،[THE GREEN VOICE OF FREEDOM] «صداى سبز آزادى» ،[& Democracy'

.com/article/2010/jun/09/2019

 NEW YORK REVIEW OF] نقد كتابهاى نيويورك ،[Iran’s Women of War] «زنان مبارز ايران» ،[Haleh Esfandiari] 97.  هاله اسفنديارى
.http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2010/jan/14/irans-women-of-war/ 14 ژانويه 2010، قابل دسترسى در ،[BOOKS

http://www.aftabnews.ir/ 98.  «همسر ميرحسين موسوى: رفع تبعيض از زنان شعار كانديداها باشد»، آفتاب، 17 فروردين 1388، قابل دسترسى در
. vdcg3w97.ak93t4prra.html

99.  در سال 1382، شيرين عبادى، وكيل، فعال حقوق زنان و كودكان، براى فعاليتهاى خود در زمينه حقوق بشر، برنده جايزه صلح نوبل شد. «پليس دفاتر 
 Police Close Offices of Group Led by Nobel] «گروهى كه تحت رهبرى برنده صلح نوبل بودند را ساعتى قبل از نشست آنها پلمب كرد



خاموش كردن جنبش زنان در ايران 17
در روزهاى دوم و نهم دى ماه، 
بازرسان  را  خود  كه  مأمورانى 
كردند،  معرفى  دارايى  اداره 
دفتر  كامپيوترهاى  و  اسناد 
وكالت خصوصى شيرين عبادى 
به  و  برده  خود  با  را  تهران  در 
اعتراضات وى درباره اينكه اسناد 
و مدارك مزبور حاوى اطالعاتى 
وى  موكالن  درباره  محرمانه 
مى باشند توجهى نكردند. در روز 
12 دى 1387، گروهى دانشجوى 
بسيجى چماقدار به ساختمانى كه 

منزل و دفتر شيرين عبادى در آن واقع است حمله برده و شعارهاى تندى عليه وى سر داده و بر ديوارهاى بيرونى ساختمان 
عبارات خصمانه اى نوشتند. نيروهاى امنيتى نظاره گر اين يورش بوده و به هيچ عنوان دخالتى نكردند. دو هفته بعد، منشى 
سابق اين مركز، ژينوس سبحانى، بدون هيچگونه اتهامى دستگير و به مدت 55 روز در بازداشت به سر برد تا آنكه پس 
از سپردن وثيقه آزاد شد. نيروهاى امنيتى همچنين ديگر اعضاء اين مركز را تا هنگام استعفا از پستهاى خود مورد آزار و 

تهديد قرار دادند.100

در بهمن ماه 1387 رژيم براى نخستين بار مجازات حبس يكى از فعاالن حقوق بشر كه دادگاه به صرف فعال بودن وى 
صادر كرده بود را به اجرا درآورد. عاليه اقدم دوست به دليل شركت درتظاهرات اعتراض آميز نسبت به قوانين تبعيض 
آميز عليه زنان كه در تاريخ 22 خرداد 1384 در ميدان هفت تير تهران برگزار شده بود، به سه سال حبس محكوم گرديده 
بود. وى در روز 13 بهمن 1387 دوران حبس خود را شروع كرد و در حال حاضر در بند زنان زندان اوين به سر مى برد. 
در اسفند 1388، پس از آنكه ادعا شد اقدم دوست در روز 17 اسفند در بند زنان در باره تاريخچه روز بين المللى زن صحبت 
كرده، يك قاضى وى را احضار كرده و او را به «خواندن مقاله، نطق و سخنرانى بين بانوان در روز جهانى زن و تهييج درباره 
فعاليتهاى زنان؛ تبليغ سوء عليه نظام؛ توهين به رئيس جمهور، رهبر؛ و تبليغ به سوسياليسم» متهم نمود. مقامات زندان او را 
براى يك هفته در حبس انفرادى نگاه داشتند و كماكان به وى اجازه نمى دهند با وكيل خود تماس بگيرد و با خانواده خود 

تماس تلفنى داشته باشد.101  

زنانى كه با كمپين يك ميليون امضاء مرتبط بودند، دستگير مى شدند، مورد بازجويى قرار گرفته و به زندان مى افتادند و به 
جرايمى در زمينه امنيت ملى متهم مى گرديدند. در 11 بهمن 1388، مقامات سه تن از اعضاء اين كمپين به نامهاى نفيسه 
آزاد، بيگرد ابراهيمى و شهين ابراهيمى را درحاليكه در كوه هاى شمال تهران مشغول جمع آورى امضاء براى كمپين بودند، 
دستگير نمودند. بيگرد ابراهيمى و شهين ابراهيمى روز بعد با دادن كفالت 20 ميليون تومانى آزاد شدند. اما نفيسه آزاد در 

22 ،[WASHINGTON POST FOREIGN SERVICES] بخش خارجى واشنگتن پست ،[Peace Laureate Hours Before Commemoration
«نامه  http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/12/21/AR2008122100676.html؛   ،2008 دسامبر 
http://www.humanrights-ir. سرگشاده شيرين عبادى به محمود احمدىنژاد»، كانون مدافعان حقوق بشر، 16 خرداد 1388، قابل دسترسى در

.org/php/view.php?objnr=283

http://www.humanrights- 100.  «نامه سرگشاده شيرين عبادى به محمود احمدى نژاد»، كانون مدافعان حقوق بشر، 16 خرداد 1388، قابل دسترسى در
ir.org/php/view.php?objnr=283. صبحانى روز 21 اسفند 1387 با وثيقه 70 ميليون تومانى آزاد شد و در انتظار اعالم تاريخ دادگاه خود است. 

1 برابرى،  براى  تغيير   ،[Alieh Eghdam Doust to Serve Three Year Prison Term] دوست»  اقدام  عاليه  براى  حبس  سال  «سه    .101
فوريه 2009، قابل دسترسى در http://www.we-change.org/english/spip.php?article455؛ «درباره عضو زندانى جنبش زنان: عاليه اقدام 
دوست» [About Imprisoned Member of Women’s Movement: Alieh Eghdam Doust]، مدرسه فمينيستى، 14 فوريه 2009، قابل 
دسترسى در http://www.feministschool.com/english/spip.php?article241؛ «عاليه اقدام دوست به اتهام خوانش تاريخچه 8 مارس در 

.http://www.we-change.org/spip.php?article5612 زندان دادگاهى شد»، تغيير براى برابرى، 6 فروردين 1389، قابل دسترسى در

كمپين يك ميليون امضاء كه در سال 
جمع آورى  هدفش  شد،  تأسيس   1385
از  حمايت  در  امضاء  ميليون  يك 
ايران  مجلس  از  كه  است  دادخواستى 
عليه  تبعيض آميز  قوانين  مى خواهد 
فعاليت هاى  نمايد.  اصالح  را  زنان 
آموزشى،  لوازم  توزيع  شامل  كمپين 
درخواست از افراد براى امضاء و بحث 

و گفتگو با اشخاص، و سازمان دهى سخنرانى ها و كارگاه هاى آموزشى مى باشد. رژيم كه احساس 
خطر مى كرد، به سركوب گسترده اين كمپين كه در سال 1385 شروع شده بود، دست زده و تمام 
جلسات مالقات اين كمپين را تعطيل نمود، با خشونت به متفرق ساختن تجمعات آنها پرداخت، 

و بسيارى از اعضاء آن را دستگير نمود.
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بازداشتگاه وزرا باقى ماند تا باالخره در16 بهمن 1387 با تضمين 50 ميليون تومانى شخص ثالثى آزاد شد.102 وى به اقدام 
عليه امنيت ملى از طريق تبليغ عليه نظام متهم گرديد.103

هنگامى كه نفيسه آزاد در بازداشت به  سر مى برد، پليس امنيتى اقدام به تفتيش خانه وى كرد.104 اگرچه حكم بازرسى منزل 
صراحتًا اظهار مى داشت كه فقط اموالى كه متعلق به آزاد و مربوط به كمپين يك ميليون امضاء است بايد تفتيش و توقيف 
گردند، اما مأموران در عوض به تفتيش و توقيف اموال دو تن همخانه آزاد به نامهاى الناز انصارى و آيدا سعادت كه آنها 
نيز از فعاالن حقوق زنان بودند، پرداختند.105 هنگام بازرسى منزل، مأموران به ضرب و شتم انصارى پرداخته و شوهر آزاد 
به نام وحيد ملكى را نيز مضروب ساخته و دستبند زدند. مأموران  اسناد، يادداشتها، سى دى ها، كتابهاى شعر، و سررسيدنامه 
سعادت و كامپيوتر انصارى را با خود بردند. سعادت به ياد مى آورد كه بعد از رفتن آنها «درست مانند اين بود كه كسى 

اطاق را شخم زده باشد».106

روز 6 فروردين 1388، دوازده فعال ديگر حقوق زن درحاليكه سعى داشتند با اعضاء خانواده زندانيان سياسى مالقات كنند، 
در تهران دستگير شدند. برخى از افراد بازداشت شده، عضو كمپين بودند. مأموران آنها را به زندان اوين بردند و در آنجا آنها 
را به اخالل در افكار و نظم عمومى متهم نمودند.107 ده تن از بازداشت شدگان سه روز بعد با سپردن وثيقه آزاد شدند، و دو 
تن باقيمانده در اواسط فروردين آزاد شدند.108 براى هر يك از اين زنان وثيقه 50 ميليون تومانى تعيين شد. مقامات همچنين 

درخواست گزاردن ضمانت مالى توسط شخصى كه كارمند دولت است كردند.109

يكى ديگر از اعضاء كمپين، مريم ملك، در روز 5 ارديبهشت 1388 دستگير شد. سه مأمور امنيتى خانه ملك را سه روز 
قبل از آن تفتيش نموده و وسائل شخصى وى از قبيل كتابها و لوازم مربوط به كمپين و فرمهاى جمع آورى امضاء را توقيف 
نمودند. مدت كوتاهى پس از اين تفتيش، احضاريه اى براى وى فرستاده شد تا خود را براى بازجويى به مركز پليس معرفى 
نمايد. در مركز پليس وى را دستگير و به بازداشتگاه وزرا  فرستاده و سپس وى را به زندان اوين منتقل نمودند. ملك توسط 

102.  بازداشتگاه وزرا، رسمًا بزداشتگاه اداره مبارزه با مفاسد اجتماعى، بازداشتگاهى براى زنان است كه در خيابان وزرا در تهران واقع شده. «طرح عفاف 
در انتظار ايران»، راديو كوچه، 12 ارديبهشت 1389، قابل دسترسى در http://radiokoocheh.com/article/32937. يكى از بازداشت شدگان 13 
اسفند 1385 به وبسايت ميدان زنان گفت «شرايط بهداشتى بازداشتگاه وزرا اسفبار است. طورى كه مجبور شديم دست شويى ها را خودمان بشوريم. غذا 
مناسب نبود و حتى ليوان و قاشق به اندازه كافى نداشتيم. وزرا نور كافى نداشت. مارمولك هم در بازداشتگاه وجود داشت. كف بازداشت گاه فاقد موكت 
بود». گزارش كامل در «گزارش تحقيق پيرامون نقض حقوق بشر و قانون حفظ حقوق شهروندى در مورد بازداشت شدگان 13 اسفند 1385»، روشنگرى، 

.http://www.roshangari.com/as/sitedata/20080305214253/20080305214253.html#s18 3 مارس 2008، قابل دسترسى در
 Nafiseh Azad, Member of One Million Signatures] «103.  «نفيسه آزاد، عضو كمپين يك ميليون امضاء، پس از شش روز بازداشت، آزاد شد
http://www.we-change.org/ تغيير براى برابرى، 5 فوريه 2009، قابل دسترسى در ،[Campaign Released after 6 Days Detention
 IRAN HUMAN] صداى حقوق بشر ايران ،[Nafiseh Azad Is Charged] «؛ «نفيسه آزاد تفهيم اتهام مى شودenglish/spip.php?article463

.http://www.ihrv.org/inf/?p=2137 10 آوريل 2009، قابل دسترسى در ،[RIGHTS VOICE

104.  «كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران: سركوب فعاالن حقوق زن در يك سال گذشته شدت گرفته است»، ادوار نيوز، 28 فروردين 1388، قابل 
.http://www.advarnews.biz/women/8959.aspx  دسترسى در

 Iran: Violent Search of Women Activists› Home and Seizure of] «105.  «ايران: تفتيش خشونت بار خانه فعاالن زن و مصادره اموال آنها
.http://payvand.com/news/09/feb/1042.html 4 فوريه 2009، قابل دسترسى در ،[PAYVAND] پيوند ،[Their Property

106.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با آيدا سعادت» (26 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
 Iran: Twelve Women’s Rights Activists Arrested] «107.  «ايران: دوازده فعال حقوق زنان به دليل ديدار برنامه ريزى شده سال نو دستگير شدند
for Planned New Years Visit]، تغيير براى برابرى، 27 مارس 2009، قابل دسترسى در http://www.wluml.org/node/5164. دستگير 
شدگان عبارتند از: دالرام على، خديجه مقدم، ليال نظرى، فرخنده احتسابيان، محبوبه كرمى، بهاره بهروان، على عبدى، امير رشيدى، محمد شوراب، آرش 

نصيرى اقبالى، ثريا يوسفى،  و شهال فروزانفر.
http://www.we-change.org/spip. 108.  «گزارشى از وضعيت زنان مدافع حقوق بشر»، تغيير براى برابرى، 27 فروردين 1388، قابل دسترسى در

php?article3988؛ «آزادى ده تن از فعاالن  جنبش زنان و ادامه بازداشت خديجه مقدم  و محبوبه كرمى»، تغيير براى برابرى، 9 فروردين 1388، 
.http://www.we-change.org/spip.php?article3888 قابل دسترسى در

http://www.wluml. ،2009 109.  «ايران: دوازده فعال حقوق زنان به دليل ديدار برنامه ريزى شده سال نو دستگير شدند»، تغيير براى برابرى، 27 مارس
.org/node/5164
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دادگاه انقالب به «تبليغ عليه نظام» و «عضويت در كمپين يك ميليون امضاء» متهم گرديد. وى قادر به تهيه وثيقه 20 ميليون 

تومانى نبود و پنج روز در بازداشتگاه ماند تا با ضمانت مالى آزاد شد.110

مأموران اداره اطالعات قم دو تن از اعضاء كمپين به نامهاى فاطمه مسجدى و مريم بيدگلى را در 17 ارديبهشت 1388 
دستگير نمودند. اين خانمها در قم مشغول تحقيق درباره يك قتل ناموسى بودند111 كه نارضايتى شديد چندين چهره متنفذ 
و بيدگلى با  مسجدى  بعد،  وكيل ندادند.112 دوازده روز  تن اجازه دسترسى به  اين دو  مقامات به  را برانگيخته بود.  قم  در 
گذاشتن وثيقه 20 ميليون تومانى آزاد شدند.113 آنها در 13 دى 1388 در شعبه دهم دادگاه انقالب قم محاكمه و به اقدام عليه 
امنيت ملى، تالش براى براندازى نظام، نشر اكاذيب، و تبليغ عليه نظام از طريق عضويت در كمپين يك ميليون امضاء متهم 
گرديدند. در زمان محاكمه ايشان كه تقريبًا هشت ماه پس از دستگيرى آنها انجام شد، اين بانوان گزارش كردند كه بيشتر 
دارايى شخصى آنها كه در هنگام دستگيرى توقيف شده بود، از جمله وجه نقد و ساعت طال، تا آن زمان به آنها بازگردانده 

نشده بود.114

همان روز دستگيرى مسجدى و بيدگلى، مقامات از سفر دو فعال برجسته حقوق زن به گوآتماال براى سخنرانى درباره نقش 
زنان در دمكراسى در كنفرانسى كه قرار بود از20 تا 22 ارديبهشت برگزار شود، ممانعت به عمل آوردند. اين خانمها نرگس 
محمدى، معاون رئيس مركز مدافعان حقوق بشر و دستيار سابق شيرين عبادى، برنده جائزه نوبل، و ثريا عزيزپناه، عضو 
شوراى ملى صلح و كانون مشاركت در پاكسازى مين بودند كه در فرودگاه امام خمينى متوقف شده و از آنها خواسته شد 
تا در عرض 72 ساعت خود را به دادگاه انقالب تهران معرفى نمايند. گذرنامه هاى اين دو تن مهر خروج نيز خورده بودند 

اما مقامات از ارائه هرگونه توضيحى به ممانعت كردند.115 

3. هدف قرار دادن فعاالن و مدافعان حقوق زن در دوران پس از انتخابات
بالفاصله پس از اعالم نتايج انتخابات 22 خرداد توسط كامران دانشجو، رئيس كميسيون انتخابات، مبنى بر پيروزى رئيس 
جمهور وقت، محمود احمدى نژاد، با اختالف رأيى چشمگير، تظاهرات آغاز گرديد. هزاران ايرانى از هر طبقه و گروه، به 
خيابانها ريخته و خواستار ارزشگذارى آرا خود شدند. تظاهرات عظيم و رو به گسترش تقريبًا هر روز ادامه يافت تا آنكه در 
30 خرداد چندين تظاهركننده كشته شدند. شبه نظاميان بسيجى و ديگر مأموران نيروى انتظامى عليه معترضين آرام و بى سالح 
110.  «سند – ايران: زندانى عقيدتى: مريم ملك» [Document – Iran: Prisoner of Conscience: Maryam Malek]، سازمان عفو بين الملل، 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/039/2009/en/0bd1baa4-49e8-40ae- 29 آوريل 2009، قابل دسترسى در

a7a2-47ccd6046dbf/mde130392009en.html؛ «ايران: مريم ملك به زندان اوين منتقل شد»، تغيير براى برابرى، 6 ارديبهشت 1388، قابل 
قابل  ارديبهشت 1388،  برابرى، 9  براى  تغيير  شد»،  آزاد  ملك  http://www.we-change.org/spip.php?article4025؛ «مريم  در  دسترسى 

 .http://www.we-change.org/spip.php?article4046 دسترسى در
111.  قتل ناموسى كشتن زن به دليل رفتار غيراخالقى يا غيراخالقى تصور شده اوست. قتل معموًال توسط بستگان زن، شوهر، برادر يا پدر او انجام مى گيرد. 
نگاه كنيد به «بررسى موردى: كشتارهاى ناموسى و دشمنى خونى» [Case Study: “Honour” Killings and Blood Feuds]، ديده بان كشتار 

.http://www.gendercide.org/case_honour.html قابل دسترسى در ،[GENDERCIDE WATCH] جنسى
 Fatemeh Masjedi and Maryam Bifgoli Held in Solitary] «112.  «فاطمه مسجدى و مريم بيدگلى در قم در زندان انفرادى نگاه داشته شدند

.http://www.ihrv.org/inf/?p=2310 صداى حقوق بشر ايران، 15 مه 2009، قابل دسترسى در ،[in Qum
 Court Session to Hear Accusations against] «113.  «جلسه تفهيم اتهام به دو فعال كمپين در قم: منصوره شجاعى با خانواده خود تماس گرفت
قابل  ژانويه 2010،   6 برابرى،  براى  تغيير   ،[Two Campaign Activists in Qom; Mansoureh Shojaee Contacted Her Family
آزاد  زنان  حقوق  فعال  دو  بيدگلى،  مريم  و  مسجدى  «فاطمه  http://www.we-change.org/english/spip.php?article629؛  در  دسترسى 

.http://www.ihrv.org/inf/?p=2310 مى شوند»، صداى حقوق بشر ايران، 15 مه 2009، قابل دسترسى در
114.  «جلسه تفهيم اتهام به دو فعال كمپين در قم: منصوره شجاعى با خانواده خود تماس گرفت»، تغيير براى برابرى، 6 ژانويه 2010، قابل دسترسى در 

.http://www.we-change.org/english/spip.php?article629

115.  «ايران مشاور برنده جايزه صلح نوبل را ممنوع السفر مى كند» [Iran Bans Nobel Laureat’s Aid from Traveling]، آژانس فرانس پرس 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hNH- 10 مه 2009، قابل دسترسى در ،[AGENCE FRANCE PRESSE]
kPOMLnp7AWObhE_OC1iIesR9Q؛ «نرگس محمدى: نمى دانم چرا ممنوع الخروج شده ام»، راديو فردا، 19 ارديبهشت 1388، قابل دسترسى 

.http://www.radiofarda.com/content/F7_NMohammadi_SAzizpanah/1624858.html در
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دست به خشونت زدند و هزاران تن از تظاهركنندگان دستگير شدند. در همان حال، در تالش براى سركوب خشونت بار 
هرگونه نارضايتى، رژيم بالفاصله شروع به دستگيرى و آزار و اذيت هر كسى كه ممكن بود تهديد بالقوه اى باشد، كرد. 
مقامات به سرعت به دستگيرى همه فعاالن حقوق بشر، حقوق اقليتها، حقوق زنان، و نيز روزنامه نگاران، وكال، و دانشجويان 

پرداختند.

برخى از تظاهركنندگان براى نخستين بار بود كه به خيابانها ريخته بودند، اما بسيارى از فعاالن و طرفداران حقوق زنان، در 
زمينه اعتراضات مدنى تجارب زياد داشتند بودند.116 اين زنان سالها بود كه مورد بازجويى و حبس قرار گرفته بودند. بسيارى 
از آنها در بكارگيرى حمايت توده هاى مردم و دسترسى يافتن به رسانه ها به هنگام سركوب شديد، تجربه داشتند. رژيم ايران 
متوجه اين پيوند و خطر ناشى از انتقال دانش، مهارت و تجربه سازماندهى از جانب اين فعاالن كهنه كار به جنبش سبز كه 

نهضتى بزرگتر اما با سازمان هى به مراتب كمتر بود، شده بود.117

بنابراين رژيم بالفاصله سر تيز تيغ خود را متوجه فعاالن حقوق زنان نمود. رژيم تالش كرد تا با خاموش ساختن رهبران اين 
جنبش چه در داخل و چه در خارج از كشور، و دستگير و زندانى نمودن فعاالن، چه آنهايى كه فعال بودند و چه آنهايى كه 
نسبتًا غيرفعال بودند، اين جنبش را متالشى نمايد. دو روز پيش از انتخابات، سعيد مرتضوى كه در آن هنگام دادستان كل 
تهران بود طى نامه اى به مقامات ذيربط دستور داد فعاالنى را كه سعى داشتند مقامات ايران را به تقلب و دستكارى در نتايج 
انتخابات متهم كنند، دستگير نمايند.118 شواهدى در دست است كه مقامات نيروهاى انتظامى با استفاده از اين نامه، بالفاصله 
پس از اعالم نتايج انتخابات، بدون هيچگونه دليلى به دستگيرى بسيارى از فعاالن حقوق زنان پرداختند. براى مثال محمد 
مصطفايى، وكيل هنگامه شهيدى، گزارش كرده است كه در پرونده شهيدى، يك نسخه از اين نامه در جاى حكم جلب 

موجود است.119

هدف خاموش ساختن فعاالن حقوق زنان در كيفرخواستى كه در اولين سرى محاكمات گروهى نمايشى در مرداد 1388 
برگزار گرديد و در طول بازجويى از فعاالن، تأييد شد. كيفرخواست مزبور ادعا مى كرد كه جنبش حقوق زنان در آنچه كه 
ادعا مى شد «كودتاى مخملى» است، نقش رهبرى داشته است.120 فعال حقوق زنان، آيدا سعادت به خاطر مى آورد كه بازجوى 

به وى گفت: «خط قرمز ما از آنجايى است كه جنبش زنان وارد جنبش سبز بشود».121 وى ادامه مى دهد:

آنها مى دانستند كه جنبش زنان نيرو و امكانات دارد و اگر آنها را بياورد و رسمًا با جنبشى كه در خيابانها در حال 
شكلگيرى بود تلفيق بدهد، مى تواند بر آن تأثير بسزاى از نظر سازماندهى بگذارد. اعضاى جنبش زنان با تجربه و 
آگاه بودند و و مى توانستند به تظاهرات خط و جهت بدهند و تشكل ايجاد كنند. اينها همه باعث ترس رژيم بود.122

http:// 116.  نگاه كنيد به «فايل ويديويى: مصاحبه محبوبه عباسقلى زاده در تلويزيون صداى آمريكا»، صداى آمريكا، 8 مارس 2010، قابل دسترسى در
www.youtube.com/watch?v=EkKY_URyVE0.

117.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با آيدا سعادت» (26 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
http://www. 118.  «قصه پر غصه پرونده هنگامه شهيدى، نوشته محمد مصطفائى»، خبرگزارى حقوق بشر ايران، 20 فروردين 1389، قابل دسترسى در

 .rhairan.in/archives/9040

119.  همان.
120.  «متن كامل كيفرخواست مدعى العموم عليه متهمين پروژه شكست خورده كودتاى مخملى»، خبرگزارى فارس، 10 مرداد 1388، قابل دسترسى در 
http://www. براى دسترسى به ترجمه صفحه بندى شده، نگاه كنيد به] http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8805100944

.[iranhrdc.org/

121.  مقصود از «خط قرمز» قوانين سانسور رسمى و غيررسمى است كه اگر جامعه مدنى ايران و خبرنگاران مى خواهند از مقابله به مثل توسط رژيم در امان 
بمانند، نبايد از ان عبور كنند. عبور از «خط قرمز» مى توان هرگونه عواقبى را به همراه داشته باشد كه شديد ترين آنها اعدام است. نگاه كنيد به گزارش 
http://iranhrdc.org/httpdocs/ پاسخ ايران به اينترنت»، صص. 9-8، قابل دسترسى در :CTRL+ALT+DELETE» مركز اسناد حقوق بشر ايران

.English/reports.htm

122.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با آيدا سعادت» (26 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
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دامنه دستگيريها وسيع و عميق بود. افراد دستگير شده شامل طبقات زير مى شدند؛ (1) رهبران جنبش حقوق زنان، به ويژه 
زنانى كه در كيفرخواست نخست نام برده شده اند، (2) فعاالن مجرب حقوق زنان و وكالى ايشان، (3) رهبران، اعضاء و 
جمع كنندگان امضاء كمپين يك ميليون امضاء، و (4) اعضاء سازمان مادران عزاداركه براى اعتراض به بازداشت عزيزان 

خود در تجمعات آرام شركت كرده بودند.123

مأموران دستگيرى اغلب كارت شناسايى يا حكم جلب ارايه نمى دادند، و بدون داشتن اجازه بازرسى، به تفتيش منازل و 
مكانهاى كسب مى پرداختند. آنها فعاالن را براى مدتهاى طوالنى بدون هيچگونه اتهامى در بازداشت نگاه مى داشتند و به آنان 
اجازه دسترسى به خانواده ها و وكالى خود را نمى دادند. هنگامى كه بازجوها اجازه تماس مى دادند غالبًا مكالمات را كنترل 
مى كردند. آنها برخى را براى مدتهاى طوالنى در حبس انفرادى نگاه مى داشتند، و ديگران را نيز در سلولهاى غيربهداشتى 
كه بيش از حد ظرفيت  پر شده بودند، جا مى دادند. بازجوها مكرراً فعاالن بازداشتى را براى ساعتها بازجويى مى كردند. آنها 
سعى كردند فعاالن را توهين و تحقير نمايند، شرم زده و تهديد نمايند، مورد حمله فيزيكى قرار داده و حداقل در يك مورد 
احتماًال در حاليكه با زور به يكى از زنان بازداشتى قرصهاى بيهوش كننده دادند، به وى تجاوز كردند. مقامات غالبًا اين زنان 
را به تهديد عليه امنيت ملى و تبانى با عوامل خارجى براى براندازى دولت ايران متهم مى كردند. آنها به دروغ بسيارى را به 
عضويت در سازمان غيرقانونى مجاهدين خلق124 متهم مى نمودند—جرمى كه مجازات آن مرگ بود.125 به منظور مجازات 
اين فعاالن، براى بعضى وثيقه هاى هنگفت تعيين شده و به برخى ديگر امكان گذاشتن وثيقه داده نشد. برخى از فعاالن از 

خروج از كشور منع شدند.

در حاليكه رژيم ايران كماكان براى ازهم پاشيدن جنبش حقوق زنان در تالش است، اين رژيم به محدود ساختن هرچه بيشتر 
زندگى خانوادگى، و حق تحصيل و استخدام زنان ادامه مى دهد.126 در آذر و دى 1388 كميسيون قضايى مجلس ايران قانون 
حمايت از خانواده احمدى نژاد را مورد بازبينى قرار داد و مواد 23 و 25 را مجدداً به شكل ديگرى به آن اضافه كرد.127 بحثى 
كه براى مدتها در مورد محدود ساختن تعداد ساعات كار قانونى زن در هفته در جريان بوده است128 اخيراً با ارائه پيشنهادى 

123.  گروه مادران عزادار گروهى مدنى است كه توسط مادرانى كه فرزندان و شوهران خود را در خشونتهاى دولتى كه به دنبال انتخابات رياست جمهورى 
جنجال برانگيز خرداد 1388 اتفاق افتاد، از دست دادند و طرفداران آنها تشكيل شده است. طى تابستان 1388، مادران عزادار در پاركهاى سراسر تهران 
مراسم شب زنده دارى برگزار مى كردند. به تدريج مادرانى كه اعضاء خانواده آنها در زندانهاى ايران در دهه  هاى 1360، 1370 و اوايل 1380 اعدام شده 
بودند نيز به اين تجمعات پيوستند و گروه در سراسر ايران و جهان گسترش يافت. «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با آيدا سعادت» (26 فروردين 
1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران)؛ «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با آسيه امينى» (21 خرداد 1389) (موجود در آرشيو 

مركز اسناد حقوق بشر ايران) و همچنين نگاه كنيد به زير نويس 220 تا 227 و متن همراه آن.
124.  سازمان مجاهدين خلق بخشى از ائتالفى بود كه شاه را در سال 1358 از قدرت خلع كرد. با اين حال در اوايل دهه 1360، اين سازمان چندين كشتار 
وحشتناك و عمليات تروريستى برعليه رژيم جمهورى اسالمى انجام داد و نيز طى جنگ ايران و عراق به نيروهاى صدام حسين پيوسته و به ايران حمله 
كرد. عدم محبوبيت اين سازمان بين عموم مردم، عضويت در آن را اتهامى سهل عليه دشمنان رژيم ايران مى سازد. اعضاء جامعه مدنى اغلب كذبًا به 
عضويت سازمان مجاهدين خلق نسبت داده مى شوند كه به معناى محاربه بوده و سزاوار اعدام مى باشد. از زمان انتخابات 1388، چند تن به اتهام عضويت 
در سازمان مجاهدين خلق اعدام شده اند. نگاه كنيد به گزارشهاى مركز اسناد حقوق بشر ايران «فتواى مرگبار: قتل عام زندانيان 1367 ايران»، صص. 5-3 و 
http://iranhrdc.org/httpdocs/English/ پيامد خشونت بار: انتخابات 1388 و سركوب دگرانديشان در ايران»، صص. 39، 89، قابل دسترسى در»
http://www.gerdab.ir/fa/ ؛ «شش عضو ساطمان تروريستى منافقين در انتظار اعدام»، گرداب، 9 مرداد 1389، قابل دسترسى درreports.htm

 .pages/?cid=1539

125.  براى مثال به زيرنويس 162 نگاه كنيد (كه بيان كننده اتهام عضويت در مجاهدين خلق براى شيوا نظر آهارى است)؛ برگزارى دادگاه مهديه گلرو 
و تفهيم اتهام سنگين، ادوار نيوز، 16 فروردين 1389، قابل دسترسى در http://www.advarnews.us/university/10725.aspx (مهديه گلرو، 
فعال حقوق دانشجويان و زنان، در حال حاضر در يند نسوان زندان اوين به سر مى برد و از اتهامات او «ارتباط و همكارى با منافقين [مجاهدين]» مى باشد). 

همچنين نگاه كنيد به زيرنويس 252 (پريسا كاكايى متهم به عضويت در سازمان مجاهدين).
126.  نگاه كنيد به «فايل ويديويى: محبوبه عباسقلى زاده / صداى آمريكا / زنان ايران در سال گذشته – بخش اول»، صداى آمريكا، 21 مارس 2010، قابل 

.http://www.youtube.com/watch?v=fEmWd8favRc دسترسى در
127.  «كميسيون قضايى و حقوقى با تصويب ماده 23 اليحه حمايت از خانواده در ده مورد اجازه ازدواج مجدد به مردان داد»، ايسنا، 9 دى 1388، قابل 
بهمن   12 ايسنا،  خانواده»،  از  حمايت  اليحه  بررسى  «اتمام  http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1464827؛  در  دسترسى 
1388، قابل دسترسى در http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1484488 (اين قانون در تاريخ 12 بهمن 1388 از تصويب 

نهايى گذشت).
128.  براى مثال در 30 تير 1385، الهام امين زاده، نماينده تهران در مجلس از قانونى صحبت كرد كه بر اساس آن مادرانى كه فرزند معلول دارند به طور نيمه 
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درباره كاهش ساعات كار زنان در هفته به 36 ساعت، 
شدت يافت.129 مخالفان اعتراض دارند كه چنين قانونى 
بازاد  در  رياست  و  مديريت  سمتهاى  در  زنان  حضور 
بيش  است،  شمار  انگشت  نيز  حاضر  حال  در  كه  كار 
از پيش كاهش خواهد داد، و در ازاى اين طرح ارائه 
خدمات بهتر براى مراقبت از كودك بايد توسط دولت 

تشويق شود.130

بابايى،  حاجى  حميدرضا  اخير  ماه هاى  در  همچنين 
خود  حمايت  از  ابتدا  ايران،  پرورش  و  آموزش  وزير 
و  گفت  سخن  دبيرستانى  دختران  ازدواج  به  مسبت 
سپس اظهار نظر نمود كه اين صحيح نيست كه دختران 
يك  در  نكرده  ازدواج  دختران  كنار  در  كرده  ازدواج 
كل  مدير  نادرى،  غالمعلى  بنشينند.131  درس  كالس 
دفتر آموزشهاى آزاد وزارت علوم ايران نيز از تشكيل 
فوايد  مانند  سطحى  نسبتًا  موضوعات  از  دولت  كه  نگرانند  منتقدان  است.132  كرده  جانبدارى  غيرمختلط  آموزشى  مؤسسات 
تحصيل به صورت غير مختلط (و مباحثى چون طرز لباس پوشيدن در محوطه دانشگاه) به عنوان بهانه اى براى منحرف نمودن 

افكار دانشجويان فعال اجتماعى از مسائل مهمتر سياسى در داخل دانشگاه ها استفاده مى كند.133

3،1. بى اعتبار ساختن رهبرى
هدف رژيم نسبت به برچيدن جنبش حقوق زنان از آغاز مرداد 1388 يعنى هنگامى كه اولين كيفرخواست طى اولين محاكمه 
فرمايشى گروهى خوانده شد، آشكار گشت. اساسًا، برنامه اى كه نشانگر اهداف رژيم بود ادعا مى كرد كه «كودتاى مخملى» 
شكست خورده با «سه بازو» طراحى شده—چه از نظر فكرى، رسانه اى، و اجرايى.134 گفته مى شود كه بازوى اجرايى از 

وقت (تا ظهر) كار كنند اما حقوق تمام وقت دريافت نمايند، نگاه كنيد به «الهام امين زاده: ساعت كار مادران شاغل داراى فرزند معلول كاهش مى يابد»، 
.http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-754440 ايسنا، 30 تير 1385، قابل دسترسى در

.(www.women.org.ir/ :وبسايت) 129.  قانون «كاهش ساعات كار ادارى» توسط مركز امور زنان و خانواده رياست جمهورى پيشنهاد شد
130.  نگاه كنيد به «تفسيرهاى ناهيد جاللى، نماينده سابق ايران در سازمان بينالمللى كار» در 29 دى 1387، اظهار مىدارد كه كاهش ساعات كار زنان سطح 
رقابت زنان در بازار كار را كاهش مىدهد. نگاه كنيد به «نماينده اسبق كارگران در سازمان بينالمللى كار: اين طرح تهديد جدى براى حضور زنان در 

.http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1266172 بازار كار خواهد بود»، ايسنا، 29 دى 1387، قابل دسترسى در
131.  نگاه كنيد به تفسيرهاى خبرگزارى كار ايران (ايلنا) در 23 آذر 1388. نگاه كنيد به «از ازدواج دختران دانش آموز خوشحال مى شوم»، ايلنا، 23 آذر 

.http://www.ilna.ir/newstext.aspx?ID=95665 1388، قابل دسترسى در
132.  در اول خرداد 1389 وى گزارش كرد كه شش درخواست براى دانشگاههاى تك جنسى تأئيد شده و اين دانشگاهها براى ترم پاييز 1389 دانشجو 
تحصيلى  افت  باعث  دانشگاه ها  در  آنها  اختالط  است  رسيده  خود  اعالى  حد  به  جوانان  در  جنسى  محركهاى  كه  داشت «زمانى  اظهار  وى  مىپذيرند. 
http://www.roozonline.com/ دانشجويان شده است». «آغاز طرح تك جنسى شدن دانشگاهها»، روز آنالين، 1 خرداد 1389، قابل دسترسى در
بهروزى»،  مريم  با  گفتگو  در  دانشگاهها  كردن  جنسى  «تك  persian/news/newsitem/article/2010/may/22//-bf4ac26459.html؛ 
عصرنو، 3 آذر 1388، قابل دسترسى در http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=91596؛ «دانشگاههاى تك جنسى از امسال آغاز به كار 

.http://www.persian.rfi.fr/print/23410?print=now مىكنند»، راديو بينالمللى فرانسه، 24 مه 2010، قابل دسترسى در
133.  تفسير آسيه امينى در دويچه وله درباره دانشگاه هاى تك جنسى در «تفكيك جنسى تالشى براى كنترل دانشگاه هاست»، دويچه وله، 6 مارس 2010، 

.http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5643277,00.html قابل دسترسى در
134.  «متن كامل كيفرخواست مدعىالعموم عليه متهمين پروژه شكست خورده كودتاى مخملى»، خبرگزارى فارس، 10 مرداد 1388، قابل دسترسى در 
http://www. به  كنيد  نگاه  شده  صفحه بندى  ترجمه  به  دسترسى  [براى   http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8805100944
/iranhrdc.org]. همچنين نگاه كنيد به گزارش مركز اسناد حقوق بشر ايران «پيامد خشونتبار: انتخابات 1388 و سركوب دگرانديشان در ايران»، 

.http://iranhrdc.org/httpdocs/English/reports.htm فروردين 1389، صص. 81-76، قابل دسترسى در

او  از  اكثراً  كه  مرتضوى،  سعيد 
ياد  مطبوعات»  «قصاب  نام  به 
مى كنند، دادستان سابق تهران بوده 
معاونان  از  يكى  حاضر  حال  در  و 
مى باشد.  كشور   كل  دادستان 
كه  هنگامى   ،1388 مرداد  در 
گروهى  محاكمه  نخستين  طى 
كيفرخواست  در  و  فرمايشى 
به  زنان  جنبش  از  شده  قرائت 
«انقالبى  از  زيرمجموعه اى  عنوان 
ياد  رژيم  براندازى  براى  مخملى» 
تهران  كل  دادستان  وى  شد،  شد 

بود. اين كيفرخواست مخصوصًا از شادى صدر، شيرين عبادى، نوشين 
در  زنان  مجموعه  زير  ليدر  عنوان  به  اردالن  پروين  و  خراسانى،  احمدى 

«انقالب مخملى» نام برد.
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شش زيرگروه تشكيل شده كه يكى از آنان زيرگروه زنان مى باشد:

زيرمجموعه زنان از چند طيف تشكيل شده است. مهمترين ليدرهاي اين طيف خانم شادي 
صدر و خانم شيرين عبادي هستند. اين طيف ها بيشتر با NGOهاي هلندي در تماس هستند 
كه هزينه هاي اين گروه ها و كمپينها را پرداخت مي كنند. طيف ديگري به مسئوليت پروين 
اردالن- دختر علي اردالن از رهبران جبهه ملي- فعاليت مي كند. طيف نوشين همداني خراساني 

كه تمايالت چپ دارند از جمله اين طيفها هستند.135

كيفرخواست مزبور وجود دو نوع پيوند را اظهار مى كند. اولين پيوند، وكال و مدافعان حقوق 
زنان، مانند عبادى و صدر را به مداخله گران خارج از ايران مربوط مى سازد. دومين پيوند، فعاالن 
در  مندرج  اتهامات  مى كرد.  مربوط  ايران  داخل  در  مخالف  سياسى  احزاب  به  را  زنان  حقوق 
كيفرخواست براى بسيارى از زنان يادآور اتهاماتى بود كه محسنى اژه اى، وزير اطالعات در 
ابتداى دوره رياست جمهورى احمدى نژاد در سال 1384 بيان داشت.136 پس از انتشار سخنان وى، 
فعاالن جامعه مدنى، از جمله فعاالن حقوق زنان شديداً سركوب شدند. آسيه امينى، يكى از فعاالن 

اصلى حقوق زنان به ياد دارد كه:

هنگامى كه كيفرخواست وقايع پس از انتخابات را در [روزنامه] كيهان ديدم، به نظرم آمد كه 
اين درست ادامه و دنباله همان مطالبى است كه پنج سال قبل توسط محسنى اژه اى بيان شد [....] 
به ياد مى آورم هنگامى كه سال ها قبل در آبان 1386 بازجويى مى شدم، و درست درباره همين 
موضوع با بازجوى خود بحث مى كردم [....] به بازجوى خود گفتم [فعاالن حقوق زنان] در پى 
انقالب مخملى نبودند زيرا چنين حركتى در جهت اهداف ما نبوده و بى ثباتى ناشى از آن فقط 

شرايط را در ايران بدتر خواهد ساخت.137

حداقل سه تن از چهار زنى كه نامشان در كيفرخواست ذكر شده ديگر در ايران نيستند. محل 
اقامت احمدى خراسانى معلوم نيست و احتمال مى رود كه وى مخفى شده باشد. عبادى از 21 
خرداد 1388 در خارج از كشور به سر مى برد، صدر در تير ماه دستگير و سپس در مرداد ماه 

1388 ايران را ترك كرد، و اردالن نيز يك ماه بعد از او ايران را به قصد سوئد ترك گفت.

عبادى روز پيش از انتخابات به اسپانيا سفر كرد تا در يك كنفرانس سه روزه شركت نمايد.138 
هنگامى كه در آنجا بود فهميد كه كمى بعد از انتخابات همكاران وى در ايران دستگير شده اند 

و آنهايى كه دستگير نشده اند به منظور اجتناب از حبس، مخفى گرديده اند. رژيم به خانواده وى اخطار كرد كه در صورتى 
كه او به ايران بازگردد دستگير خواهد شد. در آبان 1388 دولت اموال شخصى وى را توقيف كرده و حسابهاى بانكى وى و 
شوهر او را بست. مقامات خواهر و شوهر عبادى را در تالش براى ترساندن عبادى، دستگير كردند. در شب نخستين سالگرد 
انتخابات 22 خرداد 1388 تلويزيون دولتى ايران ويديويى از شوهر عبادى در بازداشت پخش كرد كه در آن وى راجع به 

135.  «متن كامل كيفرخواست مدعى العموم عليه متهمين پروژه شكست خورده كودتاى مخملى»، خبرگزارى فارس، 10 مرداد 1388، قابل دسترسى در 
http://www. براى دسترسى به ترجمه صفحه بندى شده، نگاه كنيد به] http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8805100944

.[iranhrdc.org/

136.  رك. زيرنويس 65.
137.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با آسيه امينى» (21 خرداد 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).

138.  عبادى در بهار 1387 به دليل دفاع از بهاييان و ديگر اقليتهاى مذهبى چند بار تهديد به مرگ شده بود و دولت ايران از سخنرانى او در كنفرانسهاى 
جهانى و نشستها جلوگيرى كرده بودند. نگاه كنيد به «دگرانديش عاليرتبه ايرانى تهديد شد» [Top Iranian Dissident Thretened]، اخبار بى.بى.

سى. [BBC NEWS]، 14 آوريل 2010، قابل دسترسى در http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7347047.stm؛ همچنين نگاه كنيد 
به «مالزى سخنان برنده جايزه صلح نوبل درباره ايران را رد مىكند» [Malaysia Scraps Nobel Laureate’s Speech for Iran]، آسوشيتد 

 .http://www.usatoday.com/news/world/2008-10-24-2622160713_x.htm  پرس، 22 اكتبر 2008، قابل دسترسى در

ك ك

نوشين احمدى خراسانى، 
مؤسسين  از  و  نويسنده 
امضاء  ميليون  يك  كمپين 
زنان  فرهنگى  كانون  نيز  و 
مى باشد. تعدادى از آثار وى 
شده  ممنوع االنتشار  ايران  در 
دليل  به  بار  چندين  وى  و 
دستگير  خود  فعاليتهاى 
از  پيش  وى  است.  گرديده 
خرداد  جنجالى  انتخابات 
ماه ايران، «همگرايى جنبش 
مطالبات  طرح  براى  زنان 
پايه  را  انتخابات»  در 
كانديداهاى  تا  كرد  گذارى 
به  را  جمهورى  رياست 
زنان  خواسته هاى  به  توجه 
نخستين  در  نمايد.  ترغيب 
كل  دادستان  كيفرخواست 
تهران، از او به عنوان «ليدر» 
ياد  ايران  رژيم  نرم  براندازى 
در  اكنون  وى  است.  شده 

ايران به سر مى برد.
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همسر خود اظهارات تحقيرآميزى ابراز داشت.  وى بعد از آزادى از زندان و قبل از نمايش اين تصاوير اظهار نموده بود كه 
در زندان از وى تحت فشار و زور چنين اقاريرى اخذ شده است.139

شادى صدر صبح روز 26 تير 1388 هنگامى كه به در راه دانشگاه تهران براى شركت در مراسم نماز جمعه به امامت آيت اهللا 
اكبر هاشمى رفسنجانى بود دستگير شد. صدر به همراه گروهى از فعاالن حقوق زن در خيابانى نسبتًا شلوغ پياده در حال 
حركت بودند كه مردان ناشناس لباس شخصى با يك اتومبيل پژوى خاكسترى به آنها نزديك شدند. يكى از مردها به 
همكارانش فرياد زد كه صدر را بگيرند. ابتدا صدر فكر كرد آنها به فرد ديگرى اشاره مى كنند. اما مردان او را گرفته و به 
داخل خودرو كشيدند. صدر به حدى شوكه شده بود كه بدون هيچگونه اعتراضى داخل خودرو نشست در حاليكه همراهان 
او جيغ مى كشيدند و اعتراض مى كردند. هنگامى كه صدر متوجه شد اين مردها حكم جلبى به وى نشان نداده اند، از اتومبيل 
پياده شده و از آنها خواست مدارك شناسايى خود يا حكم جلب وى را نشان دهند. در طول درگيرى، صدر توانست كمى 
فرار كند، اما جمعيت انبوهى در اطراف نبود تا وى بتواند خود را بين آنها پنهان كند. يكى از مردها به دنبال وى آمده و 
مانتوى او را پاره كرد. صدر به دويدن ادامه داد و مأمور اين بار روسرى او را از سرش كشيد. عاقبت مأمور صدر را گرفته 

و دوباره به داخل اتومبيل انداخت.140

داخل اتومبيل اين سه مرد سر صدر را پايين نگاه داشتند به طوريكه وى نتواند ببيند به كجا برده مى شود. با وجود اين وى 
متوجه شد كه وى را به دفتر پيگيرى در خيابان ولى عصر در مركز تهران مى برند كه كارمندان وزارت اطالعات ايران در 
آن هستند. آنها صدر را براى 12 ساعت در آن اداره نگاه داشتند تا آنكه تظاهرات آن روز به پايان رسيد. مردان و زنانى 

كه در اين اعتراضات دستگير شده بودند را، مرتب در طول روز به اين اداره مى آوردند.141

صدر بعداً دريافت كه مقامات از پيش نقشه كشيده بودند وى را در مسير رفتن به نماز جمعه دستگير نمايند. آنها مخصوصًا 
به دنبال وى بودند—اين دستگيرى برنامه ريزى شده بود و نه اتفاقى. وى احتمال مى دهد كه مقامات مكالمات تلفنى وى را 

استراغ سمع كرده و از نقشه وى براى مالقات با ديگر دوستان فعال خود در آن روز مطلع شده بودند.142

آن شب حدود ساعت 10 يا 11، مأموران صدر و ديگر بازداشت  شدگان در دفتر پيگيرى را به زندان اوين منتقل نمودند. 
آنها صدر را با دو زن ديگر در اتومبيل گذاشته و به وى اخطار كردند كه در صورتيكه سر خود را باال بياورد، چيزى باالى 
سر اوست كه به وى شوك الكتريكى خواهد داد.143 در اوين صدر را به بند زندانيان سياسى بردند – بند 209 – و در سلول 
انفرادى انداختند. مأموران عينك طبى وى را از او گرفتند. چون صدر بدون عينك خود نمى تواند چيزى را ببيند، حتى امور 
ساده از قبيل غذا خوردن و يا رفتن به دستشويى (در صورت دريافت اجازه) براى وى دشوار شده بود. صدر در اعتراض به 

اين عمل از خوردن غذا امتناع ورزيد تا عينك او را به وى بازگرداندند.144

تا روز دوم يا سوم اقامت در اوين و پس از آنكه مكرراً مورد بازجويى قرار گرفت، مأموران هيچ توضيحى براى دستگيرى  
صدر به او ارائه ندادند و هيچگونه اتهام رسمى عليه وى اعالم نكردند. يك قاضى به وى گفت كه اتهام او به خطر انداختن 

امنيت ملى از طريق ايجاد اغتشاش است. صدر اينطور دفاع كرد:
139.  «شيرين عبادى: ما ديوار دور ايران نمى خواهيم» [Shirin Ebadi: “We Don’t Want a Wall Around Iran]، آژانس فرانس پرس/رويتر 
http://www.onlydemocracy4iran.com/2010/03/10/shirin-ebadi-we- در  دسترسى  قابل   ،2010 مارس   10  ،[AFP/REUTERS]
/dont-want-a-wall-around-iran؛ «مدال صلح نوبل شيرين عبادى به وسيله ايران گرفته شد»، اخبار بى.بى.سى، 27 نوامبر 2009، قابل دسترسى 
در http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8382008.stm. «فيلمى كه پس از هشت ماه در شب 22 خرداد پخش شد»، دويچه وله، 11 

.http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5677039,00.html ژوئن 2010، قابل دسترسى در
140.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با شادى صدر» (22 خرداد 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).

141.  همان.

142.  همان.

143.  همان.

144.  همان.
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من به وى گفتم اگر شما واقعًا گذاشته بوديد من در نماز جمعه شركت كنم، آنوقت من اغتشاش به پا كرده بودم و 
شما مى توانستيد يك اتهام حقيقى به من نسبت دهيد. آنها به من گفتند، خب البته تو در فكر ايجاد اغتشاش بودى 
و اين براى ما كافى است. به اين طريق بود كه فهميدم آنها از مدتى قبل نقشه دستگيرى من را مى كشيده اند و اين 

يك جريان اتفاقى و آنى نبوده است.145

قاضى مخالفت كرده و گفت كه صدر در تبانى براى ايجاد يك شورش هنگام وعظ خطبه هاى نمازجمعه توسط رفسنجانى 
دست داشته است. وى گفت اگر صدر آن روز منزل را ترك نكرده  بود، آنها مجبور نمى شدند وى را دستگير نمايند، اما 
از آنجا كه وى چنين نموده است، آنها چاره اى به جز دستگيرى وى نداشتند. در غير اين صورت خطر سرنگونى رهبر 

مى رفت.146

پس از چند روز كه  وى در شرايط غيربهداشتى نگاه داشته شد و دائمًا مورد بازجويى قرار گرفت، مأموران به وى گفتند كه 
او مى تواند با گذاشتن ضمانت مالى 5 ميليون تومانى آزاد بشود. صدر اين وثيقه را گذاشت، اما آزاد سازى وى در آخرين 
دقايق لغو شد زيرا بازجوهاى وى، او را متهم ساختند كه در مورد نام كاربر و پسورد يكى از ايميل هاى خود اطالعات اشتباه 

در اختيار آنها قرار داده است. وى به ياد مى آورد:

فكر كردم دارم آزاد مى شوم، خيلى خوشحال بودم. دستگير كنندگان من و يك زن ديگر را كه با من دستگير شده 
بود، به اطاق كوچكى در طبقه پايين بردند ... فكر كنم ما حدود دو يا سه ساعت در آن اطاق مانديم. فردى آمد و در 
را باز كرد و  به آن خانم پير گفت لطفًا بياييد تا او را آزاد نمايد. نيم ساعت بعد آمد و به من گفت لطفًا دنبال من 
بيا. اما به جاى آنكه مرا آزاد كنند مجدداً من را به طبقه فوقانى بردند. من پرسيدم چه خبر شده. آنها گفتند بازجويى 
تو هنوز تمام نشده. براى پنج دقيقه خشكم زد و گذاشتم آنها مرا كشان كشان به سلول بازگردانند. سپس بعد از پنج 
دقيقه، به شدت خشمگين شدم، واقعًا عصبانى بودم. مقررات بند 209 اين است كه زندانيان نبايد سروصدا كنند، اما 
من آن را ناديده گرفته و شروع به جيغ زدن كردم. به ديوار مشت مى زدم و بد و بيراه مى گفتم. هنگامى كه زندانبان 
به من گفت كه ساكت شوم، گفتم هر چه مى خواهى بكن! اهميتى ندارد. افراد ديگر حاضر در بند همه حيران بودند 

كه مرا به بند باز گردانده اند زيرا معموًال چنين اتفاقى نمى افتد. احساس مى كردم اين نوعى شكنجه روحى بود.147

صدر نهايتًا صبح زود روز چهارشنبه 7 مرداد 1388 از زندان آزاد شد. چند روز بعد، صبح زود يكى از دوستان او به وى تلفن 
كرد تا بگويد روزنامه كيهان كيفرخواستى را چاپ نموده كه واضحًا مى گويد صدر رهبر زيرمجموعه زنان است كه يك 
«انقالب مخملى» را هدايت مى كنند. صدر شگفت زده شد. اين اتهامات خيلى جدى بودند و در ايران مى توانستند مجازات 

مرگ به همراه داشته باشند. وى واكنش خود به اين كيفرخواست را اينگونه تعريف مى كند:

آن شب من مشغول تماشاى تلويزيون بودم و گزارشى خبرى درباره اين كيفرخواست پخش شد. ديدم كه اعترافات 
[محمد على] ابطحى و نيز اعترافات چند تن ديگر را پخش كردند. در آن هنگام تازه متوجه شدم. ديگر شكى نداشتم 
كه مقامات دولتى قصد داشتند مرا نيز به همان جرايم متهم نمايند و به زندان باز گردانده تا تحت فشار و شكنجه از 
من اعترافات اجبارى بگيرند و بر عليه خودم و جنبش زنان اعتراف كنم. من نمى خواستم چنين اتفاقى بيفتد. تصميم 

گرفتم ايران را ترك كنم. 48 ساعت بعد در خاك تركيه بودم.148

صدر به ايران باز نگشته است زيرا مى داند كه امنيت خود و خانواده خود را نمى تواند تضمين كند. وى هنوز هيچ تاريخى 

145.  همان.

146.  همان.

147.  همان.

148.  همان.
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براى زمان برگزارى دادگاه براى دستگيرى تيرماه خود، دريافت نكرده  است.149

دستگيرى صدر بالفاصله پس از انتخابات اثر وحشتزايى بر ديگر فعاالن حقوق زنان داشت. محبوبه عباسقلى   زاده،  روزنامه نگار 
و يكى از اعضاء اصلى كمپين قانون بى سنگسار150 كه در روز 13 اسفند 1385 به همراه صدر دستگير و بازداشت گرديده 
بود، به ياد مى آورد هنگامى كه صدر دستگير گرديد، وى چگونه احساس دلشوره و نگرانى مى كرد.151 آسيه امينى، فعال 

برجسته حقوق زنان و دوست صميمى و همكار سابق صدر تعريف مى كند:

پس از آنكه [شادى صدر دستگير شد] ما كمى ترسيده بوديم و تصميم گرفتيم نسبت به ارتباطات خود با يكديگر 
كمى محتاطانه تر رفتار كنيم—ما نمى خواستيم رادار مقامات صداى ما را دريافت كرده و برنامه هاى ما را استراغ 

سمع كنند.152

سردبير  و  زنان  فرهنگى  مركز  مؤسسين  از  امضاء،  ميليون  يك  كمپين  اصلى  مؤسس  پنجاه  از  ديگر  يكى  اردالن،  پروين 
وبسايت تغيير براى برابرى، در ابتدا از اينكه كيفرخواست اول، به غلط او را دختر على اردالن، رهبر جبهه ملى ايران معرفى 
كرده بود، خنده اش گرفته بود. با اين حال او مى دانست كه كيفرخواست مزبور نشان مى دهد دستگيرى  و بازداشت  فعاالن 
بيشترى در راه است و بنابراين به كار خود ادامه داد، اما با احتياط بيشتر. او معموًال تلفن همراه خود را خاموش نگاه مى داشت 

و تلفن منزل را پاسخ نمى داد مگر آنكه قبًال درباره آن مكالمه تلفنى به وى ايميل كرده باشند.153

به هر حال، وضعيت سالمت اردالن به دليل كسالتى كه از پيش وجود داشت بدتر شد و وى براى انجام معالجات پزشكى 
در شهريور 1388 ايران را به قصد سوئد ترك گفت. او معتقد بود كه دولت ايران اين كيفرخواست را براى ترساندن فعاالن 
صادر نموده است، اما همچون سركوبهاى گذشته، زندگى پس از چند ماه به روال سابق خود باز مى گردد. اما پزشكان معالج 
به وى اخطار نمودند كه وضعيت پر استرس در ايران براى سالمت وى مضر خواهد بود و به وى توصيه نمودند كه فعًال در 

سوئد بماند.154

3،2. دستگيرى ديگر فعاالن حقوق زنان
دولت در تالش براى خاموش ساختن صداى ديگر فعاالن حقوق زنان و نابود كردن اين جنبش، آنها را گروه گروه دستگير 
براى  حكومت  تالش  حدى  تا  حداقل  بازداشتها  و  دستگيريها  اين  كه  ساخت  آشكار  بازجويى  جلسات  كرد.  بازداشت  و 
جمع آورى اطالعات درباره رهبران جنبش و عملكرد ايشان است.155 دو ارتباطى كه در كيفرخواست ذكر شده بود – يعنى 

149.  همان.
150.  «قانون بى سنگسار» كمپينى است كه در مهر 1385 آغاز شد و تالش كرد تا سنگسار را به عنوان مجازات زناى محصنه براى زنان و مردان از 
 Stop Stoning in Iran, But] «قوانين ايران لغو نمايد. نگاه كنيد به سهيال وحدتى «سنگسار را در ايران متوقف سازيد، اما موضوع را قاطى نكنيد
http://www.womensenews.org/story/the- 4 ژانويه 2007، قابل دسترسى در ،[THE WORLD] جهان ،[Don’t Confuse the Issue

.world/070104/stop-stonings-iran-dont-confuse-the-issue

151.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با محبوبه عباسقلى زاده» (15 تير 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
152.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با آسيه امينى» (21 خرداد 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).

153.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با پروين اردالن» (6 ژوئيه 2010) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران). براى اردالن عجيب بود 
كه مراحل نوشتن اين كيفرخواست آنقدر با عجله انجام شده بودند كه چنين اشتباه ناشيانه و فاحشى در آن وجود داشت. اين نخستين بار نبود كه رژيم 
ايران چنين اتهامات بى اساسى را به وى زده بود؛ وى در گذشته متهم به عضويت در ساواك، سازمان اطالعات و امنيت محمد رضا پهلوى،شده بود حال 

آنكه وى در زمان انقالب كودكى خردسال بود.
154.  همان. در سال 1387 اردالن براى دو سال ممنوع الخروج شد و از سفر به استكهلم براى دريافت جايزه اوالف پالمه كه براى فعاليتهاى وى در زمينه 

حقوق زنان در ايران به وى اهدا مى شد منع شد. پس از رفع ممنوعيت، وى در شهريور 1388 پاسپورت خود را دريافت كرد.
155.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با آيدا سعادت» (26 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران)؛ «مصاحبه مركز اسناد 
حقوق بشر ايران با پريسا كاكايى» (25 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران)؛ «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با 
تانيا احمدى كليجى» (30 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران)؛ «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با آسيه امينى» (21 



خاموش كردن جنبش زنان در ايران 27
يا  خارجى  قدرتهاى  و  زنان  حقوق  جنبش  بين 
احزاب سياسى مخالف – در بازجوييهايى كه فعاالن 
بازجوها  شدند.  منعكس  شدند،  متحمل  بازداشتى 
مكرراً و مصرانه ادعا مى كردند كه پيوندهايى ميان 
فعاالن و قدرتهاى خارجى، احزاب سياسى چپ، يا 

گاهى اوقات هردو، وجود دارد.

اما اين بار سركوب جنبش زنان به طرز چشمگيرى 
از سركوبهاى سال 1385، 1386، و 1387 كه در 
درجه اول بر رهبرى تكيه مى كردند، فراتر رفت. 
اين بار زنانى كه از خيابانها گزارش تهيه مى كردند 
كه  ايرانى  وكالى  گرفتند.  قرار  خشونت  هدف 
عهده  بر  را  زنان  حقوق  فعاالن  از  دفاع  هميشه 
مى گرفتند نيز دستگير شدند. موارد ذيل، نمونه هايى 

از اين قبيل هستند.

شيوا نظرآهارى
شيوا نظرآهارى، فعال با تجربه حقوق زنان و از مؤسسين كميته گزارشگران حقوق بشر،156 در روز 24 خرداد 1388، بدون 
هيچگونه حكم جلبى دستگير شد. مادر وى گزارش مى دهد كه وى به دنبال صدور نامه مرتضوى دستگير گرديد.157 بازجويان 
وى را مجبور ساختند به اعضاء كميته گزارشگران حقوق بشر تلفن كرده و در حاليكه بازجوها به مكالمه گوش مى دادند، از 

آنها بخواهد تا سايت اين كميته را ببندند. وى پس از گذاشتن وثيقه اى سنگين، در روز 1 مهر 1388 آزاد شد.158

وى بار ديگر در 29 آذر 1388 به همراه محبوبه عباسقلى زاده و ژيال بنى يعقوب در حاليكه در اتوبوسى سوار بودند كه به 
سوى مراسم تشييع جنازه آيت اهللا منتظرى در قم مى رفت، دستگير شدند. مأموران امنيتى فهرستى از افراد هدف قرار گرفته 
داشتند و او و عباسقلى زاده را براى ترتيب دادن اين سفر با اتوبوس مورد مؤاخذه قرار دادند، به طوريكه عباسقلى زاده باور 
كرد كه آنها مكالمات تلفنى ايشان را كنترل كرده اند. وى به خاطر دارد كه پس از انتخابات، اكثر خانمهاى فعالى كه از 
دوستا او بودند مى گفتند مكالمات تلفنى آنها شنود مى شود. مأموران محبوبه عباسقلى زاده، شيوا نظرآهارى، و ژيال بنى يعقوب 
را به داخل اتومبيلى بردند. بنى يعقوب بالفاصله آزاد شد، اما نظرآهارى و عباسقلى زاده را با اتومبيل به زندان اوين بردند.159 

خرداد 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران)؛ «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با شادى صدر» (23 خرداد 1389) (موجود در 
آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران)؛ «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با پروين اردالن» (15 تير 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر 

ايران)؛ «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با محبوبه عباسقلىزاده» (15 تير 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
http://www.  156.  كميته گزارشگران حقوق بشر گروهى مستقل، ديده بان و گزارشگر حقوق بشر است كه در سال 1384 پايه گذارى شد. نگاه كنيد به

.chrr.biz

http://www.chrr. 157.  «بالتكليفى شيوا نظرآهارى پس از نزديك به يك سال حبس»، كميته گزارشگران حقوق بشر، 22 تير 1389، قابل دسترسى در
biz/spip.php?article10180. «شيوا نظرآهارى، از كودكى تا هفت ماه در زندان»، كميته گزارشگران حقوق بشر، 10 خرداد 1389، قابل دسترسى 

.http://www.chrr.biz/spip.php?article10247 در
شيوا  «مادر  ايران).  بشر  حقوق  اسناد  مركز  آرشيو  در  (موجود   (1389 فروردين   25) كاكايى»  پريسا  با  ايران  بشر  حقوق  اسناد  مركز  «مصاحبه    .158
 Shiva Nazar Ahari’s Mother: “My Daughter Has Denied] «نظرآهارى: دخترم اتهاماتى كه عليه او مطرح شده را رد كرده است
http://en.irangreenvoice.com/article/2010/ صداى سبز آزادى، 28 آوريل 2010، قابل دسترسى در ،[the Charges Against Her”
 Iran: Imprisoned Aactivist] «شود محاكمه  ملى  امنيت  عليه  اقدام  جرم  به  است  قرار  نظرآهارى  شيوا  زندانى،  فعال  apr/28/1768؛ «ايران: 
 ASSOCIATION] انجمن حقوق در حال گسترش زنان ،[Shiva Nazar Ahari to Go on Trial for ‘Acts Against National Securit’
http://www.awid.org/Issues-and-Analysis/Library/ 20 مه 2010، قابل دسترسى در ،[FOR WOMEN'S RIGHTS IN DEVELOPMENT

.Iran-Imprisoned-activist-Shiva-Nazar-Ahari-to-go-on-trial-for-acts-against-national-security

159.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با محبوبه عباسقلىزاده» (15 تير 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).

جمهورى  اطالعات  وزارت 
قدرتمندترين  ايران  اسالمى 
ايران  امنيتى  سيستم  در  نهاد 
در  وزارتخانه  اين  مى باشد. 
تحت  منظور  به   1363 سال 
داخلى  تهديدهاى  گرفتن  نظر 
در  اما  شد  تشكيل  خارجى  و 
با   1370 و   1360 دهه هاى 
در  قتل  و  ترور  عمليات  انجام 

و  دهه 1370،  اواخر  در  ايرانى  دگرانديشان  زنجيره اى  قتلهاى  جهان،  سراسر 
آزاديها  و  مدنى  حقوق  سركوب  و  اختناق  و  غيردولتى  سازمانهاى  سركوب 
در ايران، سوء شهرت يافت. يكى از وظايف اين نهاد تحت نظر قرار دادن و 
حمله به فعاالن حقوق زنان در ايران است. اين گروه از مأموران كه به «تيم 
زنان» معروف هستند، مسئول جمع آورى اطالعات درباره فعاالن زن و احضار، 

دستگيرى، و بازجويى از آنها در هنگام بازداشت مى باشند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

گ
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اگرچه عباسقلى زاده در عرض 24 ساعت آزاد شد، اما نظرآهارى هنوز در زندان به سر مى برد. تماس وى با جهان خارج مرتبًا 
قطع شده و گزارشهاى كمى درباره وضعيت بازداشت وى در دست است. در بهمن ماه 1388 مقامات به نظرآهارى اجازه 
دادند مكالمه تلفنى 30 ثانيه اى با خانواده خود داشته باشد كه طى آن وى به آنها گفت او را به يك سلول انفرادى كه مانند 

قفس مى ماند انتقال داده اند كه در آن به سختى جايى براى حركت دادن آزادانه دستها و پاها وجود دارد.160

كميته  در  نظرآهارى  همكاران  از  كاكايى،  پريسا   ،1388 بهمن  و  دى  ماه هاى  در  اوين  زندان  در  بازجويى  جلسات  طى 
گزارشگران حقوق بشر، متوجه شد كه نظرآهارى براى مدتهاى طوالنى قادر نخواهد بود زندان اوين را ترك كند. كاكايى 

تعريف مى كند:

علوى [بازجوى من] پرونده شيوا را جلوى من گذاشت و من ديدم كه روى پرونده نوشته بود «اشد مجازات». اين 
حتمًا به معناى اعدام نيست بلكه به اين معناست كه مى توانند حداقل او را ده سال زندانى كنند.161 

آخرين گزارشها داللت بر آن دارد كه اگرچه اتهامات رسمى نظرآهارى به وى اعالم شده (ازجمله اين اتهام كه وى عضو 
سازمان مجاهدين خلق مى باشد)، اما محاكمه وى كه تاريخ آن 2 خرداد 1389 اعالم شده بود، به تعويق افتاده و هنوز تاريخى 

براى آن مشخص نگرديده است. نظرآهارى روز 21 شهريور 1389 با توديع وثيقه 500 ميليون تومانى آزاد شد.162 

محبوبه عباسقلى زاده
محبوبه عباسقلى زاده يكى از سه فعال حقوق زنان است كه در 29 آذر 1388، در اتوبوسى كه به سمت مراسم تشييع آيت اهللا 
منتظرى مى رفت، دستگير گرديد. بازجويى كه علوى ناميده مى شد به وى گفت كه فيلمهاى او را ديده است—مقصود نوار 

مصاحبه هايى است كه عباسقلى زاده با نظرآهارى و مادر سهراب اعرابى انجام داد.163 

هنگامى كه عباسقلى زاده و نظرآهارى به زندان اوين رسيدند، آنها را از يكديگر جدا كردند و عباسقلى زاده را همه روز مورد 
بازجويى قرار دادند. آن شب پس از آزاد شدن، بازجويان عباسقلى زاده به او تلفن كرده و وى را تهديد نمودند، بنابراين او 
هم سيم كارت تلفن همراه خود را درآورد. در اوايل دى 1388، عباسقلى زاده در منزل يكى از دوستان خود مخفى شد تا 
مجدداً دستگير نشود. اما مأموران به جستجوى خانه وى پرداخته و كامپيوتر وى را با خود بردند. عباسقلى زاده مى دانست اگر 
مقامات، اطالعاتى كه بر كامپيوتر وى وجود دارد را بخوانند، وى دوباره دستگير خواهد شد، بنابراين تصميم گرفت پيش 

از آنكه اين مطالب كشف شود، از ايران فرار كند:

ديگر واقعًا خسته شده بودم. خسته از آزار و اذيت، خسته از خفقان و سركوب، خسته از دلقك بازيهاى وزارت 
اطالعات. درعجب بودم كه چرا در ايران مانده ام—ديگر حتى نمى توانستم فعال باشم، تمام ما فعاالن زن مخفى شده 

http://www. 160.  «افزايش فشار بر شيوا نظر آهارى و انتقال او به سلول شبيه قفس»، كميته گزارشگران حقوق بشر، 25 بهمن 1388، قابل دسترسى در
.chrr.us/spip.php?article8435

161.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با پريسا كاكايى» (25 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
 Iran: Imprisoned activist Shiva Nazar] «162.  «ايران: فعال زندانى، شيوا نظر آهارى قرار است به جرم اقدام عليه امنيت ملى محاكمه شود
‹Ahari to go on trial for ‹acts against national security]،زنانى كه تحت قوانين اسالم زندگى مى كنند، 26 مه 2010، قابل دسترسى در 
http:// ؛ «شيوا نظرآهارى آزاد شد»، خبرگزارى حقوق بشر ايران، 21 شهريور 1389، قابل دسترسى در http://www.wluml.org/node/6310

.www.rahana.org/archives/24839

163.  عباسقلى زاده مصاحبه اى چند قسمتى با نظرآهارى در دسامبر 2009 درباره دوران زندان نظرآهارى پس از انتخابات خرداد ماه را به صورت فيلم درآورد. 
http://www.youtube.com/watch?v=YHOP- نگاه كنيد به «فايل ويديويى: شيوا از سركوب برمى خيزد»، دسامبر 2009، قابل دسترسى در

oF3iOk&feature=related. عباسقلى زاده همچنين با پروين فهيمى، مادر سهراب اعرابى كه در تظاهرات پس از انتخابات به قتل رسيد، درباره مرگ 
http://www.youtube. پسرش مصاحبه كرده است. نگاه كنيد به «فايل ويديويى: پروين فهيمى هنوز مى پرسد»، نوامبر 2009، قابل دسترسى در

com/user/jensedigar#p/u/8/s5vd2gOxZM0. «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با محبوبه عباسقلى زاده» (15 تير 1389) (موجود در 
آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
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بوديم و ديگر نمى توانستيم مانند سابق با يكديگر مالقات كنيم. در آن هنگام تصميم گرفتم ايران را ترك كنم.164

وى بعداً دريافت كه بازجوها از دستگيرشدگان درباره وى پرسيده اند و به آنها گفته اند كه از محل فعلى وى مطلعند. آنها 
ادعا نمودند كه وى عضو سازمان مجاهدين خلق است و اينكه اگر او را پيدا كنند به وى آسيب خواهند رساند. وى معتقد 

است كه ديگر نمى تواند به ايران بازگشته و در امان باشد.165

ژيال بنى يعقوب
ژيال بنى يعقوب، روزنامه نگار ايرانى و فعال حقوق زنان كه داراى شهرت جهانى است،166پس از آنكه در 29 آذر ماه از 
اتوبوس به زور پياده  شد، بالفاصله آزاد شد. اما در روز 30 خرداد 1388 وى به همراه شوهر خود بهمن احمدى عمويى 
دستگير كردند. بنى يعقوب دو ماه بعد با قرار وثيقه آزاد شد اما حكم پنج سال حبس شوهر او در مرحله استيناف، تأئيد شد 

و در حال حاضر وى در بند 305 اوين دوران زندانى خود را سپرى مى كند.167

بنى يعقوب احساس امنيت نمى كرد و نمى توانست عقايد خود را آزادانه بيان نمايد. وى در نامه اى خطاب به رئيس قوه قضاييه 
ايران نوشت كه چگونه دستگيرى وى بر آزادى بيان عقايد او تأثير گذاشته:

اكنون در حدود 70 روزنامه نگار در زندان هاى جمهورى اسالمى ايران به سر مى برند و بسيارى ديگر مانند من با قرار 
وثيقه آزاد شده اند و هيچگونه امنيتى ندارند. ما وحشت داريم كه هرچه كه بنويسيم ممكن است به عنوان مدركى 
براى «تبليغ عليه نظام» يا «تبانى عليه امنيت ملى» استفاده شود. من و همكارانم سعى مى كنيم تا حد امكان كم مطلب 

بنويسيم.168

تانيا احمدى كليجى
تانيا احمدى كليجى، وبالگ نويس و فعال حقوق زنان، از تظاهرات پس از انتخابات عكس گرفته و گزارشهايى توزيع كرد. 
وى سيم كارتهاى تلفن همراه خود را مرتب عوض مى كرد تا از كنترل دولت در امان بماند. با اين حال در مرداد 1388 
مأموران وى را در آپارتمان او در تهران دستگير كرده و جزوات مربوط به اصالح طلبان را توقيف نمودند. آنها براى سه 
روز وى را در اطاق كوچكى در حبس انفرادى نگاه داشتند و براى هفت تا هشت ساعت شديداً از او بازجويى مى كردند. 

احمدى كليجى معتقد است آنها به دنبال به دست آوردن رابطهاى وى بودند.169

پس از آزادى، مأموران باتماس تلفنى و ارسال پيامك بر تلفن همراه او را تهديد مى كردند. احمدى كليجى حتى مى ترسيد در 
خيابان تنها راه برود، اما با وجود اين فعال باقى ماند. در دى ماه 1388 مأموران لباس شخصى مجدداً وى را بدون داشتن حكم 
جلب دستگير كردند. آنها وى را صبح زود روز بعد بدون اعالم هيچگونه جرمى آزاد كردند. بدن وى مجروح و خون آلود 
بود. كسى نبود او را به منزل ببرد و او سعى  كرد جلوى ماشينى را بگيرد. احمدى كليجى بر اساس محلى كه او را در آن 

رها كرده بودند معتقد است كه در وزارت كشور نگاه داشته شده بود.170 

164.  همان.

165.  همان.
166.  بنى يعقوب به عنوان سردبير وبسايت كانون زنان ايرانى بود و در سال 1388 جايزه شجاعت در روزنامه نگارى را از آن خود نمود.

167.  احمدى عمويى در اسفند 1388موقتًا آزاد شد تا نوروز را در كنار خانواده خود بگذراند اما در 9 خرداد 1389 به اوين فراخوانده شد. نگاه كنيد به 
http://www. نوشته هاى ژيال بنى يعقوب بر وبالگ خود درباره زندانى شدن و آزادى موقت وى، «نوشته هاى ژيال بنى يعقوب»، قابل دسترسى در

.zhila.org/spip.php

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/iran-  ،2010 آوريل   30 بين الملل،  عفو  سازمان  تنگنا»،  در  روزنامه نگاران  «ايران:    .168
.journalists-under-siege-2010-04-30

169.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با تانيا احمدى كليجى» (30 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
170.  همان.
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چند هفته پس از اين دستگيرى ، احمدى كليجى احضاريه اى براى حضور در دادگاه شعبه سپهبد قرنى دريافت نمود، شعبه اى 
كه او معتقد است مخصوص رسيدگى به جرائم قتل مى باشد. احمدى كليجى كه نگران جان خود بود در بهمن ماه به تركيه 

گريخت. اما بازجوها با وجود اين مرتبًا به خانواده  او تلفن مى كنند و خواستار بازگشت وى به ايران هستند.171

آسيه امينى
آسيه امينى، فعال حقوق زنان، روزنامه نگار، و شاعر تحسين برانگيز، از اعضاء اصلى كنشگران بود، سازمانى غيردولتى كه 
اصلى  زيرمجموعه هاى  از  يكى  عنوان  به  كيفرخواست  نخستين  در  سازمان  اين  مى كند.172  پشتيبانى  ايران  مدنى  جامعه  از 

سازمانهاى غيردولتى ذكر گرديده بود كه ادعا مى شد هدفشان انقالب مخملى عليه جمهورى اسالمى است.173

امينى در تظاهرات پس از انتخابات 22 خرداد در تهران شركت كرد. بسيارى از دوستان وى كه روزنامه نگار و فعال مدنى 
بودند دستگير شدند. يك روز صبح جمعه اوايل مرداد يكى از دوستان خانوادگى وى تلفن كرده و گفت از يك تلفن 
عمومى در نزديكى خانه امينى تماس مى گيرد و اجازه خواست تا به منزل امينى بيايد. امينى شخصًا آن زن را نمى شناخت اما 
مى دانست كه وى از دوستان خانواده وى مى باشد، بنابراين پذيرفت. آن زن به امينى گفت كه دو هفته وى در زندان بوده 
و همان روز از زندان آزاد شده است. او مخفيانه به منزل امينى آمده بود تا شخصًا وى را از خطر آگاه سازد. او به امينى 
گفت وى را در بند زنان زندان اوين محبوس كرده بودند و هنگامى كه در آنجا بوده از وى و بسيارى از زنان زندانى ديگر 
مكرراً راجع به امينى بازجويى كرده اند. بازجوها راجع به امينى و رابطه او با آن زن پرسيدند. آن زن گفت او نمى دانست 
چرا بازجوها اينقدر راجع به امينى حساسيت نشان مى دادند و اينكه آنها راجع به زنان فعال ديگر نيز سؤال مى كردند—مانند 
شيرين عبادى و شادى صدر. آن زن به امينى توصيه كرد كه منزل خود را ترك كند يا به احتمال قريب به يقين دستگير 

خواهد شد.174 

امينى براى مدتى تهران را ترك كرد اما به زودى بازگشت. در روز 10 مرداد 1388، كيفرخواستى كه از كنشگران به عنوان 
عاملى اصلى در «انقالب مخملى» نام برده بود در اولين محاكمه فرمايشى خوانده شد. امينى حيرت زده شد—«جرمهايى» 
كه در كيفرخواست مورد بحث قرار گرفته بودند كوچكترين ارتباطى با واقعيات نداشتند. در نظر وى «درست به اين مى ماند 

كه آنها يك نمايشنامه تخيلى نوشته اند و حال به دنبال بازيگران آن مى گردند».175

امينى مى دانست كه بايد هرچه زودتر به همراه فرزند خود ايران را ترك كند. وى تصميم گرفت دعوتنامه اى كه براى 

171.  همان.
172.  «كنشگران» خالصه «كنشگران داوطلب»، همان مركز آموزش و تحقيقات سازمانهاى جامعه مدنى ايران مى باشد. «كنشگران» در سال 1381 براى 
پشتيبانى و افزايش توانايى سازمانهاى جامعه مدنى ايران، ارتقاء سطح دسترسى به اطالعات، ارتقاء بهبود وضعيت زنان و كودكان در ارتباط با اهداف 
ترقى خواهانه اين هزاره، و افزايش سطح آگاهى عمومى در ايران درباره حقوق بشر تأسيس شد. در اسفند 1385، نيروهاى امنيتى ايران «كنشگران» 
را تعطيل نموده، حسابهاى بانكى آن را مسدود كرده و اسناد و تجهيزات كامپيوترى آن را ضبط كردند. نگاه كنيد به «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر 
ايران با آسيه امينى» (21 خرداد 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران)؛ همچنين نگاه كنيد به «ايران: سازمان عفو بين الملل خواستار 
 Amnesty International Urges Immediate and Unconditional Release of] «آزادى فورى و بدون قيد و شرط سهراب رزاقى است
http://www.amnesty.ca/resource_centre/news/view. سازمان عفو بين الملل، 16 نوامبر 2007، قابل دسترسى در ،[Sohrab Razzaghi

 .php?load=arcview&article=4118&c=Resource+Centre+News
173.  كيفرخواست مزبور در قسمت مربوطه اظهار مى كرد: «بازوي اجرايي اين پروژه يعني كودتاي مخملي داراي شش زيرمجموعه مي باشد. [....] NGOها؛ 
اين زيرمجموعه در دوره دولت اصالحات از اهميت خاصي برخوردار شد. غرب به اين نتيجه رسيده بود كه بايد NGOها در ايران گسترش پيدا كنند و 
به دنبال اين بود كه ضعف آنان از نظر منابع انساني، مالي و مديريتي نيز تأمين شود. به همين دليل موسساتي تأسيس شد كه بيشتر آن در هلند بود. وظيفه 
اين موسسات اين بود كه به NGOهاي ايراني خدمات آموزش پرسنل، آموزش جمع آوري پول از خارج كشور و ... را بدهند. دو NGO برجسته در 
كشور با نامهاي ُكنشگران به مديريت سهراب رزاقي (مدير NGOها در وزارت كشور دوره اصالحات) كه مبلغ دو ميليون يورو بودجه از موسسات هلندي 
دريافت كرد و موسسه همياران با مديريت باقر نماز [هستند]». نگاه كنيد به «متن كامل كيفرخواست مدعى العموم عليه متهمين پروژه شكست خورده 
 http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8805100944 در  دسترسى  قابل   ،1388 مرداد   10 فارس،  خبرگزارى  مخملى»،  كودتاى 

  .[http://www.iranhrdc.org/ براى دسترسى به ترجمه صفحه بندى شده، نگاه كنيد به]
174.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با آسيه امينى» (21 خرداد 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).

175.  همان.
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سخنرانى در سوئد دريافت كرده بود را قبول كند اما برنامه خود را بر مبناى بازگشت به ايران تنظيم كرد. اما او ايميلى از 
يكى از دوستان خود دريافت داشت كه به وى اخطار مى كرد تحت هيچ شرايطى نبايد به ايران باز گردد. دوست مزبور طى 
بازجوييها مطالبى شنيده بود كه نشانگر آن بود كه اگر امينى به ايران باز گردد دچار مشكل خواهد شد. امينى تا كنون به 

ايران باز نگشته است.176

آيدا سعادت
آيدا سعادت، يكى از فعاالن با سابقه حقوق زنان، در آبان 1388 به طرز وحشيانه اى مورد حمله و تهديد وحشيانه مردان 
ناشناس لباس شخصى قرار گرفت. وى از مالقات پدر بيمار خود، به خانه باز مى گشت كه دو مرد وسط يكى از خيابانهاى 
تهران سر راه او را گرفته و وى را مضروب ساخته به او گفتند بايد فعاليتهاى خود را متوقف سازد در غير اينصورت عواقب 
بدى خواهد داشت. سعادت در تابستان به سازماندهى گروه مادران عزادار كمك كرده بود و شخصًا پرونده اى را كه حاوى 
اسناد وقوع تجاوز در زندان بود را به مهدى كروبى، رئيس اصالح طلبان داده بود. سعادت متوجه شد كه اين مردها دقيقًا 
مى دانستند او چه كسى است—آنها به وى گفتند كه اين ضرب و شتم فقط يك اخطار است و دفعه آينده آنها وى را همان 
جايى خواهند فرستاد كه آن «هشت تاى ديگر» رفتند. وى مى دانست كه اين اشاره اى صريح به هشت تن قربانيان تجاوز 

است كه وى پرونده آنها را به كروبى داده بود.177

اين نخستين بار نبود كه مقامات سعى داشتند سعادت را بترسانند تا فعاليتهاى خود را متوقف سازد. در شهر زادگاه خود، 
قزوين، سعادت با سازمانهاى غيردولتى درباره موضوع حقوق كودكان كار مى كرد و كمك نمود تا كارگاه هايى درباره 
تبعيض جنسى تشكيل شوند. وى در سال 1386 به تهران نقل مكان نمود و در يك بانك استخدام شد. پس از آنكه وى را 
به خاطر فعاليتهاى او در زمينه حقوق زنان، از بانك اخراج نمودند، وى شغلى در زمينه روابط اجتماعى در يك كارخانه 

بازيافت پيدا كرد.178

هنگامى كه سعادت به تهران نقل مكان نمود در كمپين يك ميليون امضاء شروع به فعاليت كرد. وى در خيابانهاى تهران به 
تبليغ پرداخته و با مردم درباره حقوق زنان سخن گفته و در حمايت از دادخواست كمپين براى اصالح قوانين تبعيض آميز 
عليه زنان، امضاء جمع آورى مى كرد. وى همچنين نوشتن و ارسال مطلب به وبسايت كمپين به نام «تغيير براى برابرى» را 

آغاز نمود.179 

در روز 23 خرداد 1387 وى به دليل كمك به برگزارى تظاهرات آرام به مناسبت روز همبستگى زنان ايران، در بيرون 
گالرى راه ابريشم در تهران دستگير شد. هشت زن ديگر نيز در آن روز دستگير شدند، از جمله اعضاء برجسته كمپين، 
ژيال بنى يعقوب و جلوه جواهرى.180 بازجوها سعادت و زنان را تحت بازجوييهاى دراز مدت قرار دادند و زنان ديگر را 
آزاد كردند. سعادت نگران بود مجبور شود در زندان بماند زيرا خانواده او در تهران نبودند و او نيز خود قادر نبود وثيقه  
سنگينى براى رهاى خود بگذارد. نهايتًا با گرو گرفتن شناسنامه وى به جاى وثيقه، او را آزاد نمودند. محاكمه وى دو ماه 
بعد برگزار گرديد. وى به اخالل در نظم عمومى و عدم فرمانبردارى از نيروى انتظامى متهم شده بود، اما در آبان 1388 از 

تمام اين اتهامات تبرئه شد.181

176.  همان.
177.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با آيدا سعادت» (26 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).

178.  همان.

179.  همان.
 Nine Women’s Rights Activists Released] «180.  همان؛ همچنين نگاه كنيد به «نه فعال حقوق زنان چند ساعت پس از دستگيرى آزاد شدند
http://www.we-change.org/english/spip. در  دسترسى  قابل  ژوئن 2008،   12 برابرى،  براى  تغيير   ،[Several Hours After Arrest

.php?article291

181.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با آيدا سعادت» (26 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
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در مهر ماه 1388، سعادت تماسهاى تلفنى تهديدآميزى دريافت مى كرد كه از وى مى خواست خود را به دادگاه معرفى 
نمايد. وى از اين كار امتناع مى ورزيد مگر آنكه احضاريه رسمى به خانه  او ارسال شود. در آبان ماه سعادت به همراه پريسا 
كاكايى، شيوا نظرآهارى و ديگران رسمًا به دادگاه انقالب تهران احضار شد. دادگاه سعادت را شديداً در باره ارتباط او با 
جنبش زنان و ديگر فعاالن زن مورد بازجويى قرار داد. روز پس از بازجوى، وى مجدداً از كار اخراج شد. رئيس او اعتراف 
نمود كه از نحوه كار او رضايت داشته است اما گفت كه مقامات رسمى امنيتى وى را تهديد نموده و دستور داده اند  كه 

سعادت را اخراج كند.182

نيروهاى امنيتى سعادت را از نزديك زير نظر داشتند؛ بازجوها روزى پنج يا شش بار به وى تلفن كرده و نيز با اعضاء 
خانواده  او تماس گرفته مى خواستند تا رفت و آمد هاى او را زير نظر داشته باشند. او احساس كرد كه مأموران از نزديك 
خانه  او را زير نظر گرفته اند و يك خودروى امنيتى او 
را تعقيب مى كند. سعادت از ترس يك دستگيرى ديگر 
مخفى شده و براى يك ماه در منزل دوستان خود ماند. 
او از پسر خود جدا شده و مجبور بود مخفيانه به ديدن 
پدر بيمار خود برود، بدون اينكه توجه مقامات را جلب 

كند.183

يك شب مقامات به پدر و مادر سعادت تلفن كرده و 
گفتند مى دانند سعادت كجا مخفى شده و به آنها گفتند 
اين پيغام را به او برسانند كه وى بايد خود را به آنها 
معرفى كند. سعادت كه از اين وضعيت بى ثبات خسته 
را  او  بازجوها  نمود.  معرفى  آنها  به  را  خود  بود،  شده 
مسخره كرده و تهديد به مرگ نمودند. آنها مى دانستند 
گفته  كه  را  افرادى  پرونده هاى  كه  است  كسى  وى 
مى شد در بازداشتهاى پس از انتخابات مورد تجاوز قرار 
گرفته و كشته شده اند به كروبى تحويل داده است. آنها وى را به خاطر انجام اين عمل به مرگ تهديد كردند و سخنان و 
اشارات زشت و مستهجنى راجع به فعاليتهاى وى ابراز داشتند. آنها همچنين وى را به همخوابگى با مردان همكار او متهم 
نمودند. يكى از بازجوها به وى گفت: «فكر مى كنى ما فاحشه هايى مثل شما را بازداشت مى كنيم تا از شما قهرمان ملى 

بسازيم؟»184

مدت كوتاهى پس از آزاد شدن، مأموران لباس شخصى در خيابان به وى حمله كردند. پس از اين حمله سعادت موفق شد 
آژانسى گرفته و به منزل يكى از دوستان خود برود. راننده تاكسى مى خواست وى را به بيمارستان ببرد اما سعادت به او 
گفت كه فراموش كند كه هرگز و را ديده  است. دوست سعادت نگاهى به بدن مجروح و خونين او انداخت و گفت كه 
اگر مى خواهد جان سالم به در ببرد، ديگر نمى تواند در ايران بماند. سعادت نمى خواست ايران را ترك كند، اما احساس كرد 
كه چاره ديگرى ندارد. او به خاطر فعاليتهاى خود از كار اخراج شده بود، مجبور شده بود جدا از فرزند خود زندگى مخفى 
داشته باشد، ديگر پولى نداشت، و مقامات هم به دنبال او بوده و او را به خاطر فعاليتهاى او به زندان يا بدتر از آن تهديد 

مى كردند. وى در آذر 1388 به صورت قاچاق از ايران وارد تركيه شد.185

پريسا كاكايى
182.  همان.
183.  همان.
184.  همان.
185.  همان.

گ

شعبه اى  اسالمى  انقالب  پاسداران  سپاه 
از نيروى نظامى ايران است كه پس از 
مخالفان  با  مقابله  براى   1357 انقالب 
شد.  تأسيس  كشور  داخل  ناآراميهاى  و 
محمود  جمهور  رئيس  انتخاب  زمان  از 
نقش   ،1384 سال  در  احمدى نژاد 
نظامى  و  اقتصادى،  سياسى،  اجتماعى، 
گسترش  چشمگيرى  طور  به  سپاه 
مسئول  ًا  ب غال سپاه  عوامل  است.  يافته 
فعاالن  بازجويى  و  بازداشت  دستگيرى، 
حقوق زنان بوده اند. فعاالن حقوق زنان 
اعضاء  از  بازجويى  مى كنند  گزارش 

اطالعات  وزارت  در  زنان  بازجويان  تيم  توسط  معموالً  (كه  زنان  جنبش 
انجام مى شد) تحت كنترل سپاه درآمد و اين وضع تاكنون ادامه دارد.
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پريسا كاكايى، يكى از فعاالن اصلى حقوق زنان و كودكان، در تابستان 1388 به طور تمام وقت براى كميته گزارشگران 
حقوق بشركار مى كرد. تمركز اصلى وى بر مسايل زنان و مشكالت كودكان بود. پس از دستگيرى همكار و دوست شخصى 
و صميمى كاكايى، شيوا نظرآهارى، بالفاصله پس از انتخابات خرداد، كاكايى چندين تماس تلفنى از بازجوى نظرآهارى 
دريافت داشت كه به وى دستور مى داد بايد به دفتر پيگيرى وزارت اطالعات در تهران مراجعه نمايد. او از رفتن تا هنگام 

دريافت احضاريه رسمى امتناع مى ورزيد.186

در آبان 1388 كاكايى همراه با ديگر زنان فعال از جمله آيدا سعادت و جلوه جواهرى رسمًا به دفتر پيگيرى احضار شدند. 
دو مرد كه يكى از آنها يك اسلحه كمرى حمل مى كرد، احضاريه ها را تحويل دادند. احضاريه ها دستور مى دادند كه بايد در 

عرض سه روز مراجعه نمايند. در دفتر پيگيرى، بازپرس به وى گفت كه وى به دليل «زن بازى» احضار گرديده است.187

در آذر ماه دستگير شد، مأموران اطالعاتى به كاكايى تلفن كرده و اصرار ورزيدند كه او  پس از آنكه نظرآهارى مجدداً 
وبسايت كميته گزارشگران حقوق بشر را تعطيل كرده و فعاليتهاى خود را متوقف سازد. هنگامى كه اين گروه تصميم 
گرفتند كه سايت را نبندند، در طول هفته بعد كاكايى هر روز از بازجوى نظرآهارى تماسهاى تلفنى تهديدآميز دريافت 
مى كرد كه به او فرمان مى داد اطاعت كند و اگر نه دستگير خواهد شد. بازجوى مزبور سحرگاه روزى به منزل خانواده او 
تلفن كرده و با پدر او صحبت كرد و سپس درخواست كرد با كاكايى صحبت كند. هنگامى كه بازجوى فوق كمى بعدتر 
در همان روز به تلفن همراه كاكايى زنگ زد كاكايى از وى پرسيد چرا به دنبال اوست. او گفت كه سحرگاه كه تلفن زده 

بود بيرون منزل وى ايستاده بود تا او را دستگير كند.188

روز پنجشنبه  10 دى 1388 بازجو به كاكايى و ديگر اعضاء كميته گزارشگران حقوق بشر دستور داد تا براى بازجويى به 
دفتر پيگيرى مراجعه نمايند. روز بعد كاكايى داوطلبانه به دفتر پيگيرى مراجعه نمود. او را نگاه داشته و سپس به زندان اوين 
منتقل نمودند.189 در زندان اوين وى را به بند 209 بردند—بندى كه محل نگاهدارى زندانيان سياسى است. نگهبانها به وى 
دستور دادند تا لباسهاى خود را به طور كامل درآورد و از او به طرز بى شرمانه اى بازرسى كامل بدنى به عمل آوردند. آنها 
سپس او را در يك سلول كوچك و كثيف در بند زنان كه بيش از حد پر بود، جاى دادند. سلول بسيار سرد بود و پتوها 
نازك. بازجوها براى سه هفته به وى اجازه مالقات ندادند، و پس از آن به خانواده  او اجازه دادند هر پنجشنبه با او ديدار 

كنند.190

كاكايى براى حدود يكماه و نيم محبوس بود. منصوره شجاعى، يكى از فعاالن نام آور حقوق زنان در سلول مجاور سلول 
كاكايى محبوس بود.191 ليال توسلى، دختر محمد توسلى (از اعضاء نهضت آزادى ايران) در سلول كاكايى بود. هنگامى كه 
كاكايى در اوين بود سميه رشيدى يكى از اعضاء كمپين يك ميليون امضاء كه به خاطر فعاليتهاى خود در كمپين دستگير 
شده و به محاربه متهم شده بود را ديد. رشيدى به وى گفت كه در زيرزمين زندان اوين مأموران او را به طرز بدى مورد 

ضرب و شتم قرار داده اند.192

در زندان به كاكايى اجازه دسترسى به مشاوره حقوقى ندادند—وى هرگز نتوانست با وكيلى صحبت كند. او از جهت مالى 
قادر به گذاشتن وثيقه سنگينى كه برايش تعيين كرده بودند نبود و والدين وى مجبور شدند كفالت مالى برابر يك سوم 

186.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با پريسا كاكايى» (25 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
187.  همان.
188.  همان.
189.  همان.
190.  همان.

191.  ر.ك. زيرنويس 211.
192.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با پريسا كاكايى» (25 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
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حقوق ماهيانه خود بدهند تا او در 28 بهمن 1388 از اوين آزاد شود.193 پس از آزادى، بازجوى كاكايى تقريبًا هر روز به 
وى تلفن مى كرد، او را تهديد نموده و به وى مى گفت كه بازجوييهاى وى هنوز تمام نشده است. او سعى داشت با تحت 
فشار گذاشتن كاكايى، ديگر اعضاء كميته گزارشگران حقوق بشر را متقاعد سازد تا خود را به مقامات تحويل دهند. بازجو 
از او مى خواست پسورد ايميلهاى خود را در اختيار وى قرار دهد. كاكايى شك كرده بود كه مأموران ايميلهاى او را تحت 

نظر دارند و به دوستان خود ايميلى فرستاده و به آنها گفت كه ديگر بيش از آن نمى تواند با آنها در تماس باشد.

خيلى ناراحت بودم. يكبار نشستم پشت كامپيوتر و همه چيز را پاك كردم، وبالگ، نوشته ها، ايميلها. ايميلى نيز 
به همه زدم كه ديگر هيچ ارتباطى با آنها نخواهم داشت. پدرم فكر كرد كه من نزديك است عقل خود را از دست 

بدهم. بعد از آن ديگر ظرفيت روانى من تمام شد.194 

وى ايران را ترك كرد و در تبعيد به سر مى برد.195

فروغ ميرزايى و مريم قنبرى
فروغ ميرزايى، وكيلى كه مدافع بسيارى از فعاالن حقوق زن مى باشد، به همراه شوهر خود روزبه كريمى، روزنامه نگار، در 
شب شنبه 12 دى 1388 دستگير شد. مقامات براى 35 روز از دادن هرگونه اطالع درباره وضعيت سالمت و محل نگهدارى 
وى به خانواده او، امتناع كردند. وى در شب 20 بهمن 1388 به همراه مهين فهيمى، يكى از اعضاء «مادران صلح» آزاد شد.196

عوامل اطالعات مريم قنبرى، وكيل ديگرى كه براى دفاع از فعاالن حقوق زن معروف است را نيز در منزل او در تهران 
در تاريخ  19 بهمن 1388 دستگير كردند. آنها هيچگونه مجوز يا علتى براى تفتيش منزل ارائه نكردند اما كامپيوتر وى را 
مصادره نمودند. وى روز 23 بهمن با خانواده خود تماس گرفته و به آنها اطالع داد كه در يكى از سلولهاى سه نفره بند 209 

زندان اوين نگهدارى مى شود. وى با گذاشتن وثيقه 50 ميليون تومانى در غروب روز 9 اسفند 1388 از زندان آزاد شد.197

در روز 2 مرداد 1389 نيروهاى امنيتى به دفاتر محمد مصطفايى، وكيل، در تهران يورش بردند، عملى كه در ارتباط با نظراتى 
بود كه او درحمايت از سكينه محمدى آشتيانى—مادر دو كودك كه اخيراً به جرم زناى محصنه به مرگ از طريق سنگسار 
محكوم شده است، به رسانه هاى گروهى بين المللى ابراز كرده بود. مصطفايى دفاع از بسيارى فعاالن حقوق زن، از جمله 
شادى صدر، محبوبه عباسقلى زاده، و هنگامه شهيدى را بر عهده داشته است. هنگامى كه مأموران از پيدا كردن مصطفايى 
نااميد شدند، همسر و برادر همسر وى را دستگير كردند و آنها را در اوين نگاه داشته اند. آنها مصطفايى را به داشتن ارتباط 
با سازمان مجاهدين خلق متهم نموده اند و تهديد كردند كه تا او خود را تحويل ندهد همسر و برادر همسر او آزاد نخواهند 
شد.198 مصطفايى به تركيه گريخت و پس از آن به نروژ پناهنده شد. همسر و برادر همسر وى آزاد شدند و همسر و دختر 

وى نيز پس از مدتى به او پيوستند.199

193.  همان.

194.  همان.

195.  همان.
http:// 196.  «فروغ ميرزايى از وكالى بازداشت شده و بهاره هدايت، همچنان ممنوع ا لمالقات هستند»، مدرسه فمينيستى، 17 بهمن 1388، قابل دسترسى در

iranfemschool.biz/spip.php?article4211؛ «مهين فهيمى و فروغ ميرزايى آزاد شدند»، صداى سبز ايران، 20 بهمن 1388، قابل دسترسى در 
.http://www.irangreenvoice.com/article/2010/feb/09/1135

http://www.irwomen. 197.  «مريم قنبرى وكيل دادگسترى و فعال حقوق زن بازداشت شد»، كانون زنان ايرانى، 19 بهمن 1388، قابل دسترسى در
http://news.gooya.com/poli- ؛ «مريم قنبرى در سلول انفرادى»، گويا، 23 بهمن 1388، قابل دسترسى درcom/spip.php?article8402
http://www. ؛ «مريم قنبرى آزاد شد»، خبرگزارى حقوق بشر ايران، 9 اسفند 1388، قابل دسترسى درtics/archives/2010/02/100363.php

.rhairan.org/archives/5502

198.    نگاه كنيد به «نامه شادى صدر به كانون وكالى ايران»، 6 مرداد 1389، (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
 Human Rights Lawyer Who Fled Iran Is Reunited with] 199.  همسر و دختر وكيل حقوق بشر كه از ايران فرار كرد به او پيوستند

http://edition.cnn.com/2010/WORLD/meast/09/02/iran.exile. 3 سپتامبر 2010، قابل دسترسى در ،[CNN] سى.ان.ان ،[Family
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نرگس محمدى
نرگس محمدى، معاون رئيس كانون مدافعان حقوق بشر كه در ارديبهشت 1388 در فرودگاه از خروج از كشور منع شد،200 
در ساعت 10 صبح روز 20 خرداد 1389 در خانه  خود دستگير شد.201 بازجويان هيچگونه حكم جلب و يا مجوز بازرسى منزل 
به محمدى ارائه ندادند. آنها وى را با خود به زندان اوين بردند و بدون اينكه به وى توضيح دهند به چه جرمى متهم شده و 
بدون اينكه مجوزى براى ادامه بازداشت وى نشان دهند به مدت چهار روز او را محبوس نمودند. نهايتًا وى به تبليغ بر عليه 

نظام، عضويت در كانون مدافعان حقوق بشر، و تجمع و تبانى عليه رژيم  متهم گرديد.202

محمدى چند سال قبل دچار آمبولى ريه شده بود و اين بيمارى اقتضاء مى كند كه او در فضاى بسته و محدود نگهدارى 
نشود. هنگامى كه وى در اوين به سر مى برد، او را در يك سلول انفرادى نگاه داشته مى شد كه وضعيت وى را تشديد كرد. 
وى چندبار بيهوش شده و دچار فلج موقت گرديد. او هنگامى كه در اوين بود تقريبًا حدود 14 بار از هوش رفت. يك 
بار هنگامى كه براى بازجويى مى رفت بيهوش شد و از هفت پله افتاد. پس از آن بازجوها وى را با صندلى چرخدار براى 
بازجويى مى بردند.203 يك بار دكتر زندان به بازجوى محمدى گفته بود اگر او را در اوين نگاه دارد، وى تبديل به «يك 
زهرا كاظمى دوم» خواهد شد.204 محمدى در روز 11 تير 1389 با گذاشتن وثيقه 50 ميليون تومانى آزاد گرديد. وى در 

بيمارستان بسترى است و حال وى تدريجًا رو به بهبود است.205

3،3.   دستگيرى رهبران، اعضاء و جمع كنندگان امضاء كمپين يك ميليون امضاء
رهبران و اعضاء كمپين يك ميليون امضاء – از سازمان دهندگان آن گرفته تا زنانى كه امضاء جمع آورى مى كردند – هدف 
دستگيرى و آزار و اذيت قرار گرفته اند. بسيارى از آنان به اقدام عليه امنيت ملى و يا اخالل در نظم عمومى متهم گرديده اند. 

نمونه هاى زير از اين قبيل هستند:

مهرنوش اعتمادى، از فعاالن كمپين يك ميليون امضاء در تاريخ  2 آذر 1388 در منزل خود در اصفهان دستگير شد. مأموران 
امنيتى كتابها و لوازم آموزشى و كيف كامپيوتر او را توقيف كردند. پيش از دستگيرى ، اعتمادى چندين بار احضار شده 
و از طريق تماسهاى تلفنى تهديد شده بود. اعتمادى در تاريخ  17 آذر 1388 و پس از گذاشتن وثيقه 50 ميليون تومانى، و 
پس از گذراندن 15 روز در زندان مركزى اصفهان، آزاد گرديد. او به «اقدام عليه امنيت ملى از طريق فعاليت در كمپين 
يك ميليون امضاء و از طريق انجام فعاليتهايى با هدف اقتدار زنان» متهم گرديد. تا كنون تاريخ برگزارى دادگاه اعتمادى 

تعيين نگرديده است.206

هايده تابش، فعال ديگر كمپين يك ميليون امضاء در اصفهان، در تاريخ 14 آذر 1388 در خانه  خود دستگيرشد. تابش 

 .reunion/index.html?iref=24hours

200.  رك. زيرنويس 115.
http:// 201.  نگاه كنيد به مصاحبه نرگس محمدى در «فايل ويديويى: نرگس محمدى در بيمارستان»، صداى آمريكا، 10 ژوئيه 2010، قابل دسترسى در

.videos.wittysparks.com/id/827091494

202.  همان.

203.  همان.
204.  زهرا كاظمى، يك روزنامه نگار ايرانى – كانادايى هنگامى كه در سال 1382 در زندان اوين بود به علت صدمات شديد در ناحيه سر، درگذشت. 
http:// نگاه كنيد به مركز اسناد حقوق بشر ايران، «مصونيت از مجازات در ايران: مرگ خبرنگار عكاس، زهرا كاظمى»، 2006، قابل دسترسى در

.iranhrdc.org/httpdocs/English/pdfs/Reports/Impunity-in-Iran_Nov06.pdf

205.  نگاه كنيد به «نرگس محمدى در بيمارستان» رك. زيرنويس 201.
 Iran: Interview with Mother of Imprisoned Campaign Activist] «206.  «ايران: مصاحبه با مادر مهرنوش اعتمادى، فعال زندانى كمپين

.http://www.wluml.org/node/5748 تغيير براى برابرى، 3 دسامبر 2009، قابل دسترسى در ،[Mehrnoosh Etemadi
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چندين ماه قبل ممنوع الخروج شده و مورد بازجويى قرار گرفته بود. مأموران امنيتى خانه وى را مورد بازجويى قرار داده و 
اموال شخصى وى از جمله كامپيوتر پسر او را توقيف نمودند.207 وى در زندان مركزى اصفهان محبوس شد تا نهايتًا در 17 
آذر 1388 پس از گذاشتن تضمين مالى 5 ميليون تومانى آزاد شد. اتهاماتى كه عليه تابش مطرح گرديده عبارتند از «اقدام 
عليه امنيت ملى از طريق فعاليت در كمپين يك ميليون امضاء و از طريق فعاليتهايى با هدف اقتدار زنان». تا كنون تاريخ 

برگزارى دادگاه تعيين نگرديده است.208

سميه رشيدى، فعال حقوق زنان و عضو كمپين يك ميليون امضاء در روز 28 آذر 1388 دستگير شد. وى در روز 6 اسفند 
1388 از زندان اوين آزاد شد. هنگامى كه رشيدى در بازداشت به سر مى برد، اجازه نداشت با وكيل تماس بگيرد و يا با 
خانواده  خود مالقات كند.209 رشيدى به پريسا كاكايى گفت كه در زيرزمين زندان به طرز بدى با ژاكت به صورت او زده 

بودند.210

منصوره شجاعى، از مؤسسين كمپين يك ميليون امضاء، و نيز از مؤسسين مركز فرهنگى زنان و نويسنده اى كه آثار متعددى 
درباره مسائل زنان نگاشته، سحرگاه روز 8 دى 1388 دستگير گرديد. مأموران به بازرسى منزل وى پرداخته و اموال شخصى 
او از قبيل تلفن همراه و كامپيوتر وى را توقيف كردند.211 براى چندين هفته به وى نگفتند علت دستگيرى  او چيست. 

هنگامى كه در بازداشت به سر مى برد، وى فقط اجازه تماسهاى بسيار محدودى با وكيل و خانواده  خود را داشت.212

عضو ديگرى از كمپين يك ميليون امضاء محبوبه كرمى است كه در 11 اسفند 1388 دستگير شد. عوامل رژيم به تفتيش 
خانه پدرى وى پرداخته و اموال شخصى وى را توقيف كردند. آنها او را براى هشتاد روز در بند 2-الف زندان سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى نگاه داشته و سپس به بند 209 زندان اوين منتقل ساختند. براى وى قرار وثيقه صادر نشد و گزارش  مى شود 
كه شرايط جسمى و روحى وى در زندان كماكان رو به وخامت است.213 جلسه استماع دادگاه كرمى قرار بود در روز 
دوشنبه 7 تير 1389 در شعبه 26 دادگاه انقالب برگزار گردد—يعنى 120 روز پس از دستگيرى وى، اما بارديگر به تأخير 

افتاده است.214

 ،[Hayedeh Tabesh, Iranian Campaign Activist in Isfahan Arrested] «207.  «هايده تابش، فعال كمپين ايرانى در اصفهان دستگير شد
تغيير براى برابرى، 5 دسامبر 2009، قابل دسترسى در http://www.wwhr.org/news.php?detay=49؛ «هايده تابش، عضو كمپين در اصفهان 
 ،[Hayedeh Tabesh, Campaign Member in Isfahan, Banned From Travel and Interrogated] «بازجويى و ممنوع الخروج شد

.http://www.sign4change.info/english/spip.php?article584 تغيير براى برابرى، 27 اكتبر 2009، قابل دسترسى در
 ،[Iran – Women’s Rights Campaign Activists Arrests & Summons Report] «208.  «گزارش دستگيرى و احضار فعاالن حقوق زن
.http://www.wunrn.com/news/2010/01_10/01_25_10/012510_iran.htm تغيير براى برابرى، 11 ژانويه 2010، قابل دسترسى در
http://www.sign4change.info/spip. در  دسترسى  قابل   ،1388 دى   24 برابرى،  براى  تغيير  رشيدى»،  سميه  با  تصويرى  «مصاحبه    .209
 ،[Women’s Rights Activist Detained Somayeh Rashidi] بازداشت»  در  رشيدى  سميه  زنان  حقوق  «فعال  php?article5338؛ 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ در  دسترسى  قابل   ،2010 فوريه   5  ،[AMNESTY INTERNATIONAL] بين الملل  عفو  سازمان 
MDE13/016/2010/en/65650072-820c-4497-99fd-da7a8d75161f/mde130162010en.html؛ «سميه رشيدى پس از 68 روز 
بازداشت آزاد شد» [Somayeh Rashidi Released After 68 Days in Detention]، تغيير براى برابرى، 6 فوريه 2010، قابل دسترسى در 

.http://www.campaignforequality.info/english/spip.php?article650

210.    «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با پريسا كاكائى» (14 آوريل 2010) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
Iran: Arrest of 19 Activists from the Women›s Move-] «211.  «ايران: دستگيرى 19 فعال  جنبش زنان، زنان روزنامه نگار و فعال مدنى
http://www.payvand.com/ مدرسه فمينيستى، 14 ژانويه 2010، قابل دسترسى در ،[ment, Women Journalists and Civil Activists
news/10/jan/1131.html؛ «خانواده منصوره شجاعى به دادگاه مراجعه كردند اما هيچ جوابى دريافت نكردند»، مدرسه فمينيستى، 31 دسامبر 2009، 

..http://www.feministschool.com/spip.php?article4008 قابل دسترسى در
 Interview with Nasrin Sotoudeh Regarding the Mansoureh Shojaee’s] «212.  «مصاحبه با نسرين ستوده درباره پرونده منصوره شجاعى

.http://www.feministschool.com/english/spip.php?article366 مدرسه فمينيستى، 18 ژانويه 2010، قابل دسترسى در ،[Case
213.  «دادگاه محبوبه كرمى در تاريخ 7 تير برگزار خواهد شد» [Mahboubeh Karami’s Court will be Held on June 28th]، تغيير براى 

برابرى، 20 ژوئن 2010، قابل دسترسى در http://www.we-change.org/english/spip.php?article719؛ «وضعيت نگران كننده فعال 
.http://ettelaat.net/10-april/news.asp?id=46291 حقوق زنان در بند 209 اوين»، اطالعات.نت، 10 آوريل 2010، قابل دسترسى در

214.  «به محبوبه كرمى عليرغم بيمارى، قرار وثيقه داده نشد» [Mahboubeh Karami Denied Bail Depsite Poor Health]، كمپين بين المللى 
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هنگامه شهيدى، روزنامه نگار و از فعاالن حقوق زنان، و از اعضاء حزب اعتماد ملى روز 9 تير 
1389 در ميدان هروى در تهران دستگير شد. وى را به بند 209 زندان اوين برده و بازجويى 
اما  بوده،  جلب  حكم  فاقد  وى  پرونده  كه  كرد  گزارش  مصطفايى،  محمد  وى،  وكيل  نمودند. 
البته داراى نسخه اى از نامه سعيد مرتضوى،215 دادستان كل وقت در جاى حكم جلب بوده است. 
شهيدى در ابتدا به «شركت در تجمعات غيرقانونى و اغتشاشات خيابانى پس از انتخابات» متهم 

شد.216

وى با گذاشتن يك وثيقه 90 ميليون تومانى در روز 10 آبان 1388 از زندان آزاد شد. در روز 
24 آبان 1388 شعبه 26 دادگاه انقالب براى يك نشست نهايى تشكيل جلسه داد و حكم دادكه 
اتهامات وى شامل «اجتماع و تبانى با هدف اقدام عليه امنيت داخلى كشور از طريق حضور در 
اغتشاشات»، «فعاليت تبليغى عليه نظام جمهورى اسالمى ايران از طريق مصاحبه با شبكه ضد 
انقالب بى.بى.سى»، «امضاء بيانيه هاى برخوردار از جنبه تبليغى عليه نظام جمهورى اسالمى ايران 
از جمله كمپين يك ميليون امضاء، كمپين لغو قانون سنگسار» و «توهين به رئيس جمهور كشور 
به مناسبت انجام وظيفه» مى باشد. دادگاه وى را به تحمل حبس به مدت شش سال و سه ماه و 

يك روز محكوم نمود.217

در روز 5 اسفند 1388 دادگاه تجديدنظر، مجازات او را به شش سال حبس، و پرداخت جريمه 
به مبلغ پنجاه هزار تومان تخفيف داد. روز بعد هنگامى كه او به دفتر پيگيرى وزارت اطالعات 

مراجعه نمود، مأموران او را دستگير كرده و به زندان اوين منتقل نمودند.218

حتى افرادى كه عضو كمپين نبودند هم به خاطر فعاليتهاى خود در خطر دستگيرى قرار داشتند. 
طبق گفته يكى از زنانى كه به جمع آورى امضاء براى كمپين كمك مى كرد:

از  هريك  درباره  من  از  بازجويى  طى  شدم.  بازجويى  خودم  فرهنگى  فعاليتهاى  دليل  به  من 
فعاليتهايم پرسيدند. بازجوها مرتب از من درباره ارتباط با كمپين يك ميليون امضاء و رابطه 
من با دوستانى كه فعال اجتماعى، سياسى يا روزنامه نگار بودند مى پرسيدند. اين در صورتى بود 

كه فعاليت من در كمپين بسيار اندك و بيشتر در حد جمع آورى امضاء بود.219

3،4. دستگيرى اعضاء مادران عزادار
به تدريج كه كشتارها و ناپديد شدن معترضين جوان علنى گرديد، فعاالن حقوق زنان بيش از پيش درباره فقدان اطالعاتى 
كه بايد در اختيار مادرانى كه فرزندانشان كشته و يا ناپديد شده اند، قرار گيرد، نگران شدند. در پاسخ به اين نگرانى، آنها با 

http://www.iran- 12 ژوئيه 2010، قابل دسترسى در ،[INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR HUMAN RIGHTS IN IRAN] حقوق بشر در ايران
.humanrights.org/2010/07/mahboubeh-karami-denied-bail-despite-poor-health/

215.  رك. زيرنويس 119.
http://www. 216.  «قصه پر غصه پرونده هنگامه شهيدى، نوشته محمد مصطفايى»، خبرگزارى حقوق بشر ايران، 20 فروردين 1389، قابل دسترسى در

.rhairan.in/archives/9040

217.  همان.
http://www.rhairan. 218.  «اجراى حكم هنگامه شهيدى با تأييد دادگاه تجديد نظر»، خبرگزارى حقوق بشر ايران، 8 اسفند 1388، قابل دسترسى در

.in/archives/5331

219.  نگاه كنيد به «شهادتنامه فريده به مركز اسناد حقوق بشر ايران» (30 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).

حقوق  فعال  امينى،  آسيه 
روزنامه نگار،  و  شاعر  بشر، 
قانون  كمپين  مؤسسين  از 
اصلى  عضو  و  بى سنگسار 
مى باشد  كنشگران  مؤسسه 
براى  غيردولتى  سازمانى  كه 
جامعه  فعاالن  از  حمايت 
امينى  است.  ايران  مدنى 
از  پس   ،1386 فروردين  در 
تظاهرات  يك  در  شركت 
در  و  دستگير  صلح جويانه 
زندان اوين در بازداشت به سر 
طى   1388 سال  در  وى  برد. 
انتخابات  از  پس  تظاهرات 
قرار  شتم  و  ضرب  مورد 
اطالعات  وزارت  و  گرفت 
هدف  را  وى  قوه قضاييه   و 
قرار دادند. امينى ايران را در 
كرد.  ترك   1388 ماه  مرداد 
نروژ  در  حاضر  حال  در  وى 
به سر مى برد و به فعاليتهاى 

خود ادامه مى دهد.
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برخى از اين مادران مالقات نموده و گروهى تشكيل دادند كه به «مادران عزادار» موسوم شد.220

بيانيه رسمى مادران عزادار، كه «مادران الله» نيز ناميده مى شوند، در روز سه شنبه، 2 تير 1388 صادر شد. بيانيه مزبورحاوى 
اين تعهد بود: «تا زمان آزادى تمام بازداشت شدگان تظاهرات كه به دليل اعتراض به تخلف انتخاباتى دستگير شدند، توقف 
خشونتها، و تا زمانى كه قاتالن فرزندانمان مجازات بشوند، ما در نزديكى محل شهادت نداى عزيزمان، خيابان اميرآباد، پارك 

الله، نزديك استخر پارك، هر هفته ساعت 7 عصر جمع شده و در سكوت نشسته و عزادارى مى كنيم».221

همان روز مادران عزادار در پارك الله تهران گرد هم آمدند. بر طبق مشاهدات شاهدان عينى، نيروهاى امنيتى به طرزى 
وحشيانه تجمع بيش از 500 تن زنان و مادران را در هم شكسته و فرمان دادند كه آنها بايد متفرق شوند. عليرغم اين عقب 
نشينى، اين بانوان به پيمان خود وفادار ماندند و در طول ماه هاى تابستان، هر شنبه شب در پاركهاى سراسر تهران گرد هم 

جمع شدند.222

در حالى كه جنبش مادران عزادار در تهران منشاء گرفت، به زودى به ديگر شهرهاى ايران و سراسر جهان نيز سرايت 
كرد. همانطور كه جنبش گسترش مى يافت، نيروهاى امنيتى نيز شروع به دستگيرى مادران در تجمعات و در منازل آنها 
مى كردند. در 14 آذر 1388، آنها بيش از بيست تن از مادرانى را كه در يكى از اين تجمعات هفتگى در پاركى در تهران 
حضور يافته بودند، دستگير كردند. بنا به گزارشها برخى از اين مادران چند ساعت بعد آزاد شدند، در حاليكه برخى ديگر 

را در بازداشت ماندند.223

در روز 19 دى 1388، مأموران 33 عضو مادران عزادار را طى يكى از تجمعات هفتگى آرام آنها در پارك الله دستگير 
نمودند.224 آنها اين مادران را به بازداشتگاه وزرا بردند اما نه تن از آنان را به بيمارستان انتقال دادند.225 روز بعد، خانواده و 
دوستان زنان بازداشتى در بيرون بازداشتگاه وزرا تجمع كردند و خواستار كسب اطالع از علت بازداشت آنها شده و نسبت 
غيرقانونى اين افراد اعتراض نمودند.226 در اواخر بهمن 1388، مقامات به دستگيرى طرفداران مادران  به دستگيرى ظاهراً 

عزادار در خانه هاى آنها در تهران پرداخته و بعضى را به بند 209 زندان اوين برده و در سلول انفرادى محبوس ساختند.227
220.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با آيدا سعادت» (26 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).

.http://mournfulmothers.blogfa.com/8804.aspx 221.  «بيانيه مادران عزادار ايران» مادران عزادار، 2 تير 1388، قابل دسترسى در
The Second Announcement of Mourning Mothers: The Mourn-] «222.   «اعالميه دوم مادران عزادار: عزادارى ادامه خواهد داشت
ing Continues]، تغيير براى برابرى، 1 ژوئيه 2009، قابل دسترسى در http://www.we-change.org/english/spip.php?article542؛ 
«گردهم آيى مادران عزادار» مادران عزادار، 2 تير 1388، قابل دسترسى درhttp://mournfulmothers.blogfa.com/8804.aspx . همچنين نگاه 
کنيد به «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با آيدا سعادت» (26 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران)؛ «مصاحبه مركز 

اسناد حقوق بشر ايران با آسيه امينى» (21 خرداد 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
223.  «مادران پيش از تظاهرات مخالفت آميز در ايران، دستگير شدند» [Mothers Arrested Before Opposition Rally in Iran]، نيويورك 

.http://www.nytimes.com/2009/12/07/world/middleeast/07iran.html?_r=2 تايمز، 6 دسامبر2009 ، قابل دسترسى در
 ،[Detention of 33 Iranian Mothers Sparks Protest, Group Says] «224.  «بنا به گفته گروه، بازداشت 33 مادر ايرانى اعتراض برپا كرد
http://www.cnn.com/2010/WORLD/meast/01/10/iran. در  دسترسى  قابل   ،2010 ژانويه   10  ،[CNN WORLD] جهان  سى.ان.ان. 

 .mourning.mothers/index.html

225.  بنا به گزارشى، 28 تن از 33 خانمى كه در بازداشتگاه وزرا بازداشت شدند عبارت بودند از: طاهره اخشايى، زهرا افروز، فاطمه فرهادى، كبرى نجف پور، 
زهرا عتاب، صديقه شكرى، زيبا شكور صديقى، منصوره بهكيش، فريده صحرايى، مليحه صحرايى، طوبى دارالشفايى، زرى نوجوان، فرشته تعادلى، معصومه 
عطار، فاطمه رستگار، فاطمه صالحى، نصرت خاكى، ثريا جعفرى، مريم حسينقلى زاده، حكيمه شكرى، منيژه طاهرى، عشرت خبرحسن، محترم كارآمد، 
ژيال مهدويان، ليال سيف اللهى، انيسه بخشاى، ايزدى، تبريزى. نگاه كنيد به «اسامى مادران عزادار بازداشت شده در تهران»، ايران پرس نيوز، 20 دى 

.http://www.iranpressnews.net/source/071126.htm 1388، قابل دسترسى در
 Update: Detained Mothers Shuffled Between Emergency Rooms] «226.  «مادران بازداشتى در حال انتقال بين بازداشتگاه و اورژانس
and Detention Center]، كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران [INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR HUMAN RIGHTS IN IRAN]، 10 ژانويه 

.http://www.iranhumanrights.org/2010/01/mourning-mothers-update/ 2010، قابل دسترسى در
http://hrdai.blogspot. 227.  «هواداران مادران عزادار در حبس انفرادى»، فعاالن دمكراسى و حقوق بشر در ايران، 28 بهمن 1388، قابل دسترسى در

.com/2010/02/209_17.html
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3،5. بازجوييها
مقامات ايرانى فعاالن بازداشت شده را تحت بازجوييهاى طوالنى و اغلب وحشيانه قرار مى دادند. 
در طول جلسات بازجويى كه اغلب ساعتها به طول مى انجاميد، بازجوها سعى مى كردند فعاالن 
را خوار و خفيف سازند، شرمسار نمايند و تهديد كنند. آنها آسيبهاى جسمى وارد مى كردند و 
حداقل در يك مورد احتماًال در حاليكه به يكى از خانمها به زور قرصهاى بيهوش كننده داده 
بودند به وى تجاوز كرده اند. بازجوها اغلب فعاالن زن را از تماس با خانواده هاى خود، وكال و 
يا هر شخص ديگرى در دنياى بيرون از زندان ممنوع ساختند. هنگامى كه بازجوها اجازه تماس 

مى دادند، اغلب از نزديك اين مكالمه را كنترل مى كردند.

در طول سالهاى 1385، 1386، و 1387، زنان فعال ايران در ارتباط با فعاليتهاى خود از جمله كار 
در كمپين يك ميليون امضاء و كمپين قانون بى سنگسار، مورد بازجوييهاى مكرر قرار گرفتند. 
فعاالن زن گزارش مى دهند كه طى دوران رياست جمهورى خاتمى و نيز دوره اول احمدى نژاد، 
يك گروه بازجو از وزارت اطالعات تعيين شدند تا در مورد فعاالن حقوق زن تحقيق كنند.228 
اوقات  گاهى  و  يا «فروتن»،230  جعلى «مهدوى»،229  نامهاى  با  مردى  سرپرستى  تحت  تيم  اين 
«خاكزاد» يا «خاكپور»231 قرار داشت. اين تيم نام و روابط حرفه اى هر فعال را مى دانست و 
ايميلها و مكاتبات آنها را سالها زير نظر داشت. اين تيم از خصوصى ترين جزئيات زندگى اين 

زنان آگاه بود. آن گونه كه شادى صدر تعريف مى كند:

اين افراد براى 5 تا 6 سال بر روى پرونده هاى زنان كار كرده بودند و در حدود صد تن از زنان 
فعال و حاميان آنها را بازجويى كرده بودند. آنها جزييات بسيارى مى دانستند. يك بار بازجوى 
من، فروتن به من گفت «من اينقدر راجع به شما خانمها مى دانم كه اگر قرار بود مسابقه اطالعات 
عمومى بدهم و از من بپرسيد پروين اردالن كى اولين دندان خود را كشيد، مى توانستم به تو 

بگويم».232

بنابراين براى فعاالن زنى كه پس از انتخابات 22 خرداد 1388 دستگير شدند ديدن بازجوهاى 
ناآشنا (و براى آنهايى كه چشمبند داشتند، صداهاى ناآشنا) تعجب آور بود. بازجوها بر نقش 
زنان در اعتراضات پس از انتخابات تكيه داشتند و قصد آنها جمع آورى اطالعات درباره محل 
ديگر فعاالن زن بود. آنها همچنين بعضى از بازداشت شدگان را مورد آزار و اذيت قرار داده و 
سعى داشتند آنها را قانع نمايند كه با ايشان همكارى كنند. بازجوها با استفاده از تهديد، و آزار 

228.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با آيدا سعادت» (26 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران)؛ «مصاحبه مركز اسناد 
حقوق بشر ايران با پريسا كاكايى» (25 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران)؛ «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با 
تانيا احمدى كليجى» (30 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران)؛ «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با آسيه امينى» (21

خرداد 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران)؛ «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با شادى صدر» (23 خرداد 1389) (موجود در 
آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران)؛ «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با پروين اردالن» (15 تير 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر 

ايران)؛ «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با محبوبه عباسقلىزاده» (15 تير 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
229.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با آيدا سعادت» (26 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران)؛ «مصاحبه مركز اسناد 
حقوق بشر ايران با پروين اردالن» (15 تير 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران)؛ «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با شادى 

صدر» (23 خرداد 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
230.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با محبوبه عباسقلىزاده» (15 تير 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران)؛ «مصاحبه مركز اسناد 

حقوق بشر ايران با شادى صدر» (23 خرداد 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
231.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با شادى صدر» (23 خرداد 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).

232.  همان.

مؤسسين  از  اردالن،  پروين 
و  زنان  فرهنگى  كانون 
امضاء  ميليون  يك  كمپين 
و نيز سردبير وبسايت تغيير 
به  وى  مى باشد.  برابرى  براى 
دليل تالش براى برگزار كردن 
زنان  حقوق  براى  راهپيمايى 
شد.  دستگير   1385 سال  در 
كه  هنگامى   1387 سال  در 
جايزه  دريافت  براى  اردالن 
بود،  سوئد  عازم  پالمه  اوالف 
مصادره  را  وى  گذرنامه  رژيم 
انتخابات  دنبال  به  نمود. 
 1388 خرداد  برانگيز  جنجال 
اولين  در  تهران  كل  دادستان 
اردالن  از  خود  كيفرخواست 
زنان  حقوق  رهبر  عنوان  به 
«انقالب  وى  كه  آنچه  در 
مخملى» براى سرنگونى رژيم 
برد.  نام  مى كرد،  ذكر  ايران 
شهريور  در  را  ايران  اردالن 

1388 ترك كرد.
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و اذيت لفظى و جسمى سعى داشتند زنان را ترسانده و مجبور به اعتراف و تهيه اطالعات درباره 
ديگر فعاالن زن نمايند.

هنگامى كه شادى صدر، وكيل، براى اولين بار در تير ماه 1388 به دفتر پيگيرى احضار شد، 
يكى از بازجوهاى قبلى خود را شناخت. از او پرسيد فروتن (بازجوى قبلى او) كجاست، و او 
با خشونت پاسخ داد: «به تو چه؟ او اينجا نيست.»233 در در تمام بازجوييهاى بعدى، بازجوها به 
صدر اجازه ندادند چهره  آنها را ببيند، اما او از صداى و نحوه سؤاالت آنها مى توانست تشخيص 
دهد كه همان مردانى نيستند كه در گذشته او را بازجويى كرده اند. صدر در طول دوازده روزى 
كه در بازجويى گذراند تحت بازجوييهاى متعدد قرار گرفت. او به وسيله چهار تيم بازجو كه هر 

يك متشكل از دو مرد بود، بازجويى شد.234

تيمى مستقر در اداره پيگيرى از او سؤاالت شخصى مى پرسيد، از جمله سؤاالتى درباره روابط 
او با شوهر خود و اينكه آيا او سيگار مى كشد يا مشروب مى خورد. آنها از او مى خواستند كه 
نام كاربر و پسورد ايميل هاى خود را در اختيار آنها بگذراد. آنها از او سؤاالت بسيارى درباره 
جنبش زنان مى پرسيدند از جمله هويت فعاالن اصلى حقوق زنان و فعاليتهاى آنها. همچنين از او 
درباره انتخابات سئوال برانگيز نيز سؤال كردند—آنها مى خواستند بدانند آيا او رأى داده است، 

به چه كسى رأى داده است، و چه نظرى راجع به نتايج انتخابات دارد.235

صدر مجدداً طى دو روز بعد (شنبه و يكشنبه) در اوين مورد بازجويى قرار گرفت. پس از آنكه 
بازجويان وى به وى قول دادند او را دوشنبه آزاد كنند و نكردند، به بازجويى از وى ادامه دادند. 
آنها قانع شده بودند كه او پسورد كاذبى به ايشان داده است، به وى اخطار كردند كه از اين به 
بعد هر گونه انحرافى سريعًا مجازات خواهد شد. هنگامى كه صدر پرسيد چه كارهايى انحراف 
تلقى خواهد شد، بازجويانش پاسخ دادند هر چيزى كه مربوط به فعاليتهاى سياسى و اجتماعى 
وى شود، انحراف محسوب مى شود. صدر سپس پرسيد آيا مى تواند در اعتماد ملى (روزنامه اى كه 
اكنون تعطيل شده است) درباره موضوعاتى كه در تناقض با دولت ايران نيست، مطلب بنويسد؟ 
به وى گفته شد كه چنين چيزى امكان پذير نيست.236 بازجوها به وى گفتند كه هر كارى كه 
انجام دهد صرفًا به دليل هويت وى، غيرقانونى محسوب خواهد شد. آنها تا اين حد پيش رفتند 
كه به وى گفتند او حتى اگر در كيهان مقاله بنويسد (يك روزنامه محافظه كار و تندرو) آن نيز 
اشكال خواهد داشت زيرا او «نظرات غرب را بازگو خواهد كرد»—خالصه اينكه آنها به وى 
به عنوان فردى كه توسط غرب آلوده شده مى نگريستند. آنها به وى گفتند كه بايد از مقامات 
بپرسد و اجازه خروج از ايران دريافت كند و اينكه بدون داشتن اين اجازه، وى قادر به ترك 

كشور نخواهد بود.237

بازجوها بيش از پيش فحاشى مى كردند. آنها وى را متهم ساختند كه به منظور تالش براى براندازى حكومت ايران وى در 
كنفرانس هاى بين المللى شركت كرده است. آنها از او در باره سفرهايى كه به پاكستان و مالزى داشته تا با زنان در باره 
اسالم و حقوق آنها صحبت كند، مى پرسيدند كه اين باعث حيرت صدر شد، زيرا اين كشورها مسلمان بودند نه كشورهاى 

233.  همان. صدر معتقد است كه اين تيم حدود شش ماه پيش از انتخابات خرداد ماه عوض شد.
234.  همان.
235.  همان.

236.  روزنامه اعتماد ملى در غروب روز 25 مرداد  1385 و توسط دفتر دادستانى به دليل انتشار مطالب توهين آميز تعطيل شد. نگاه كنيد به «روزنامه اعتماد 
.http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8805260178 ملى توقيف شد»، خبرگزارى فارس، 26 مرداد 1385، قابل دسترسى در

237.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با شادى صدر» (23 خرداد 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).

عباسقليزاده،  محبوبه 
فيلمساز با سابقه، روزنامه نگار 
و فعال حقوق زنان، در آذر ماه 
مراسم  عازم  حاليكه  در   1389
تشييع جنازه آيت اهللا منتظرى 
بود، دستگير و مدت كوتاهى 
پس  برد.  سر  به  بازداشت  در 
از آزادى  وى مخفى گرديده و 
پس از آنكه عوامل حكومت 
مصادره  را  وى  كامپيوتر 
از   1388 ماه  دى  در  نمودند، 
ايران فرار كرد. در ارديبهشت 
غيابًا  عباسقلى زاده   1389
اتهاماتى  جرم  به  و  محاكمه 
كه مربوط به دستگيرى اسفند 
در  تظاهرات  براى  وى   1385
تهران  انقالب  دادگاه  بيرون 
نيم  و  سال  دو  به  مى شد، 
ضربه  سى  تحمل  و  حبس 
شالق محكوم شد. وى در حال 
مشغول  آمستردام  در  حاضر 
برپايى كانال تلوزيونى آنالينى 
مى باشد كه به مشكالت زنان 

اختصاص دارد.
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سكوالر غربى، كه معموًال مورد سوءظن واقع شوند.238 هنگامى كه صدر پرسيد چرا سفر وى 
ايراد دارد، آنها توضيح دادند اين باعث مى شود ديگر كشورها گمان كنند ايران با سيستم حقوقى 
خود مشكل دارد و ايجاد بى ثباتى كرده و مردم را به مبارزه دعوت مى كند. بازجوها وى را متهم 
ساختند كه اين [سفرها] بخشى از يك توطئه بزرگتر توسط اياالت متحده در خاورميانه است. به 

عقيده بازجوها، فعاالن زن، علت اصلى اين آشوبگرى بودند.239

اين جلسات طوالنى و خسته كننده بود. هنگامى كه بازجوها استراحت كرده و نوبت بازجويى 
را به گروه ديگر مى دادند، به صدر فرصت استراحت داده نمى شد. بازجوها دائمًا صدر را مسخره 
مى كردند. آنها بر اين مطلب پافشارى مى كردند كه صدر به اين دليل هدف قدرتهاى خارجى 
قرار گرفته كه او از نظر هوش و ذكاوت  فقط يك زن معمولى است و فرمانهاى آنها را بدون 
چون و چرا اجرا مى كند. آنها به صدر گفتند كه دليل اهداى جوايز بين المللى به وى، شايستگى 
يا موفقيت وى نبوده بلكه مى خواستند او را تطميع كنند تا بيشتر براى قدرتهاى خارجى كه به 

وى اين جوايز را داده اند، خود شيرينى نمايد.240

بازجوها وى را متهم مى ساختند كه با سازمان هاى بين المللى و دولتهاى خارجى براى براندازى 
چند  را  «راهى»  نام  به  صدر  غيردولتى  سازمان  دولت  اگرچه  است.  نموده  تبانى  ايران  رژيم 
آن  مالى  منابع  و  سازمان  اين  درباره  زيادى  سؤاالت  بازجوها  اما  بود،  كرده  تعطيل  قبل  سال 
مى پرسيدند.241 پرونده صدر از هنگام بازداشت او در اسفند 1385 حاوى اين اتهام بود كه «راهى» 
از يك گروه هلندى به نام هيوس (HIVOS) كمك مالى دريافت كرده و قصد داشته از اين 
وجه براى كمك به براندازى رژيم ايران استفاده نمايد. صدر نگران بود كه آنها قصد داشته باشند 
با مجبور ساختن وى به اظهار ندامت و محكوم نمودن فعاليتهاى جنبش زنان از او درس عبرتى 
بسازند.242 بازجوهاى وى به او پيشنهاد كردند كه با آنها همكارى نمايد و به او مى گفتند او به 

اين وسيله «مى تواند به رژيم كمك كند».243

سه يا چهار روز پيش از آنكه صدر را آزاد كنند، به وى چشمبند زده و او را به اطاقى بردند كه 
در آنجا صداى جيغ و ناله و فرياد افرادى را مى شنيد كه درحال مضروب شدن بودند. از صداها او تخمين مى زد كه حدود 
15 تا 20 نفر هستند و از پاسخهايشان به نظر مى رسيد كه همگى با او در همان روز نماز جمعه دستگير شده باشند. اطاق از 
شدت صداهاى سالحها، باتومها و شالقها كه بر گوشت بدن فرود مى آمد، مى لرزيد. او چادر خود را بر صورت خود كشيد 
تا كسى نتواند لرزيدن او را ببيند. پس از آنكه صدر را مجبور ساختند براى تقريبًا يك ساعت به صداى اين ضرب و شتمها 

گوش كند، بازجوها او را براى بازجويى به اطاقى جداگانه بردند.244

238.  همان.

239.  همان.

240.  همان.
241.  «راهى» مركزى براى ارائه مشاوره حقوقى به زنان بود. پس از دستگيرى صدر در اسفند 1385، دادگاه انقالب و وزارت اطالعات اين مركز را تعطيل 
نمودند. يك پرونده جداگانه باز شد كه مركز را به اقدام عليه امنيت ملى متهم مى ساخت. اگرچه اين پرونده از مرحله اتهام بيش نرفت اما مقامات حساب 
بانكى «راهى» را بسته و دستور توقف تمام فعاليتهاى آن را دادند. ««راهى» براى تغيير زندگى زنان»، راديو زمانه، 19 فروردين 1386، قابل دسترسى در 

.http://radiozamaaneh.com/morenews/2007/04/post_651.html

242.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با شادى صدر» (23 خرداد 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
http://www.youtube.com/ در  دسترسى  قابل   ،2009 اكتبر   20 صدر»،  شادى  با  آلمان  تلويزيون  مصاحبه  ويديويى:  «فايل  به  كنيد  نگاه    .243
watch?v=-6dupa7ljVE. شهناز غالمى، از فعاالن قديمى حقوق زن و آذريها كه پيش از انتخابات ايران را ترك كرد، گزارش مى دهد كه در هنگام 
اقامت وى در زندان، فشار بر زندانيها براى همكارى با مقامات بسيار شديد بود. «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با شهناز غالمى» (7 ارديبهشت 

1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
244.  همان.

محقق،  شجاعى،  منصوره 
از  و  زنان،  حقوق  فعال 
فرهنگى  كانون  مؤسسين 
ميليون  يك  كمپين  زنان، 
فمينيستى  مدرسه  و  امضاء 
 1386 سال  در  وى  مى باشد. 
به دليل فعاليتهاى خود دوبار 
ممنوع  سپس  و  دستگير 
 الخروج شد. مأموران حكومتى، 
ماه  آذر  در  مجدداً  را  شجاعى 
بدون  و  نموده  دستگير   1388
بند  در  اتهام  هيچگونه  اعالم 
داشتند.  نگاه  اوين  زندان   209
وى در 7 بهمن 1388 با توديع 
و  شد  آزاد  سنگين  وثيقه 

سپس كشور را ترك كرد.
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دليل  به  اما  شود،  آماده  شدن  آزاد  براى  تا  بازگرداندند  او  به  را  صدر  وسائل  بعد،  روز  چند 
شگردهاى روانى كه بار اول درباره او به كار بسته بودند، او باور نمى كرد كه قرار است آزاد 
بشود تا اينكه اين امر واقعًا اتفاق افتاد. در اوين هر بار كه دربى باز مى شد او نگران بود كه 

آمده اند تا او را براى بازجويى ببرند.245

پس از آنكه تانيا احمدى كليجى، فعال 28 ساله حقوق زنان و طرفدار جنبش سبز، در مرداد 1388 
بازداشت گرديد، مقامات او را به مدت سه روز در يك اطاق كوچك حبس انفرادى كردند 
و او را تحت بازجوييهاى پى در پى قرار دادند كه هر يك هفت تا هشت ساعت طول كشيد. 
احمدى كليجى گزارش داد كه وى توسط همان كسانى بازجويى مى شد كه در يكى از اولين 

دستگيريهاى وى در زنجان در سال 1387 از او بازجويى كرده بودند.246

بازجوها خواستار به دست آوردن نام رابطهاى وى در خارج از ايران و نيز هويت افرادى كه 
ويژه  به  آنها  بودند.  مى كرد»،  تهديد  را  ملى  امنيت  «كه  مى كردند  سازماندهى  را  اعتراضاتى 
همچنين  آنها  بودند.  كرده  شركت  تظاهرات  در  كه  بودند  زن  فعاالن  ديگر  اسامى  دنبال  به 
مى خواستند محل اقامت چند تن از  فعاالن حقوق زنان از جمله شيرين عبادى، پروين اردالن و 

ژينوس سبحانى (يكى از اعضاء كانون مدافعان حقوق بشر)247 را بدانند.

احمدى كليجى از سؤال كردن آنها و اطالعاتى كه داشتند حدس زد بازجوها ايميل و تماسهاى 
تلفنى وى را زير نظر داشته اند. آنها به او گفتند اگر همكارى نكند نه او و نه خانواده  او در 
امان نخواهند بود. مقامات پس از سه روز احمدى كليجى را آزاد كردند زيرا به عقيده او «فقط 
مى خواستند من را بازجويى كنند» و « هيچ مدركى دال بر اينكه من جرمى مرتكب شده بودم 
نداشتند» پس از آزاد شدن، او را از طريق تلفن و يا ارسال پيام كتبى تلفنى مورد تهديد قرار 

مى دادند كه باعث شد احساس كند ديگر امنيت جانى ندارد.248 

عليرغم تمام اين تهديدها احمدى كليجى تهران را ترك نكرد. پنج ماه پس از آزادى ، دو مأمور 
لباس شخصى در بيمارستانى كه او در آن كار مى كرد ظاهر شدند. آنها احمدى كليجى را به 
محل نامعلومى برده و مورد بازجويى قرار دادند. چند مرد او را گرفته و در حاليكه او را با زنجير 
مى زدند و باتوم برقى را به گوشت تنش فشار مى دادند از او سؤال مى كردند. آنها او را متهم 
مى نمودند كه با گروه هاى چپگراى خارج از كشور ارتباط دارد و اينكه به توطئه براى براندازى 
رژيم ايران كمك مى كند. آنها تكه هايى از گوشت تن او را پاره كرده و كندند—ماه ها بعد بدن 
او هنوز آثار اين شكنجه را بر خود دارد. گوش چپ او به شدت خونريزى مى كرد كه به شنوايى 
او آسيب رسانده است. يكى از بازجوها با سينه هاى او بازى مى كرد و آنها او را به تجاوز جنسى 
تهديد مى كردند. سپس در طول بازجويى آنها ضربه اى به پشت سر او زدند كه از هوش رفت. 
بازجوها او را مجبور مى كردند كه قرصهاى مرموز بيهوش كننده اى را ببلعد كه او حدس مى زند 
مخدر بودند. دو يا سه بار او را مجبور كردند كه اين قرصها را ببلعد و هر بار او از هوش مى رفت. وقتى بيدار مى شد تمام 

بدن او شديداً درد مى كرد و از بين پاهاى او خون مى چكيد. او هنوز نمى داند آيا به او تجاوز كرده اند يا نه.249
245.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با شادى صدر» (23 خرداد 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).

246.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با تانيا احمدى كليجى» (30 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
247.  همان. 
248.  همان.
249.  همان.
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وكيل  مصطفايى،  محمد 
و مبارز مجرب عليه سنگسار، 
سكينه  از  حمايت  دليل  به 
دو  مادر   – آشتيانى  محمدى 
فرزند كه به جرم زناى محصنه 
شده،  محكوم  سنگسار  به 
مقامات  حمله  مورد  شديداً 
در  است.  گرفته  قرار  ايرانى 
نيروهاى   ،1389 مرداد   2 روز 
اظهارنظرهاى  دليل  به  امنيتى 
محمدى  پرونده  درباره  وى 
آشتيانى به رسانه هاى خارجى، 
به دفتر حقوقى مصطفايى در 
هنگامى  بردند.  يورش  تهران 
نتوانستند  مقامات  كه 
كنند،  دستگير  را  مصطفايى 
را  وى  همسر  برادر  و  همسر 
دستگير كرده و به زندان اوين 
بردند. طبق گفته رژيم اعضاء 
خانواده مصطفايى تا هنگامى 
كه وى خود را تسليم مقامات 
شد.  نخواهند  آزاد  نمايد 
سپس  و  تركيه  به  مصطفايى 
به نروژ گريخت و همسر او 
همراه  به  و  شده  آزاد  نهايتًا 
او  به  نروژ  در  وى،  فرزند 

پيوست.
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بازجوها همچنين به پدر احمدى كليجى تلفن كردند و او را وادار ساختند به صداى آنها كه فرزند او را شكنجه مى كردند 
گوش فرا دهد. ضربه  شنيدن صداى دختر خود كه درد مى كشيد آنقدر شديد بود كه اين پدر دچار حمله قلبى شد. او مجبور 

به انجام عمل جراحى شد و هنوز در حال گذراندن دوره نقاهت است.250

كميته  در  او  فعاليتهاى  درباره  او  از  شد،  احضار  تهران  در  پيگيرى  دفتر  به  كاكايى  پريسا   1388 آبان  در  كه  هنگامى 
گزارشگران حقوق بشر و جنبش زنان پرس و جو كردند. بازجوى او در زندان اوين، موسوم به علوى، درباره ديگر فعاالن، 
مطالب جنسى بسيار مستهجنى به كار مى برد. او تهديد مى كرد كه به عزيزان وى حمله خواهد كرد، از جمله به خانواده  او. 

بازجو به وى مى گفت كه سالهاست او را زير نظر داشته اند.251

است.  خلق  مجاهدين  سازمان  عضو  كند  اعتراف  نمايند  مجبور  را  كاكايى  داشتند  سعى  بازجوها  روزمره،  بازجوييهاى  در 
هنگامى كه او دريافت آنها وى را به عضويت سازمان مجاهدين خلق متهم مى كنند، خيلى حيرت زده شد، زيرا چنين اتهاماتى 
در ايران بى شك مجازات مرگ به همراه دارد. كاكايى شخصًا و يا از طريق هيچيك از بستگان (تا آنجا كه اطالع داشت) 
هيچگونه ارتباطى با سازمان مجاهدين خلق نداشت.252 او مى دانست كه اين اتهامات بخشى از يك سلسله عمليات عمدى 
براى بى ارزش ساختن كميته گزارشگران حقوق بشر و كارهاى اين سازمان در زمينه حقوق بشر بود. بازجوها، او و ديگر 
اعضاء كميته گزارشگران حقوق بشر را تحت فشار قرار داده بودند و مى خواستند آنها مصاحبه هاى تلويزيونى انجام داده و 
اعترافات دروغين نمايند. او استقامت نموده و از انجام اين كار امتناع ورزيد. كاكايى بخصوص يكى از مكالمات آبدارى 

كه بين او و بازجو رد و بدل شد را اينگونه تعريف مى كند:

يكبار كه دعوايمان شد گفت «باشد! برو به سلول خود! من سراغ تو نخواهم آمد تا موهايت همرنگ دندانهايت 
بشوند. كسى نيز وكالت تو را قبول نخواهد كرد. تو منافق و محارب هستى. ما تو را دار مى زنيم و مى كشيم».253

بازجوهاى وى همچنين اين اتهام را مطرح مى ساختند كه كمپين يك ميليون امضاء توسط اعضاء سازمان مجاهدين خلق 
برپا شده است. آنها عالوه بر كاكايى، ادعا مى نمودند كه پروين اردالن (يكى از زنانى كه صراحتًا در كيفرخواست پس 
از انتخابات نام برده شده) نيز از اعضاء سازمان مجاهدين خلق مى باشد. از كاكايى همچنين راجع به يكى ديگر از مؤسسين 

كمپين به نام احمدى خراسانى سؤال شد.254

هنگامى كه محبوبه عباسقلى زاده در اوايل دى ماه 1388، به زندان اوين وارد شد، او را بالفاصله از شيوا نظرآهارى (كه همراه 
با او دستگير شده بود) جدا كرده و براى حدود هفت ساعت مورد بازجويى قرار دادند.  در طى بازجويى، محبوبه عباسقلى زاده 
اعتراف نمود كه وى عضو جنبش زنان مى باشد. پرونده وى كه حاوى يادداشتهاى مشروحى از بازجوييهاى سابق وى توسط 
تيم بازجويى زنان بود، در آنجا موجود نبود و مشخص بود كه بازجويان وى اطالعاتى چندانى درباره فعاليتهاى سابق وى 
در زمينه حقوق زنان ندارند. در عوض، آنها اتهامات بى پايه و اساسى به وى وارد مى ساختند كه او ارتباطاتى با سازمان 

مجاهدين خلق دارد.255

بازجوها اصرار مى ورزيدند كه در صورتى عباسقلى زاده را آزاد خواهند كرد كه با مادر نظرآهارى صحبت كرده و به او 

250.  همان.
251.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با پريسا كاكايى» (25 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).

252.  اقوام و خويشان كسانى كه عضو سازمان مجاهدين خلق بودند، اگرچه خود با سازمان ارتباطى نداشتند، صرفًا به دليل ارتباط خانواده  خود با اين سازمان 
دستگير شده اند. نگاه كنيد به گزارش مركز اسناد حقوق بشر ايران، «فتواى مرگبار: قتل عام زندانيان 1367 ايران»، سپتامبر 2009. 

253.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با پريسا كاكايى» (25 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
254.  همان.

255.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با محبوبه عباسقلى زاده» (15 تير 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
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بگويد كه دخترش عضو سازمان مجاهدين خلق است و نيز وبسايت كميته گزارشگران حقوق بشر را هم تعطيل نمايد. اما 
عباسقلى زاده گفت كه او مادر نظرآهارى را شخصًا نمى شناسد. عاقبت بازجوها موافقت نمودند كه اگر وى نامه اى بنويسد و 
در آن سازمان مجاهدين خلق را رد كند آزاد مى شود. عباسقلى زاده فوراً اين شرط را قبول كرد زيرا كه او عضو اين سازمان 
نبود و با فعاليتهاى آنها نيز موافق نبود. عباسقلى زاده همچنين با اين درخواست بازجوها نيز موافقت كرد كه فيلمهاى خود 

را از روى وبسايت خود بردارد.256 

آن شب عباسقلى زاده ضمانت نامه اى را امضاء كرد و دو ساعت بعد براى تفهيم اتهامات در برابر قاضى حاضر شد. قاضى 
پرسيد چرا خانمى به سن او آنجاست—عباسقلى زاده تصور مى كند كه چون در آن زمان افراد مسن زيادى دستگير نشده 

بودند، قاضى احتماًال انتظار داشت فقط فعاالن جوان را ببيند. قاضى وى را آزاد نمود.257

هنگامه شهيدى پس از دستگيرى  در خرداد 1388 به مدت 50 روز در بند 209 زندان اوين در حبس انفرادى نگاه داشته شد 
و تحت بازجوييهاى دراز مدت قرار گرفت. در طول بازداشت بيش از سى بار از او بازجويى به عمل آوردند. هنگام اقامت 

در زندان، شهيدى تحت شكنجه هاى جسمى و روحى قرار گرفت:

در زندان شب اول مرا كتك زدند و دائما فحاشى مى كردند به حدى كه مرا به التماس مى انداختند ... از شب اول 
بازداشت تا خروج از انفرادى دائما مرا به اعدام تهديد مى كردند و فحاشيهاى مكرر آنها مرا به قدرى به هم ريخته 

بود كه 50 شب كابوس اعدام مى ديدم. بنده تحت فشار براى اقرارهاى اضافى بودم.258

اين جلسات مدتها به طول مى انجاميدند. طى يكى از اين جلسات شهيدى 46 صفحه پاسخ براى بازجوى خود نوشت. بازجوهاى 
شهيدى وى را به تحريك ديگران به شركت در تجمعات غيرقانونى متهم نمودند و اظهار داشتند كه وى در فعاليتهاى تبليغى 
عليه رژيم دست دارد. آنها درباره فعاليتهاى او در زمينه حقوق زنان و حقوق بشر و نيز در مورد ماهيت روابط او با دوستان 
مذكرش او سؤاالتى مى پرسيدند. آنها همچنين درباره وفادارى خانواده وى به رژيم ايران پرسيدند—شهيدى از اين سؤال 

شديداً برآشفت زيرا دو تن از برادران او هنگام خدمت به وطن در جنگ ايران و عراق كشته شده بودند.259

3،6. محدوديت آزادى سفر
در تالش براى ممانعت از سخن گفتن فعاالن حقوق زنان با حضار بين المللى درباره نياز به انجام اصالحات در قوانين ايران، 
اين فعاالن از ديرباز از سفر به خارج از ايران براى شركت در كنفرانس هاى بين المللى و دريافت جوائز و تقديرنامه براى 
كارهاى خود ممنوع بوده اند.260 اما به نظر مى رسد كه به دنبال انتخابات خرداد 1388، فعاالن بيش از پيش از اينگونه سفرها 

منع شده اند.

آيدا سعادت، فعال حقوق زنان و روزنامه نگار، گزارش مى دهد كه امضاءكنندگان دو نامه سرگشاده كه نتايج انتخابات و 

256.  همان.
257.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با محبوبه عباسقلى زاده» (6 ژوئيه 2010) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).

http://www. 258.  «قصه پر غصه پرونده هنگامه شهيدى، نوشته محمد مصطفائى»، خبرگزارى حقوق بشر ايران، 20 فروردين 1389، قابل دسترسى در
.rhairan.in/archives/9040

259.  همان.
260.  مثالهايى از اين قبيل عبارتند از: 1) طلعت تقى نيا، منصوره شجاعى، و فرناز سيفى، فعاالن حقوق زنان، روزنامه نگاران و اعضاء كانون فرهنگى زنان در 
حالى كه براى شركت در يك دوره آموزش روزنامه نگارى قصد سفر به دهلى نو را داشتند، در فرودگاه امام خمينى تهران دستگير شدند؛ 2) نسرين ستوده، 
وكيل برجسته و فعال حقوق زنان در 20 آذر 1387، از سفر به ايتاليا براى دريافت جايزه اى از سازمان بين المللى حقوق بشر ايتاليا منع شد. هنگامى كه 
شخصى كه خود را مأمور دفتر رياست جمهورى معرفى مى كرد، بدون نشان دادن هيچگونه مدرك شناسايى، گذرنامه او را توقيف كرد و از سوار شدن 
او به هواپيما ممانعت به عمل آورد، او از مرحله كنتل گذرنامه نيز عبور كرده بود. «نسرين ستوده: ممنوعيت از خروج من غير قانونى بود»، بى بى سى 

.http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2008/12/081209_ba-sotoudeh-barred.shtml فارسى، 20 آذر 1387، قابل دسترسى در
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عكس العمل دولت در برابر وقايع پس از انتخابات را مورد انتقاد قرار داده بودند، در فهرست افراد ممنوع الخروج از كشور 
قرار داده شدند.261 سعادت امضاء خود در پاى اين نامه ها را علت ممنوعيت خروج قانونى خود از كشور مى داند. وى مجبور 

شد با كمك افراد قاچاقچى و از طريق عبور از مرز كوهستانى ايران و تركيه، از كشور فرار كند.262

برخى از فعاالن از اينكه از خروج از كشور ممنوع شده اند اطالعى ندارند تا اينكه مقامات در فرودگاه گذرنامه هاى آنها را 
توقيف مى كنند.263

سيمين بهبهانى، شاعر ملى ايران و فعال با سابقه حقوق زنان را در فرودگاه امام خمينى، در راه پاريس براى شركت در مراسم 
روز بين المللى زن در روز 17 اسفند 1388 از ترك كشور بازداشتند. در حاليكه وى قصد سوار شدن به هواپيما را داشت، 
پليس امنيتى او را بازداشت كرد. وى نهايتًا آزاد شد اما مقامات گذرنامه او را توقيف كرده و به او نامه اى دادند كه اظهار 
مى داشت وى بايد براى دريافت پاسپورت خود به دادگاه انقالب مراجعه نمايد.264 بسيارى از ايرانيان از نحوه رفتار دولت 
ايران با بهبهانى به خاطر سن او (وى متولد 1306 مى باشد) و شرايط جسمانى  او (وى تقريبًا نابيناست) متحير شدند. مفسرين 
معتقدند كه علت ممنوع الخروج شدن بهبهانى در رابطه با نظراتى است كه او مدت كوتاهى پس از مرگ ندا آقا سلطان در 

30 خرداد 1388، در رسانه هاى بين المللى اظهار داشت.265

ژينا مدرس گرجى، از فعاالن حقوق زنان در سنندج، در روز 22 آبان 1388، به سوى دوبى در حركت بود، كه قبل از سوار 
شدن به هواپيما در فرودگاه متوقف شد. وى از قسمت كنترل گذرنامه عبور كرد و بدون مواجهه با هيچ مشكلى مهر خروج 
دريافت كرده بود، اما پس از آن از بلندگوى فرودگاه او را فرا خواندند. يك مأمور لباس شخصى گذرنامه او را توقيف كرد 

و به او دستور داد خود را به دادگاه انقالب سنندج معرفى نمايد.266 

منصوره بهكيش، از اعضاء مادران صلح و نيز مادران عزادار، در روز 26 اسفند 1388 از سفر به ايتاليا براى ديدار فرزندان 
خود ممنوع شد. مأموران گذرنامه وى را توقيف نموده و پس از بيرون آوردن چمدانهاى وى، به هواپيما اجازه پرواز دادند. 
وى تقاضا كرد علت ممنوعيت سفر وى را توضيح دهند و شكايتى كتبى به شعبه امنيتى دادگاه انقالب تحويل داد. وى در 

طول ماه هاى پيش از سفر خود، به علت شركت در تجمع مادران عزادار در پارك الله تهران، دو بار دستگير شده بود.267

261.  نامه سرگشاده 1 شهريور 1388 خطاب به مراجع تقليد نوشته شده بود، از جمله رهبر ايران، آيت اهللا خامنه اى، به عالوه هاشمى رفسنجانى، ميرحسين 
موسوى، محمد خاتمى، و مهدى كروبى، و به امضاء 293 فعال و روزنامه نگارى رسيده بود كه نتايج انتخابات و پاسخ دولت به ناآراميهاى پس از انتخابات 
را مورد انتقاد قرار داده بودند. نگاه كنيد به «نامه 293 روزنامه نگار و فعال كشور به مراجع تقليد و هاشمى و خاتمى و موسوى و كروبى»، نوروز 
نيوز، 1 شهريور 1389، قابل دسترسى در http://norooznews.ir/news/13597.php. نامه دوم به تاريخ 15 شهريور 1388 خطاب به دادستان 
جديد تهران بوده و از رفتار با بازداشت شدگان پس از انتخابات انتقاد مى كرد. اين نامه به امضاء 330 فعال و روزنامه نگار رسيده بود. نگاه كنيد به «نامه 
http://chrr.us/spip. سرگشاده 330 روزنامه نگار به دادستان جديد تهران»، كميته گزارشگران حقوق بشر، 15 شهريور 1388، قابل دسترسى در

.php?article5423

262.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با آيدا سعادت» (26 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
263.  براى مثال نگاه كنيد به زيرنويس 115 و متن همراه آن (نرگس محمدى و ثريا عزيزپناه).

http://www.bbc.co.uk/persian/ در  دسترسى  قابل   ،1388 اسفند   17 فارسى،  بى.بى.سى.  ايران»،  از  بهبهانى  سيمين  خروج  از  «جلوگيرى    .264
.iran/2010/03/100308_l38_simin_behbahani_ban.shtml

265.  «شاعر سيمين بهبهانى «ندا صداى مردم ايران است» [‹Poet Simin Behbahani: Neda Is ‹Voice Of The People Of Iran]، مصاحبه 
http://www.npr.org/blogs/thetwo-way/2009/06/poet_ با سيمين بهبهانى، 26 ژوئن 2009، قابل دسترسى در [NPR] راديو ملى آمريكا

.simin_behbahani_says_neda.html

http://www.cam- 266.  «ژينا مدرس گرجى، فعال كمپين يك ميليون امضاء ممنوع الخروج شد»، تغيير براى برابرى، 24 آبان 1388، قابل دسترسى در
.paign4equality.info/spip.php?article4989

267.  نگاه كنيد به «تارا سپهرى فر آزاد شد / ممنوع المالقات شدن مهديه گلرو / منصوره بهكيش ممنوع الخروج شد»، مدرسه فمينيستى، 26 اسفند 1388، قابل 
دسترسى در http://feministschool.net/spip.php?article4491. همچنين نگاه كنيد به «ممنوع الخروج شدن منصوره بهكيش»، خبرگزارى 

.http://www.rhairan.in/archives/7610 حقوق بشر ايران، 27 اسفند 1388، قابل دسترسى در
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4. نقض قوانين ايران و حقوق بين الملل
اينكه مقامات ايرانى فعاالن حقوق زنان را به خاطر عقايد آنها، عضويت در سازمانها، شركت در تظاهرات، و جانبدارى از 
ديگر گروه ها، هدف قرار دادند و حقوق اساسى ايشان را براى داشتن آزادى بيان، تجمع و انجمن كه قانون ايران و حقوق 
بين الملل از آن حمايت كرده است، نقض مى نمايد. محروم ساختن دستگيرشدگان و بازداشت شدگان از حقوق اساسى آنها 
براى برخوردارى از تشريفات حقوقى الزم، و بدرفتارى و شكنجه بازداشت شدگان همچنين قوانين ايران و حقوق بين الملل 
را زير پا مى گذارد. و باالخره اينكه مقامات ايرانى به منظور خاموش ساختن صداى اين فعاالن، بر خالف قانون، از طريق 

دخالت در زندگى خصوصى آنها، تهديد، و محدود نمودن آزادى سفر و كار، به آزار و اذيت  ايشان پرداختند.

4،1. نقض آزاديهاى بنيادى بيان، تجمع و انجمن
قانون اساسى ايران در اصل 24268 آزادى بيان، در اصل27269 آزادى تجمع و در اصل 26270 آزادى انجمن را مورد حمايت 

قرار مى دهد. اصل 9 مقرر مى دارد:

هيچ فرد يا گروه يا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى، به استقالل سياسى، فرهنگى، اقتصادى، نظامى و 
تماميت ارضى ايران كمترين خدشه اى وارد كند و هيچ مقامى حق ندارد به نام حفظ استقالل و تماميت ارضى 

كشور آزاديهاى مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.271

آيت اهللا خمينى، پايه گذار جمهورى اسالمى، پيش از تشكيل اين حكومت، قول داد كه «در يك دولت اسالمى، همه مردم 
آزادند عقايد خود را بيان كنند».272

ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى، كه در سال 1354 توسط ايران تصويب گرديد نيز مشابهًا در مواد 273،19  274،21 و 

268.  ماده 24 اظهار مى دارد: « نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مبانى اسالم يا حقوق عمومى باشد. تفصيل آن را قانون 
http://iranhrdc.org/ معين مى كند»، «قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران»، 1358، ماده 24، [از اين به بعد: «قانون اساسى»]، قابل دسترسى در
httpdocs/English/iraniancodes.htm. همچنين نگاه كنيد به مركز اسناد حقوق بشر ايران، «Ctrl+Alt+Delete: پاسخ ايران به اينترنت»، 

. http://iranhrdc.org/httpdocs/English/reports.htm قابل دسترسى در
269.  ماده 27 تصريح مى كند كه «تشكيل اجتماعات و راه پيمايى ها، بدون حمل سالح، به شرط آن كه مخل به مبانى اسالم نباشد آزاد است »، «قانون اساسى»، 

رك. زيرنويس 268، ماده 27. 
270.  ماده 26 تصريح مى كند: «احزاب، جمعيت ها، انجمن هاى سياسى و صنفى و انجمنهاى اسالمى يا اقليتهاى دينى شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه 
اصول استقالل، آزادى، وحدت ملى، موازين اسالمى و اساس جمهورى اسالمى را نقض نكنند. هيچ كس را نمى توان از شركت در آنها منع كرد يا به 

شركت در يكى از آنها مجبور ساخت»، «قانون اساسى»، رك. زيرنويس 268، ماده 27.
271.  ماده 9 قانون اساسى ايران شهروندان ايرانى را تشويق مى نمايد كه به طور گسترده و فعال در امور جامعه مشاركت نمايند و از آن طريق، رد «استبداد» 

و «انحصار اقتصادى» را تضمين نمايند. «قانون اساسى»، رك. زيرنويس 268، ماده 9.
272.  روح اهللا خمينى، «صحيفه نور»، جلد 3، (1362). نگاه كنيد به «مصاحبه امام خمينى با نماينده سازمان عفو بين الملل»، 1375/8/20.

273.  ماده 19 ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى در قسمتهاى مربوطه اظهار مى دارد: 1- هر فردى حق آزادى عقيده بدون مزاحمت ديگران دارد. 2- هر 
كس حق آزادى بيان دارد. اين حق شامل آزادى تفحص و دريافت و اشاعه اطالعات و عقايد از هر قبيل بدون توجه به محدوديتهاى مرزى، خواه شفاهًا 
يا كتبًا يا چاپ يا به صورت هنرى و يا به هر طريق ديگرى كه خود انتخاب نمايد، مى باشد. «ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى»، ماده 19، 23 مارس 
http:// [از اين به بعد: «ميثاق حقوق مدنى»]، قابل دسترسى در [999 U.N.T.S. 171] 171 1976، معاهدات سازمان ملل متحد، شماره 999، بخش

.iranhrdc.org/httpdocs/English/aadel.htm

274.  ماده 21 ميثاق حقوق مدنى حق برگزارى تجمعات مسالمت آميز را تضمين نموده و مقرر مى دارد كه: «حق تشكيل مجامع مسالمت آميز به رسميت 
شناخته مى شود. اعمال اين حق تابع هيچگونه محدوديتى نمى تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در يك جامعه دموكراتيك به مصلحت امنيت 
ملى يا ايمنى عمومى، نظم عمومى، حمايت از سالمت يا اخالقيات عموم يا حفظ حقوق يا آزاديهاى ديگران ضرورت داشته باشد». «ميثاق حقوق مدنى»، 

رك. زيرنويس 273، ماده 21.
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22275 خود از آزادى بيان، تجمع، و انجمن حمايت مى نمايد. دستگيريهايى كه به دليل بهره بردن از اين حقوق اساسى انسانى 

باشد، خودسرانه به شمار مى روند، حتى اگر با در نظر گرفتن نگرانيهاى معقول امنيتى باشند.276 چنين حمايتى هنگامى كه در 
مورد مدافعان حقوق بشر277 و به خصوص حاميان حقوق زنان باشد، حتى از اهميت بيشترى برخوردار مى گردد:

اين مسلم است كه مدافعان زن بيشتر در خطر رويارويى با اشكال خاصى از خشونت قرار دارند و نيز بيشتر ممكن 
است توسط بخشهاى مختلف تشكيالت اجتماعى و سياسى هدف انواع تعصبات، محروميتها و مطروديتها قرار گيرند، 
على الخصوص هنگامى كه در زمينه حقوق زنان فعاليت مى كنند. اين وضعيت به ويژه هنگامى  كه احساس مى شود 
مدافعان زن با معيارهاى متداول فرهنگى و ساختارهاى جنسيتى، زنانگى و جنسى  اجتماعى به چالش برخاسته اند، 

تشديد مى گردد.278

هنگامى كه حكومت ايران به طور برنامه ريزى شده به آزار، دستگيرى خودسرانه، بازجويى، حبس، بدرفتارى، و شكنجه 
فعاالن حقوق زن پرداخت با بيان اين هدف كه جنبش حقوق زنان را از هم فرو پاشد، اين حقوق اساسى انسانى را نقض نمود. 
بازجوها اين نكته را تصريح نمودند كه هر گونه انتقاد از رژيم ايران و قوانين آن سبب ايجاد عدم ثبات شده و در نتيجه آنان 
را محق مى سازد كه به آزار، دستگيرى، و بازداشت اين افراد بپردازند. از زمانى كه كمپين يك ميليون امضاء آغاز گرديد، 
اعضاء آن اجازه نيافتند آزادانه تجمع نمايند.279 شاهدان گزارش مى دهند كه هر گونه ارتباطى با اين كمپين، توسط مقامات 
ايرانى مشكوك محسوب شده و دستگيرى و بازجويى شخص را حتمى مى ساخت.280 اعضاء گروه مادران عزادار كه فعاليت 

آن نمونه اى ساده از داشتن حق تجمع بود، به دليل استفاده از اين حق، با زد و خورد و دستگيرى مواجه شد.281 

فعاالن تحت فشار و سانسور گذاشته شده و انتشارات آنها تعطيل شدند. شيوا نظرآهارى، پريسا كاكايى و همكاران آنها در 
كميته گزارشگران حقوق بشر به دليل امتناع از بستن وبسايت كميته گزارشگران حقوق بشر، توسط بازجويان تحت آزار 
و اذيت فراوان قرار گرفتند و نظرآهارى هنوز در زندان به سر مى برد.282 به شادى صدر گفته شد كه حتى اگر او براى 
روزنامه هاى تندروى تحت حمايت دولت نيز مطلب بنويسد، صرفًا به دليل شخصيتى كه دارد، دچار آزار و اذيت هاى بيشترى 
275.  ماده 22 ميثاق حقوق مدنى حق آزادى اجتماعات را تضمين نموده و در قسمتهاى مربوطه اظهار مى دارد كه: «1) هر كس حق اجتماع آزادانه با ديگران 
دارد از جمله حق تشكيل اتحاديه صنفى و پيوستن به آن براى دفاع از منافع خود. 2) اعمال اين حق تابع هيچگونه محدوديتى نمى تواند باشد جز آنچه بر 
طبق قانون مقرر شده و در يك جامعه دموكراتيك به مصلحت امنيت ملى يا ايمنى عمومى، نظم عمومى، حمايت از سالمت يا اخالقيات عموم يا حفظ 

حقوق يا آزادى هاى ديگران ضرورت داشته باشد.» «ميثاق حقوق مدنى»، رك. زيرنويس 273، ماده 22.
276.  براى مثال در سال 1991، مورات دمير و بدى ياراجى به علت تعلق به دوريمجى-سول (يك گروه سياسى ماركسيست لنينيستى مخالف كه به ترور 
چندين افسر ارتش تركيه مربوط مى باشد) توسط مقامات تركيه دستگير شدند. دولت تركيه ادعا نمود كه دمير و ياراجى قانون تركيه درباره فعاليت هاى 
تروريستى را نقض كرده اند، كه «شامل تخلفات جنايى از جمله اظهار عقايد آنها مى شود». عليرغم اين واقعيت كه دوريمجى-سول يك سازمان تروريستى 
خارجى است، گروه كارى سازمان ملل متحد در مورد بازداشتهاى خودسرانه اظهار داشت كه دمير و ياراجى خودسرانه و به دليل استفاده از «حق خود 
براى بيان آزادانه عقايد خويش و حق اجتماع براى مقاصد سياسى» دستگير شده اند. شوراى اقتصادى اجتماعى سازمان ملل متحد، كميته حقوق بشر، گروه 
http:// (17 دسامبر 1993)، ص. 25، قابل دسترسى در U.N.E/CN.4/1994/27 ،(تركيه) كارى دستگيريهاى خودسرانه، تصميم شماره 43/1992

.www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/CN.4/1994/27

277.  «در اجراى حقوق بشر و آزاديهاى بنيادين، از جمله ارتقاء و حفظ حقوق بشر به شكلى كه در اعالميه حاضر به آن اشاره گرديده، هر كس فرداً و يا 
به همراه ديگران، حق برخوردارى از غرامت مؤثر و نيز محافظت در برابر نقض آن حقوق را دارد». اعالميه حقوق و مسئوليت افراد، گروه ها و نهادهاى 
A/ جامعه براى ارتقاء و حفظ حقوق بشر و آزادى هاى بنيادين به رسميت شناخته شده در جهان، قطعنامه مجمع عمومى 53/144، سند سازمان ملل متحد

.http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/53/144 (1999). قابل دسترسى در  RES/53/144

http://www. (2008). قابل دسترسى در A/63/288 278.  «گزارش نماينده ويژه درباره وضعيت مدافعان حقوق بشر»، پاراگراف 36، سند سازمان ملل
. un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/63/288

279.  نگاه كنيد به زيرنويس 70 و متن همراه آن.
280.  نگاه كنيد به زيرنويس 219 و متن همراه آن.

281.  نگاه كنيد به زيرنويسهاى 222-227 و متون همراه آنها. در حاليكه قانون اساسى ايران و حقوق بين الملل به مقامات اجازه مى دهند تا از طريق يك 
سيستم صدور مجوز، برگزارى اجتماعات را منظم و قانونى كنند، عدم صدور مجوز به طور خودسرانه توسط وزارت كشور، طبيعتًا تظاهرات و اجتماعاتى را 
كه تحت حمايت دولت نباشند غيرقانونى مى سازد. نگاه كنيد به مركز اسناد حقوق بشر ايران، «پيامد خشونت بار: انتخابات 1388 و سركوب دگرانديشان 

.http://iranhrdc.org/httpdocs/English/reports.htm در ايران». قابل دسترسى در
282.  نگاه كنيد به زيرنويسهاى 158،160 و 188 و متون همراه آنها.
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مى شود. تنها انتخاب براى وى سكوت مطلق و يا دستگير شدن بود.283 

4،2. محروميت از حمايتهاى موجود در تشريفات حقوقى
قانون اساسى و نيز ديگر قوانين ايران يك سلسله تشريفات حقوقى  و نيز حمايتهاى ديگرى را در مورد افراد دستگير و 

بازداشت شده فراهم مى سازند، كه از جمله آنها موارد زير مى باشند:

 284منع دستگيريهاى خودسرانه
 285الزام به اينكه اتهامات فوراً به متهم توضيح داده و تفهيم شود و نياز به نظارت مراجع قضايى ذيصالح
 286اصل برائت
 287حق برخوردارى از مشاوره حقوقى
  الزام به مطلع نمودن خانواده هاى بازداشت شدگان از محل و شرايط نگهدارى ايشان و فراهم نمودن امكان مالقات

و تماس براى آنها288

آيين دادرسى كيفرى ايران ملزم مى دارد كه حتى تحقيقات مقدماتى كه منجر به دستگيرى  و بازداشت افرادى مى شود 
كه مظنون به ارتكاب جرايمى عليه امنيت ملى هستند، بايد به دنبال صدور احكام بازداشتى باشد كه توسط قضات تحقيق 
صادر شده و به رؤيت مقامات ذيصالح دادگسترى رسيده باشد.289 چنين احكامى بايد با معيارهاى تشريفات حقوقى تطابق 
داشته باشد.290 هنگامى كه تحقيقات مقدماتى داللت بر ارتكاب احتمالى جنايت دارد، ماده 119 آيين دادرسى كيفرى صدور 
احضاريه يا برگه جلب را تصريح كرده و ملزم مى دارد كه مضمون آن بايد به متهم ابالغ شود.291 برگه جلب فقط هنگامى 
صادر مى گردد كه داليل مشخصى موجود باشد،292 و قرار بازداشت موقت قابل تجديدنظر خواهى بوده و فقط براى يك ماه 

283.  نگاه كنيد به زيرنويس 237 و متن همراه آن.
284.  اصل 32 قانون اساسى تصريح مى دارد: «هيچ كس را نمى توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى كند»، «قانون اساسى»، رك. 

زيرنويس 268، اصل 32.
285.  اصل 32 قانون اساسى همچنين تصريح مى دارد: «در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر داليل بالفاصله كتبًا به متهم ابالغ و تفهيم شود و 
حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از اين 

اصل طبق قانون مجازات مى شود»، «قانون اساسى»، رك. زيرنويس 268، اصل 32.
286.  اصل 37 قانون اساسى تصريح مى دارد: «اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمى شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت 

گردد»، «قانون اساسى»، رك. زيرنويس 268، اصل 37.
287.  اصل 35 قانون اساسى تصريح مى دارد: «در همه دادگاه ها طرفين دعوى حق دارند براى خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته 

باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد»، «قانون اساسى»، رك. زيرنويس 268، اصل 35.
288.  ماده 5 قانون احترام به آزاديهاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى (قانون شهروندى) اظهار مى دارد «... پرونده به مراجع صالح قضايى ارسال شود 
http:// و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند»، « قانون احترام به آزاديهاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى» (1383)، قابل دسترسى در

dadkhahi.blogsky.com/?PostId=218 (تاريخ دسترسى 14 ژوئيه 2010) [از اين به بعد: « قانون شهروندى»].

http://hoghoogh.online.fr/ 289.  «قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى» (1379)، مواد 38 و 42، قابل دسترسى در
article.php3?id_article=67  [از اين به بعد: «آئين دادرسى كيفرى»].

290.  نياز به بيان نمودن ماهيت و علت اتهام، ماوراى اظهار صرف اتهام مى باشد. نگاه كنيد به همان، مواد 39-37 (كه از مقامات قضايى مى خواهد تا بر 
اساس مستندات قانونى عمل كنند و در مرحله تحقيقات بى طرفى كامل را رعايت نمايند)؛ همچنين نگاه كنيد به همان، ماده 32 (كه دستگيرى و بازداشت 

موقت مظنونين را فقط هنگامى مجاز مى داند كه  قرائن و امارات داللت بر وقوع جرم نموده و شرايط خاصى برقرار باشد). 
291.  «آيين دادرسى كيفرى»، ماده 119، رك. زيرنويس 289 («جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل مي آيد. برگ جلب كه مضمونش، مضمون 
احظاريه است بايد به متهم ابالغ شود»). ماده 5 قانون شهروندى تأكيد مى كند بايد عمومًا از دستگيرى و بازداشت اجتناب نمود مگر در موارد ضرورى، و 
اينكه اين عمل بايد به طريق قانونى انجام شود. ماده 6 شديداً چشمبند زدن و محدود نمودن مظنون در هنگام دستگيرى را منع مى نمايد و تصريح مى نمايد 

كه مظنون بايد از توهين و آزار در امان بماند. « قانون شهروندى»، رك. زيرنويس 288، مواد 5، 6.
292.  ماده 118 آيين دادرسى كيفرى فقط در شرايط دستگيرى بدون داشتن حكم جلب را مجاز مى داند كه مجازات جرم مورد بحث، اعدام، قصاص، يا قطع 

عضو باشد. «آيين دادرسى كيفرى»،  رك. زيرنويس 289، ماده 118.
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معتبر خواهد بود مگر آنكه توسط قاضى صادر كننده تمديد شود.293 مقامات قضايى و ديگر مأمورين ذيصالح دولت كه بر 

خالف قانون، مردم را توقيف نموده و يا دستور تعقيب جزايى افراد را صادر كنند، بايد مجازات شوند.294

بر طبق اصل 35 قانون اساسى ايران متهمين «در همه دادگاه ها» حق انتخاب وكيل براى خود دارند. اين حق اساسى در مواد 
128، 185، و 186 آيين دادرسى كيفرى و نيز در ماده 3 قانون شهروندى نيز تكرار گرديده است.295 اگرچه ماده 128 آيين 
دادرسى كيفرى به قاضى اجازه مى دهد دسترسى به وكيل را محدود يا ممنوع سازد، اين محدوديت يا ممنوعيت بايد فقط به 

داليل مربوط به امنيت ملى بوده و تنها مى تواند تا پايان مرحله بازجويى ادامه يابد.296

حقوق بين الملل نيز مشابهًا از حقوق متهم براى برخوردارى از تشريفات قانونى محافظت مى نمايد. ماده 9 ميثاق بين المللى 
حقوق مدنى و سياسى وظيفه ايران را در فراهم آورن تشريفات حقوقى پيش از محدود ساختن، دخالت نمودن در آزادى و يا 
از بين بردن كامل آزادى افراد، مشخص مى نمايد.297 ماده (2)9 مقامات ذيصالح دولتى را ملزم مى دارد در هنگام دستگيرى، 
متهم را از داليل اين كار مطلع نمايند، و ماده (3)9 نيز آنها را متعهد مى سازد كه متهم را فوراً در برابر قاضى حاضر نموده 
و در طى «مدت زمانى معقول» دادرسى را برگزار نمايند.298 ماده (3)9 همچنين مصرح مى دارد كه «بازداشت افرادى كه 

در انتظار دادرسى هستند نبايد قاعده كلى باشد».299 ماده (2)14 تصريح مى كند كه متهم از حق برائت برخوردار است.300

ماده (ب) (3)14 ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى نيز تعيين مى كند كه متهمين بايد «از وقت و تسهيالت كافى براى 
تهيه دفاعيه خود ... و ارتباط با وكيل منتخب خود» برخوردار باشند. افراد حق دارند هم در طول محاكمه و هم در طى مراحل 
پيش از محاكمه از مشاوره حقوقى برخوردار شوند.301 كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، ارگانى كه مسئول تفسير ميثاق 
بين المللى حقوق مدنى وسياسى مى باشد، صراحتًا اظهار داشته است كه «تمام افرادى كه دستگير مى شوند بايد فوراً و بدون 

هيچگونه تأخير ... به مشاوره حقوقى دسترسى يابند».302

293.  «آيين دادرسى كيفرى»،  رك. زيرنويس 289، ماده  33.
294.  ماده 575 قانون مجازات اسالمى تصريح مى نمايد: «هرگاه مقامات قضايى يا ديگر مأمورين ذى صالح بر خالف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا 
تعقيب جزايى يا قرار مجرميت كسى را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضايى و محروميت از مشاغل دولتى به مدت پنج سال محكوم خواهند شد». 

«قانون مجازات اسالمى»، ر.ك. زيرنويس 83، ماده 575.
295.  «آيين دادرسى كيفرى»، رك. زيرنويس 289، مواد 128، 186-185؛ «قانون شهروندى»، رك. زيرنويس 288، ماده 3 مكلف مى دارد: «محاكم و 

دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكى عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براى آنان فراهم آورند». همان.
296.  «آيين دادرسى كيفرى»، رك. زيرنويس 289، ماده  128.

297.  ماده 9 بيان مى كند: 1) هركس حق آزادى و امنيت شخصى دارد. هيچكس را نمى توان خودسرانه دستگير يا بازداشت كرد. از هيچ كس نمى توان سلب 
آزادى كرد مگر به جهات و طبق آيين دادرسى مقرر به حكم قانون. 2) هركس دستگير مى شود بايد در موقع دستگير شدن از علل آن مطلع شود و در 
اسرع وقت اخطاريه اى دائر به هرگونه اتهامى كه به او نسبت داده مى شود دريافت دارد. 3) هركس به اتهام جرمى دستگير يا بازداشت مى شود بايد او را 
در اسرع وقت در محضر دادرس يا هر مقام ديگرى كه به موجب قانون مجاز به اعمال اختيارات قضايى باشد حاضر نمود و بايد در مدت معقولى دادرسى 
يا آزاد شود. بازداشت اشخاصى كه در انتظار دادرسى هستند نبايد قاعده كلى باشد ليكن آزادى موقت ممكن است موكول به اخذ تصميمهايى بشود كه 
حضور متهم را در جلسه دادرسى و ساير مراحل رسيدگى قضايى و حسب مورد براى اجراى حكم تأمين نمايد. 4)هر كس كه بر اثر دستگير يا بازداشت 
شدن از آزادى محروم مى شود حق دارد كه به دادگاه تظلم نمايد. به اين منظور كه دادگاه بدون تأخير راجع به قانونى بودن بازداشت اظهار رأى بكند و 
در صورت غيرقانونى بودن بازداشت حكم آزادى او را صادر كند. 5)هر كس كه به طور غيرقانونى دستگير يا بازداشت شده باشد حق جبران خسارت 

خواهد داشت. «ميثاق حقوق مدنى»، رك. زيرنويس 273، ماده 9.
298.  «ميثاق حقوق مدنى»، رك. زيرنويس 273، ماده 9.

299.  «ميثاق حقوق مدنى»، رك. زيرنويس 273، ماده (3)9.
300.  ماده (2)14 اظهار مى دارد: «هركس به ارتكاب جرمى متهم شده باشد حق دارد بى گناه فرض شود تا اينكه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود». 

«ميثاق حقوق مدنى»، رك. زيرنويس 273، ماده (2)14.
301.  ماده (ب)(3)14 ميثاق حقوق مدنى اظهار مى كند: «دولت بايد وقت و تسهيالت كافى براى دفاع از خود و ارتباط با وكيل منتخب فرد را در اختيار 

وى قرار دهد». «ميثاق حقوق مدنى»، رك. زيرنويس 273، ماده (ب)(3)14.
http://  پاراگراف 27 (1997)، قابل دسترسى در CCPR/C/79/Add.75 302.  «مشاهدات نهايى كميته حقوق بشر: گرجستان»، سند سازمان ملل متحد

www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CCPR/C/79/Add.75. همچنين نگاه كنيد به «برى عليه جامائيكا» كه در آن شاكى ادعا 
نمود وى را به مدت دو ماه و نيم بدون دسترسى به مشاوره حقوقى در بازداشت نگاه داشته اند. دولت جامائيكا نتوانست اين اتهامات را رد نمايد و فقط 
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مقامات ايرانى با نقض قوانين ايران و حقوق بين الملل، اغلب بدون داشتن برگه جلب به دستگيرى 
خودسرانه فعاالن و مدافعان حقوق زنان پرداختند و آنها را براى مدتهاى مديد و نامعين بدون 
اعالم رسمى جرم، در بازداشت نگاه داشتند. بسيارى از آنها اجازه نداشتند با وكال و يا اعضاء 
خانواده  آنها تماس بگيرند. به شادى صدر چه قبل و چه بعد از دستگيرى وى كه از مدتها پيش 
به او گفته شد كه به علت به  برنامه ريزى شده بود، هيچگونه حكم جلبى نشان ندادند.303 بعداً 
جرم  اعالم  هيچگونه  اما  است  شده  دستگير  اغتشاش  ايجاد  طريق  از  ملى  امنيت  انداختن  خطر 
رسمى صورت نگرفت. پريسا كاكايى كه حكم جلب را اطاعت نموده و دستگير گرديد، پيش 
از آنكه اتهامات او به وى ابالغ شود، مورد بازجويى قرار گرفت، و هنگامى كه چشمهاى او را 
بسته بودند با حقه و فريب او را ترغيب نمودند تا از حق خود براى تجديدنظرخواهى در مورد 
بازداشت خود، چشم پوشى نمايد.304 محبوبه عباسقلى زاده، شيوا نظرآهارى و ژيال بنى يعقوب در 
دى ماه 1388 و طى يك سرى دستگيريهايى كه به دقت طراحى شده بودند، توقيف گرديدند. با 
وجود اين به هيچيك از آنها حكم جلب نشان داده نشد.305 به منصوره شجاعى كه در خانه  خود 
دستگير گرديد، هرگز برگه جلبى نشان ندادند و تا چند هفته هيچ دليلى براى بازداشت وى ارائه 
ندادند.306 هنگامه شهيدى نيز به نظر مى رسد كه بر اساس نامه اى كه دادستان كل وقت، سعيد 
مرتضوى نوشته بود، دستگير شده است.307 در همين اواخر، مقامات بدون داشتن هيچگونه حكم 
جلب، نرگس محمدى را تفتيش و دستگير نمودند و او را به مدت چهار روز بدون ابالغ اتهامات 

به وى، در بازداشت نگاه داشتند.308  

شديداً  را  آن  يا  و  محروم،  وكيل  به  دسترسى  از  را  بازداشت شدگان  از  بسيارى  ايرانى  مقامات 
محدود كردند. فعاالن اغلب پيش از آنكه حتى بتوانند وكيلى براى خود انتخاب نمايند، و يا حتى 
امكان مالقات با آنها را داشته باشند، براى هفته ها مورد بازجويى قرار مى گرفتند.309 براى مثال 
شادى صدر تأييد كرد كه زمانى كه وكيل مدافع شيوا نظرآهارى بود، اجازه نداشت پرونده او را 
ببيند و يا با موكل خود تماسى داشته باشد. نظرآهارى كماكان در بند 209 زندان اوين در حبس 
انفرادى به سر مى برد بدون اينكه تماسى با جهان خارج داشته باشد.310 سميه رشيدى كه در طول 
بازجويى مورد ضرب و شتم قرار گرفت بيش از يك ماه در زندان اوين ماند بدون اينكه به وكيل 
دسترسى داشته باشد. فاطمه مسجدى و مريم بيدگلى به مدت 12 روز در زندان اداره اطالعات قم 

بودند بدون اينكه به وكيل دسترسى داشته باشند.311

گفت كه شاكى مى توانست از دادگاه هاى جامائيكا درخواست قرار بازداشت نمايد. كميته حقوق بشر نتيجه گرفت كه دولت با محروم  نمودن شاكس 
از دسترسى داشتن به مشاوره حقوقى، مواد (3)9 و (4)9 ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى را  نقض نموده است. «برى عليه جامائيكا» نامه شماره 
http://www.un.org/Docs/journal/ قابل دسترسى در ،CCPR/C/50/D/330/1988 330/1988 (7 آوريل 1994)، سند سازمان ملل متحد

.asp/ws.asp?m=CCPR/C/50/D/330/1988

303.  نگاه كنيد به زيرنويس 142 و متن همراه آن.
304.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با پريسا كاكائى» (25 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).

305.  نگاه كنيد به زيرنويسهاى 159 و 163 و متون همراه آنها.
306.  نگاه كنيد به زيرنويسهاى 211-212 و متون همراه آنها.
307.  نگاه كنيد به زيرنويسهاى 215-218 و متون همراه آنها.
308.  نگاه كنيد به زيرنويسهاى 200-205 و متون همراه آنها.

به  كنيد  نگاه  ايران).  بشر  حقوق  اسناد  مركز  آرشيو  در  فروردين 1389) (موجود  كاكائى» (25  پريسا  با  ايران  بشر  حقوق  اسناد  مركز  309.  «مصاحبه 
زيرنويسهاى 112، 160-162، 196-197 و 209 و متون همراه آنها.

310.  نگاه كنيد به زيرنويسهاى 160-162 و متون همراه آنها.
311.  نگاه كنيد به زيرنويس 112 و متن همراه آن.

و  وكيل  صدر،  شادى 
زنان  مؤسس  روزنامه نگار، 
قانون  كمپين  و  ايران 
مركز  رئيس  و  بى سنگسار، 
همچنين  وى  است.  «راهى» 
وكالت زنانى كه حكم اعدام 
داشته اند را با موفقيت انجام 
 26 روز   در  وى  است.  داده 
شركت  راه  در   ،1388 تير 
امامت  به  جمعه  نماز  در 
شد.  دستگير  رفسنجانى، 
صدر 12 روز بعد آزاد شده و 
به آلمان فرار كرد و در آنجا 
براى  خود  فعاليتهاى  به  نيز 
ادامه  زنان  قانونى  حقوق 
ارديبهشت  در  وى  مى دهد. 
و  شده  محاكمه  غيابًا   1389
به  مربوط  اتهامات  دليل  به 
دستگيرى اسفند 1385 به 6 
سال حبس و 74 ضربه شالق 

محكوم گرديد.
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عالوه بر آن رژيم عمداً در تالش براى نااميد ساختن بازداشت شدگان و به تعويق انداختن دسترسى آنها به مشاوره حقوقى 
كافى، وكالى مدافع آنها را نيز دستگير و بازداشت نمود. صدر يكى از وكالى برجسته مدافع حقوق بشر، در تير ماه 1388 
دستگير شد و فروغ ميرزايى و مريم قنبرى نيز دستگير شدند كه در نتيجه امكان دفاع از موكلين  را براى آنها غير ممكن 
ساخت.312 شيرين عبادى تهديد شد كه در صورت بازگشت به كشور، محبوس خواهد گرديد.313 اخيراً هنگامى كه مقامات 

نتوانستند از محل اختفاى وكيل، محمد مصطفايى، اطالع  حاصل نمايند، اعضاء خانواده وى را دستگير كردند.314 

4،3. بدرفتارى و شكنجه در زمان بازداشت
مطابق قانون اساسى ايران، مقامات از هر گونه هتك حرمت و حيثيت فرد بازداشت شده در مراحل دستگيرى، بازداشت، 
زندان يا تبعيد ممنوع شده اند.315 قانون حقوق شهروندى تصريح مى كند كه «در جريان دستگيرى و بازجويى يا استطالع و 
تحقيق، از ايذاى افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد».316 قوانين ايران همچنين 
حق برخوردار بودن از مراقبتهاى پزشكى كافى كه بايد توسط دولت فراهم گردد را به رسميت مى شناسد،317 و تصريح 
مى كند كه بازداشت شدگان نبايد براى مدتهاى طوالنى در حبس انفرادى بمانند. حبس انفرادى به حداكثر بيست روز محدود 

شده است.318

شكنجه، به خصوص به منظور گرفتن اعترافات اجبارى، مطابق قوانين ايران ممنوع است. ماده 38 قانون اساسى ايران اظهار 
مى دارد «هرگونه شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطالع ممنوع است». و همچنين «اجبار شخص به شهادت، اقرار يا 

سوگند» ممنوع است.319

بر طبق ماده 578 قانون مجازات اسالمى، هر يك از مأمورين دولتى كه متهمى را كه در بازداشت به سر مى برد، اذيت و آزار 
بدنى نمايد، بايد قصاص شود يا ديه پرداخت نمايد و نيز بر حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مى گردد. 
عالوه بر آن، اين ماده مسئوليت اين آسيب رسانى را متوجه مقامات عاليرتبه اى مى داند كه  در اين خصوص دستور داده اند.320 

سياسى  و  مدنى  حقوق  بين المللى  ميثاق   7 ماده  است.321  گرديده  منع  نيز  بين الملل  حقوق  در  غيرانسانى  رفتار  و  شكنجه 

312.  نگاه كنيد به زيرنويسهاى 196-197 و متون همراه آنها.
313.  «مدال صلح نوبل شيرين عبادى به وسيله رژيم ايران گرفته شد» [‹Shirin Ebadi Nobel Peace Prize medal ‹seized by Iran]، اخبار 

.http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8382008.stm بى.بى. ى، 27 نوامبر 2009، قابل دسترسى در
314.  نگاه كنيد به زيرنويسهاى 198-199 و متون همراه آنها.

315.  «قانون اساسى»، رك. زيرنويس  268، ماده 39.
316.  «قانون حقوق شهروندى»، رك. زيرنويس 288، ماده 6.

317.  «آيين نامه اجرايى سازمان زندانها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور» 1384 [مصوب 1364، اصالح شده در 1384]، مواد 19-110 (ايران)، قابل 
دسترسى در http://www.prisons.ir/index.php?Module=SMMPageMaster&SMMOp=View&PageId=27 [از اين به بعد: 

«قانون سازمان زندانها»].
318.  «قانون سازمان زندانها»، رك. زيرنويس 317، ماده (4)175.

319.  «قانون اساسى»، رك. زيرنويس  268، ماده 38.
320.  «قانون مجازات اسالمى»، رك. زيرنويس 83، ماده 578.

معاهدات  (1984)؛   A/39/51 متحد  ملل  سازمان  سند  تحقيرآميز»،  يا  غيرانسانى  ظالمانه،  مجازاتهاى  يا  رفتارها  ديگر  و  شكنجه  منع  «كنوانسيون    .321
سازمان ملل شماره 1465، بخش 85 [UNTS 85 1465]، قابل دسترسى در http://iranhrdc.org/httpdocs/English/aadel.htm [از اين 
به بعد: «كنوانسيون منع شكنجه»]. براى مثال نگاه كنيد به اعالميه جهانى حقوق بشر؛ مجموعه اصول براى حفظ تمام افراد از هر گونه بازداشت و 
http://www.unhcr.org/refworld/ در  دسترسى  قابل   ،(1988)  A/RES/43/173  ،33 و   6 اصول   ،43/173 عمومى  مجمع  قطعنامه  حبس، 
http://www. ؛ سازمان ملل متحد، قوانين حداقل استاندارد رفتار با زندانيان، ماده (3)44، 30 اوت 1995، قابل دسترسى درdocid/3b00f219c.html
unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36e8.html [تاريخ دسترسى 20 ژوئيه 2010].  قوانين حداقل استاندارد رفتار با زندانيان، ماده (3)44، 30 
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تصريح مى دارد كه «هيچكس را نمى توان مورد آزار و شكنجه يا مجازاتها يا رفتارهاى ظالمانه يا غيرانسانى يا تحقيرآميز 
قرار داد».322 ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى همچنين حاوى ممنوعيتهايى عليه نگاه داشتن «متهمين» و «محكومين» 
در يك محل مى باشد.323 در سال 1382 گروه كارى بازداشتهاى خودسرانه از ايران ديدار به عمل آورد و درباره استفاده ايران 
از حبس انفرادى ابراز نگرانى نمود.324 نماينده ويژه سازمان ملل متحد درباره حق آزادى عقيده و بيان، آمبى ليگابو، توضيح 
داد كه عالوه بر تسهيل شكنجه، «نگاه داشتن شخص در حبس انفرادى به مدت طوالنى ... خود به نفسه مى تواند نوعى رفتار 

ظالمانه، غير انسانى، يا تحقيرآميز و يا حتى شكنجه محسوب گردد».325

مقامات ايرانى بر خالف قوانين ايران و تعهدات بين المللى خود، به بدرفتارى و شكنجه فعاالن حقوق زنان پرداختند. بسيارى 
از فعاالن مورد هتاكى قرار گرفتند از شرايط غيربهداشتى و ازدحام جمعيت در زندانها رنج بردند.326 ديگران از جمله شيوا 
نظرآهارى و هنگامه شهيدى، ماه ها در حبس انفرادى ماندند.327 حداقل در يك مورد، تانيا احمدى كليجى به شدت مورد 

ضرب و شتم قرار گرفت و احتماًال به وى تجاوز شد.328

مأموران همچنين زندانيان سياسى را در كنار زنان زندانى عادى مانند قاتلين، معتادين و سارقين جاى داده بودند.329 پريسا 
كاكايى، زندانى سابق بند 209 زندان اوين تعريف مى كند:

يك هفته بعد از آزادى من، زندانيان سياسى را قاطى با يند عمومى كرده بودند و بند متادون را خالى كرده بودند. 
شنيدم اوضاع بد بوده و بند عمومى بسيار كثيف بوده است. در بندهاى باال، تجاوز و اعمال اينچنين بسيار زياد 

است.330 

اوت 1995، مصوب شوراى اقتصادى و اجتماعى، قطعنامه هاى C (XXIV) 663 663   30 ژوئيه 1957 و 2076 (LXII) 2076، 13 مه 1977 [از اين 
به بعد: «قوانين حداقل استاندارد»].

322.  كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه شكنجه اين ممنوعيت را به صورت قانون درمى آورد. اين كنوانسيون شكنجه را به عنوان هر گونه عملى كه به هر 
دليلى، عمداً سبب بروز درد يا رنج شديد چه جسمى و چه روحى در شخص گردد تعريف مى نمايد. ماده (1)(1) كنوانسيون منع شكنجه  اظهار مى دارد 
كه: «براى مقاصد اين كنوانسيون، شكنجه يعنى هرگونه عملى كه براى مقاصدى از قبيل  به دست آوردن اطالعات از شخص يا فرد ثالثى، اعتراف 
گرفتن، تنبيه وى براى عملى كه وى يا فردى ثالث مرتكب شده يا مظنون به ارتكاب آن است يا براى ارعاب يا مجبور ساختن فرد يا شخص ثالث به هر 
دليلى كه بر پايه هر گونه تبعيض باشد، كه در نتيجه آن درد يا رنج شديد چه فيزيكى و چه روحى عمداً بر شخص وارد آيد و هنگامى كه منشاء بروز يا 
برانگيختن اين درد يا رنج، يك مقام دولتى يا فرد زير دست او باشد و يا با رضايت يا اطالع وى صورت گرفته باشد. اين تعريف شامل درد يا رنج كه 

صرفًا ذاتى يا تصادفى بوده و يا ناشى از تحريمهاى قانونى باشد، نمى گردد». كنوانسيون منع شكنجه، رك. زيرنويس 321، ماده 1.
323.  «ميثاق حقوق مدنى»، رك. زيرنويس 273، ماده (2)10.

324.  «حبس انفرادى شامل استفاده عمومى از محبوس ساختن بدون داشتن ارتباط با ديگران مى شود. هنگام بازديد اين گروه از بخش 209 زندان اوين، 
گروه كارى براى اولين بار از زمان تأسيس خود با يك چنين روش استفاده گسترده از حبس انفرادى صرفًا به دليل نفس عمل و نه براى مقاصد تربيتى 
معمول كه در تمام زندانها موجود است، روبرو شد. موضوع داشتن فقط چند سلول تنبيهى آن طور كه در تمام زندانها موجود دارد، نيست، بلكه زندانى 
درون زندان است كه براى استفاده وسيع و سيستماتيك از حبس انفرادى مطلق غالبًا براى مدتهاى طوالنى طرح شده است».  شوراى اقتصادى و اجتماعى 
U.N. E/،54 سازمان ملل متحد، كميته فرعى حقوق بشر، گروه كارى بازداشتهاى خودسرانه، ضميمه: بازرسى از جمهورى اسالمى ايران، پاراگراف

.http://iranhrdc.org/httpdocs/English/aadel.htm (27 ژوئن 2003)، قابل دسترسى در CN.4/2004/3/Add.2 

325.  كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارش ارايه شده توسط نماينده ويژه درباره حق آزادى عقيده و بيان، «آمبى ليگابو: مأموريت  ضمنى به 
http://www.unhcr.org/ (12 ژانويه 2004)، قابل دسترسى در E/CN.4/2004/62/Add.2 جمهورى اسالمى ايران»، ص. 3، سند سازمان ملل

refworld/country,,,MISSION,IRN,,4090ffed0,0.html (تاريخ دسترسى 21 آوريل 2009) [از اين به بعد: «گزارش ليگابو»].

326.  نگاه كنيد به زيرنويسهاى 147، 160، 169، 190، 205، 239، 244، 246، 249، 251-253 و 258-259 و متون همراه آنها (پريسا كاكايى، شيوا نظر 
آهارى، هنگامه شهيدى، شادى صدر، تانيا احمدى كليجى، نرگس محمدى).

327.  نگاه كنيد به زيرنويسهاى 160، 246 و 255 و متون همراه آنها (شيوا نظر آهارى، تانيا احمدى كليجى، هنگامه شهيدى).
328.  نگاه كنيد به زيرنويس 249 و متن همراه آن.

.http://persian2english.com/?p=11279 329.  «به هنگامه شهيدى در زندان حمله شد»، كلمه، 9 خرداد 1389، قابل دسترسى در
330.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با پريسا كاكايى» (25 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران). همچنين هنگامه 
شهيدى، روزنامه نگار و عضو كمپين يك ميليون امضاء، بر اساس گزارشها در صبح روز 8 خرداد 1389 توسط شخص معتادى در بند زنان زندان اوين مورد 

. http://persian2english.com/?p=11279حمله قرار گرفت. «به هنگامه شهيدى در زندان حمله شد»، كلمه، 30 مه 2010، قابل دسترسى در
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عباس جعفرى دولت آبادى 
عنوان  به   1388 مرداد  در 
جانشين  تهران،  كل  دادستان 
فعاالن  شد.  مرتضوى  سعيد 
دادستانى  دفتر  توسط  كه  زن 
احضار  دولت آبادى  جعفرى 
شدند، به زندان اوين برده شده 
وضعيت  حبس  دوران  در  و 
در  گذراندند.  را  اسف بارى 

اسفند 1388 وى تأسيس دفتر دادستانى ويژه اى در زندان اوين را اعالم 
نمود كه مسئول رسيدگى به جرايم ضد انقالبى است.

4،4. استفاده از وثيقه به عنوان نوعى 
مجازات

ماده 132 آيين دادرسى كيفرى تصريح مى كند كه «به 
منظور دسترسى به متهم و حضور به موقع وى، درموارد 
با  تبانى  يا  شدن  پنهان  يا  فرار  از  جلوگيرى  و  لزوم 
ديگرى»، قاضى مكلف است مبلغ يا شرايطى را براى 
متهم تعيين نمايد كه عمومًا وثيقه ناميده مى شود.331 ماده 
مبلغ  اين  كه  مى دارد  ملزم  كيفرى  دادرسى  آيين   134
«بايد با اهميت جرم و شدت مجازات وداليل واسباب 
و  جرم  آثار  رفتن  بين  از  و  متهم  فرار  احتمال  و  اتهام 

سابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد».332

قانون مزبور هيچگونه دستورالعملى ارائه نمى دهد كه چه جناياتى مهم محسوب مى شوند و چه مبالغى با ميزان اهميت اين 
جنايات تطابق دارند. اما وكالى حقوق بشر ايرانى دريافته اند كه «قضات سياسى كار ... به سود رؤساى خود در كانونهاى 
قدرت سياسى و جناحى» تصويرى بس خطرناك از متهم ارائه مى دهند به طوريكه  وثيقه صادر شده «با اهميت جرم احتمالى 

و شخصيت و وضعيت مزاج و سن متهم تناسبى پيدا نمى كند».333

ماده 9 ميثاق بين  المللى حقوق مدنى و سياسى صراحتًا اظهار مى دارد: «بازداشت اشخاصى كه در انتظار دادرسى هستند نبايد 
قاعده كلى باشد، ليكن آزادى موقت ممكن است موكول به  سپردن تضمين هايى [از جانب متهم] براى تأمين حضور [وى] 

در جلسه دادرسى شود». مجمع عمومى سازمان ملل متحد اظهار داشته است كه:

دستگيرى يا بازداشت چنين شخصى كه در انتظار انجام تحقيقات و دادرسى مى باشد، صرفًا بايد براى مقاصد ادارى 
قضايى بوده و به دليل و بر حسب شرايط و مراحلى باشد كه توسط قانون تعيين شده است. تحميل هر گونه محدوديتى 
بر اينگونه افراد كه صرفٌا به منظور بازداشت يا پيشگيرى از به تعويق افتادن مراحل تحقيقات يا دادرسى قضايى، يا 

براى حفظ امنيت و نظم در بازداشتگاه نباشد، ممنوع است.334

نماينده ويژه سازمان ملل متحد در امور خشونت عليه زنان، در گزارش سال 1385 خود به شوراى اقتصادى و اجتماعى 
درباره شرايط زنان در ايران، آزار و اذيت فعاالن حقوق زنان و نيز استفاده از وثيقه هاى سنگين به منظور مجازات آنان را 

قيد مى كند.335

بسيارى از فعاالن حقوق زنان كه به دنبال انتخابات سال 1388 بازداشت شدند معتقدند در تالش براى مجازات آنها و دلسرد 
نمودن ايشان از ادامه فعاليت، رژيم اين وثيقه هاى سنگين را تعيين مى نمود. هنگامى كه بازداشت شدگان قادر به پرداخت 
تمامى اين وثيقه ها نبودند، مقامات غالبًا با اعضاء خانواده آنها درباره سپردن تضمين مالى از جانب شخص ثالثى به مذاكره 

331.  «آيين دادرسى كيفرى»، رك. زيرنويس 289، ماده 132.

332.  «آيين دادرسى كيفرى»، رك. زيرنويس 289، ماده 134.
http://www.mehrangizkar.net/archives/000491. 333.  مهرانگيز كار، «وثيقه است يا مجازات؟»، روز آنالين، 3 آذر 1388، قابل دسترسى در

.php

334.  مجموعه اصول براى حفظ تمام افراد از هر گونه بازداشت و حبس، قطعنامه مجمع عمومى 43/173، اصول 6 و A/RES/43/173 ،33  (1988)، قابل 
. http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/43/173 دسترسى در

335.  نماينده ويژه در موضوع خشونت عليه زنان، «تلفيق حقوق بشر زنان و ديدگاه جنسى: خشونت عليه زنان: ضميمه: مأموريت به جمهورى اسالمى ايران»، 
.(2006) U.N. Doc. E/CN.4/2006/61/Add.3 پاراگرافهاى 40-39، و 58، قابل دسترسى در
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مى پرداختند. اين تضمينها فشار اقتصادى سنگينى بر دوش بازداشت شدگان و خانواده هاى آنها مى گذاشت تا آنها خاموش 
بمانند. اين روش به ويژه در شرايط اقتصادى ضعيف ايران در حال حاضر، كماكان مؤثر مى باشد.

پريسا كاكايى تنها پس از آنكه تضمين مالى به اندازه يك سوم درآمد ماهيانه پدر و مادر خود گذاشت، از زندان آزاد 
گرديد. وى توضيح داد كه اين مبلغ بايد در صورتيكه وى پس از احضار، در دادگاه حاضر نشود، پرداخت گردد و نيز 
متذكر شد كه متأسفانه، والدين وى مستأجر هستند.336 نمونه هاى ديگرى از اين وثيقه هاى سرسام آور براى آزاد ساختن 
فعاالن حقوق زنان، وثيقه مهديه گلرو مى باشد كه در ابتدا در فروردين 1389 در حدود 70 ميليون تومان بود و سپس به 50 
ميليون تومان كاهش يافت.337 متأسفانه خانواده وى قادر به پرداخت هيچيك از اين مبالغ نبودند.338 وثيقه خديجه مقدم در 

روز 25 فروردين 1389 در حدود 10 ميليون تومان تعيين گرديد، اما باز خانواده وى استطاعت پرداخت آن را نداشتند.339

4،5. آزار و مزاحمتهاى رسمى
قانون اساسى ايران مى گويد «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن، و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى كه 
قانون تجويز كند».340 حقوق بين الملل نيز حق محترم شمردن زندگى خصوصى، حق محروميت نشدن غيرعادالنه از شغل، 
و حق آزادى عبور و مرور را به رسميت مى شناسد.341 اما به هر حال مقامات ايرانى دائمًا فعاالن حقوق زنان را تحت نظر 

داشتند، حق استخدام و حق مسافرت را از آنها سلب كردند.

4،5،1. حق احترام به زندگى خصوصى افراد

قانون اساسى ايران تحت نظر گرفتن خودسرانه و تمام اشكال تحقيقات مخفيانه مگر در شرايط خاصى كه توسط قانون تعيين 
شده باشد را ممنوع مى شمارد.342 مشابهًا ماده 17 ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى اظهار مى دارد كه:

هيچكس نبايد در زندگى خصوصى و خانواده و اقامتگاه يا مكاتبات، مورد مداخالت خودسرانه يا غيرقانونى - 1
قرار گيرد و نيز شرافت و حيثيت او هم نبايد مورد تعرض غيرقانونى واقع شود.

هركس حق دارد در برابر اينگونه مداخالت يا تعرضات، از حمايت قانون برخوردار شود.- 2

تعقيب  را   آنها  رژيم  مأموران  بودند.343  نظر  تحت  خفقان آورى  طور  به  و  دائمًا  كه  مى كنند  گزارش  زنان  حقوق  فعاالن 
336.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با پريسا كاكايى» (25 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).

http://www.danesh- 337.  «مهديه گلرو همچنان در زندان به دليل وثيقه 700 ميليون تومانى»، دانشجو نيوز، 5 ارديبهشت 1389، قابل دسترسى در
.joonews.com/news/humanrights/605-1389-02-05-00-19-16.html

http://www.danesh- 338.  «مهديه گلرو همچنان در زندان به دليل وثيقه 700 ميليون تومانى»، دانشجو نيوز، 5 ارديبهشت 1389، قابل دسترسى در
.joonews.com/news/humanrights/605-1389-02-05-00-19-16.html

http://www.iran- 339.  «آخرين وضعيت خديجه مقدم از اعضاء كمپين يك ميليون امضاء»، مدرسه فمينيستى، 25 فروردين 1387، قابل دسترسى در
.femschool.org/spip.php?article436

340.  «قانون اساسى»، رك. زيرنويس 268، اصل 22.
341.  «ميثاق حقوق مدنى»، رك. زيرنويس 273، مواد 17 و 12. «ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى»، ماده 6، 3 ژانويه 1976، معاهدات 
http://iranhrdc.org/httpdocs/English/ سازمان ملل متحد، شماره 993، بخش 3 [از اين به بعد: «ميثاق حقوق اجتماعى»] قابل دسترسى در

.aadel.htm

342.  اصل 25 تصريح مى نمايد: «بازرسى  و نرساندن  نامه  ها، ضبط و فاش  كردن  مكالمات  تلفنى ، افشاى  مخابرات  تلگرافى  و تلكس ، سانسور، عدم  مخابره  و 
نرساندن  آنها، استراق  سمع و هرگونه  تجسس  ممنوع  است  مگر به  حكم  قانون»، «قانون اساسى»، رك. زيرنويس 268، اصل 25.

343.  «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با آيدا سعادت» (26 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران)؛ «مصاحبه مركز اسناد 
حقوق بشر ايران با محبوبه عباسقلى زاده» (15 تير 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران)؛ «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با 
پريسا كاكايى» (25 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران)؛ «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با تانيا احمدى كليجى» 

(30 فروردين 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
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مى كردند، مكالمات تلفنى  آنها را شنود مى كردند، و ايميلهاى آنها را تحت كنترل داشتند.344 

بازجوها مرتبًا به فعاالن و خانواده هاى آنها تلفن كرده و تهديد مى كردند كه اگر آنها از فعاليتهاى خود دست برندارند و 
خود را به نيروهاى انتظامى معرفى ننمايند، عواقب نامطلوب آن را خواهند ديد.345 برخى از فعاالن به دليل تحت نظر بودن و 
مزاحمتها، به كلى استفاده از تلفنهاى همراه خود را متوقف نموده و ارتباط خود با دوستان و همكاران  خود را قطع كردند.346 

اين تهديدها و مزاحمتها سبب شد بسيارى از فعاالن احساس كنند دورافتاده و ناتوان شده اند.347

4،5،2.   حق اشتغال

بر طبق ماده 6 ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى، و فرهنگى كه در سال 1354 توسط ايران تصويب گرديده است، 
ايران مكلف است عليه هرگونه تبعيض در برخوردارى شخص از حق انتخاب كار، از جمله  تبعيض در استخدام افراد به علت 
اعتقادات سياسى آنها، محافظت نمايد.348 كميته حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در تفسير خود درباره ماده 6 ميثاق 
مزبور، اظهار داشت كه حق انتخاب شغل، كشورها را متعهد مى سازد «اطمينان حاصل كنند كه افراد از حق خود ... براى 
عدم محروميت غيرعادالنه از فرصتهاى شغلى» چه توسط شخصى ثالث و چه توسط عوامل حكومتى «برخوردار هستند».349 
اين كميته همچنين توضيح داد كه كشورها بايد «چه مستقيمًا و چه به طور غيرمستقيم از دخالت در بهره مندشدن افراد از 
اين حق، خوددارى نمايند» و نيز از تجاوز به حقوق افراد براى انتخاب شغل، از طريق اخراجهاى غيرقانونى توسط اشخاص 
ثالث، پيشگيرى نمايند.350 كنوانسيون سازمان بين المللى كار نيز كه به تأييد ايران رسيده، كشورهاى عضو اين پيمان را 
موظف مى دارد «به عنوان يك هدف اصلى، سياست فعالى را ترغيب نمايند كه هدف آن تعالى و بهبود ... انتخاب آزادانه 

شغل باشد» به طوريكه اين انتخاب وابسته به اعتقادات سياسى افراد نباشد.351

با اين حال فعاالن حقوق زنان شكايت مى كنند كه مقامات ايرانى به دليل فعاليتهاى اين افراد، وضعيت استخدام و حق اشتغال 
ايشان را هدف قرار داده اند. نرگس محمدى به دليل وابستگى به كانون مدافعان حقوق بشر، از سمت خود در يك شركت 
مهندسى، اخراج گرديد. عليرغم سابقه كار وى در اين سمت براى هشت سال، وى را از تمام مزاياى كارى محروم نمودند.352 
آيدا سعادت دو بار توسط كارفرماهاى خود اخراج شد كه آنها هر بار به وى توضيح دادند توسط دولت تحت فشار گذاشته 

شده اند.353

در يك موج جديد پاكسازى در مدارس و دانشگاه ها كه به دنبال انتخابات خرداد 1388 صورت گرفت، فعاالن حقوق زنان 
از سمتهاى آموزشى خود اخراج گرديدند. سميرا صدرى، فعال حقوق زنان و دانشجويان، از سمت خود به عنوان آموزگار 

344.  نگاه كنيد به زيرنويسهاى 164، 183، 248 و 251 و متون همراه آنها (محبوبه عباسقلى زاده، آيدا سعادت، تانيا احمدى كليجى، پريسا كاكايى).
345.  نگاه كنيد به زيرنويسهاى 171، 182-184، 188 و 248 و متون همراه آنها (تانيا احمدى كليجى، پريسا كاكايى، آيدا سعادت).

346.  نگاه كنيد به زيرنويسهاى 164، 169 و 194 و متون همراه آنها (پريسا كاكايى، محبوبه عباسقلى زاده، تانيا احمدى كليجى، پروين اردالن).

347.  نگاه كنيد به زيرنويسهاى 164، 168، 184 و 194 و متون همراه آنها (پريسا كاكايى، محبوبه عباسقلى زاده، آيدا سعادت، ژيال بنى يعقوب).
348.  «ميثاق حقوق اجتماعى»، رك. زيرنويس 341، ماده (2)6.  

 6) E/C.12/GC/18 349.  كميته حقوق اقتصادى، اجتماعى، و فرهنگى سازمان ملل متحد، تفسير عمومى شماره 18، 7، ص. 4، سند سازمان ملل متحد
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/C.12/ فوريه 2006) [از اين به بعد: «تفسير عمومى شماره 18»] قابل دسترسى در

.GC/18

350.  «تفسير عمومى شماره 18»، ر.ك. زيرنويس 249، ماده 6: حق كار، پاراگراف 4.
351.  سازمان بين المللى كار، «كنوانسيون درباره سياست استخدام»، ص. 1، سازمان بين المللى كار، سند شماره C122 (15 ژوئيه 1966)، قابل دسترسى در 

.http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm

http://www.radiofarda.com/ 352.  «نرگس محمدى: اخراج از كار به خاطر فعاليتهاى حقوق بشرى»، راديو فردا، 24 آذر 1388، قابل دسترسى در
 .content/f35_Narges_Mohammadi_Officially_Imposed_Job_Loss/1904487.html

353.  نگاه كنيد به زيرنويسهاى 178 و 182 و متون همراه آنها.
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مدرسه معلق گرديد و سپس در آذر ماه 1388 پس از هفت سال كار، به طور دائم از سمت خود منفصل خدمت شد. صدرى 
مطلع گرديد كه علت انفصال وى، فعاليتهاى سياسى و حقوق بشر وى و شوهر او بوده است. در ديماه 1388 صبا واصفى 
، فعال حقوق زنان و كودكان نيز به علت فعاليتهاى خود در زمينه حقوق زنان، از سمت خود به عنوان استاد دانشگاه شهيد 

بهشتى در تهران اخراج شد. 354

4،5،3. آزادى رفت و آمد

ماده 133 آيين دادرسى كيفرى ايران تصريح مى كند كه فقط در صورتى كه پرونده قضايى شخص در جريان دادرسى باشد 
(و خود شخص هم با گذاشتن وثيقه و يا ضمانت مالى شخص ثالث، در بيرون از زندان به سر مى برد) مى توان وى را از سفر 
به خارج ممنوع نمود.355 بر طبق قانون گذرنامه ايران «براى افرادى كه مطابق اعالميه كتبى مراجع رسمى قضايى از خروج 
از كشور ممنوع گرديده اند، گذرنامه صادر نخواهد شد».356 اگر مطابق اين قانون براى اينگونه افراد قبًال گذرنامه صادر شده 
باشد، هنگام خروج از كشور، «گذرنامه ايشان توقيف خواهد شد» تا زمانى كه محدوديت سفر درباره ايشان برداشته شود.357

حق آزادى رفت و آمد در اسناد حقوق بشر گنجانده شده است358 و كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز اظهار داشته 
است كه اين «يك شرط اجتناب ناپذير براى شكوفايى يك فرد» مى باشد.359 آزادى رفت و آمد شامل حق مسافرت و 
انتخاب محل اقامت در يك كشور، حق ترك يك كشور، و حق ورود به كشور خود آن شخص مى باشد.360 كشورهايى كه 

آزادى رفت و آمد افراد را نقض كرده اند، بايد غرامت بپردازند.361

اما به هر حال محمد صالح نيكبخت، يكى از وكالى ايرانى كه دفاع از افرادى را به عهده داشته است كه ممنوع الخروج شده 
بوده اند، گزارش مى دهد كه در موارد اخير آشكار شده است كه هيچگونه حكمى از طرف قاضى براى ممنوعيت خروج 
صادر نگرديده است. «فعاالن سياسى و حقوق بشر، هنرمندان، نويسندگان، و ديگر فعاالن مدنى ... ممنوع الخروج شده اند. اما 
تاكنون، هيچ دليل يا داليلى براى ممنوعيت خروج آنها صادر نگرديده است».362 نيكبخت اضافه مى كند كه اين افراد سپس 
براى دنبال كردن پرونده  خود به ارگانهاى مختلف رجوع داده مى شوند، اما فايده و نتيجه اى ندارد.363 طبق گفته نيكبخت، 

354.  مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با صبا واصفى (4 مرداد 1389) (موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
355.  «آيين دادرسى كيفرى»، رك. زيرنويس 289، ماده 133.

356.  «قانون گذرنامه جمهورى اسالمى ايران»، ماده 16 (مصوب 1351، اصالحيه 1377). 
357.  همان.

www. 217  ، 10 دسامبر 1948، قابل دسترسى در A (III)  358.  براى مثال نگاه كنيد به «اعالميه جهانى حقوق بشر»، مواد 9 و 13، قطعنامه مجمع عمومى
un.org/Overview/rights.html (تاريخ دسترسى 15 ژوئن 2010)، «ميثاق حقوق مدنى»، رك. زيرنويس 273، ماده 12؛ پروتكل شماره 4 به 
http://conventions. از 2 مه 1968 به موقع اجرا گذاشته شد، قابل دسترسى در ،E.T.S. No. 46 ،كنوانسيون حفظ حقوق بشر و آزاديهاى بنيادين

.coe.int/Treaty/EN/Treaties/html/046.htm

CCPR/C/21/ 359.  كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، تفسير عمومى شماره 27، ماده 12: آزادى عبور و مرور، پاراگراف 1، سند سازمان ملل متحد
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CCPR/C/21/Rev.1/ در  دسترسى  قابل   ،(1999 نوامبر   2)  Rev.1/Add.9

.Add.9

THE JU-] «به كارگيرى قانون حقوق بشر در امور قضايى: رويه قضايى ملى، منطقه اى و بين المللى» ،[NIHAL JAYAWICKRAMA] 360.  نيهال جياويكراما
DICIAL APPLICATION OF HUMAN RIGHTS LAW: NATIONAL, REGIONAL AND INTERNATIONAL JURISPRUDENCE]، ص. 440 (2002).

361.  براى مثال نگاه كنيد به «ميثاق حقوق مدنى»، رك. زيرنويس 273، ماده (3)2. شرايط خاصى وجود دارد كه در آن دولت مجاز است اختيار عبور و 
مرور افراد را محدود نمايد. دولت در موارد زير مى تواند به طور قانونى آمد و شد افراد را محدود نمايد: 1) اگر محدوديت فوق بر طبق قوانين داخلى 
باشد؛ 2) اين محدوديت اهداف قانونى داشته باشد مانند «حفظ امنيت ملى، نظم عمومى ...، بهداشت يا اخالقيات عمومى يا حقوق و آزاديهاى ديگران» و 

3) اين محدوديت «در يك جامعه دموكراتيك ضرورى باشد» يعنى اين محدوديت با هدف مربوطه متناسب باشد. همان. ماده (3)12.
http://www.dw-world.de/dw/ 362.  «وقتى حكم ممنوع الخروجى بر استدالل قانونى مى چربد»، دويچه وله، 25 دسامبر 2009، قابل دسترسى در

.article/0,,5056417,00.html

363.  همان.
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مقام صادركننده اين منع، هرگز اعالم نمى شود.364

گذرنامه فعاالنى كه تحت دادرسى قضايى نمى باشند نيز در فرودگاه توقيف شده است. براى مثال در ارديبهشت 1389، سيمين 
بهبهانى، شاعر ايرانى 83 ساله، از سفر به پاريس منع شد.365 در مورد وى هم تقريبًا هيچگونه نشانى وجود ندارد كه شخص 
ممنوع الخروج، به دليل فعاليتها و يا وابستگيهاى خود، تهديدى معقول براى امنيت كشور ايجاد خواهند كرد. در نتيجه، ممنوع 

كردن سفر ايشان نقض قوانين حقوق بشر ايران و جهان بوده و صرفًا به منظور ترساندن و كنترل فعاالن مى باشد.

نتيجه گيرى
حكومت ايران بر خالف قوانين ايران و حقوق بين الملل، در تالش براى از هم پاشى جنبش حقوق زنان، فعاالن اين جنبش 
را هدف قرار داده است. عوامل رژيم كماكان به دستگيرى، بازجويى، بدرفتارى، تهديد و حبس فعاالن به دليل عقايد آنها، 
عضويت  آنها در سازمانهاى مختلف، شركت در تظاهرات، و ديگر گرايشهاى آنها، ادامه مى دهند. فعاالن هم مجبور به مخفى 

شدن يا ترك وطن مى شوند.

روش شناسى
مركز اسناد حقوق بشر ايران اطالعات گرد آمده در اين گزارش را از بررسى منابع زير تهيه و تجزيه و تحليل 

نموده است:
شهادت قربانيان و شهود، كه شامل شهادتنامه هايى است كه توسط حقوقدانان اين مركز از فعاالن ايرانى · 

حقوق زنان، روزنامه نگاران، و وكال گرفته شده. 
مدارك دولتى، كه شامل بيانيه هاى عمومى مقامات دولتى، بيانيه هاى انتشار يافته توسط نهادهاى دولتى · 

ايران، و اسناد حقوقى منتشر شده مى باشد.
مدارك منتشر شده توسط سازمانهاى غيردولتى، كه شامل مصاحبه ها،  گزارش ها و اطالعيه هاى عمومى · 

است كه توسط سازمانهاى عفو بين الملل، زندگى زنان تحت قوانين اسالم، و سازمان تغيير براى برابرى 
نوشته شده.

مقاالت و كتب دانشگاهى، كه شامل مطالبى است كه مورخان و دانشمندان علوم سياسى درباره ايران · 
نگاشته اند، و نيز مطالبى كه توسط ايرانيان در باره تجارب آنها از اين وقايع نوشته شده است.

گزارشهاى رسانه ها، كه شامل مقاالت و گزارشهايى است كه  توسط رسانه هاى ايرانى و ديگر رسانه ها و · 
نيز وبالگ نويسان ايرانى انتشار يافته.

در مواردى كه اين گزارش به اطالعات تهيه شده توسط عوامل دولتى و يا احزاب ديگر دست اندر كار ارجاع و 
يا به آنها استناد مى كند، منابع اين اطالعات با ذكر ارزيابى و صحت و سقم هر منبع به طور اختصاصى بيان شده 
است. مركز اسناد حقوق بشر ايران در نهايت دقت تمامى منابع اطالعات به كار رفته در تهيه اين گزارش را مورد 

بازبينى قرار داده تا از اعتبار و دقت آنها يقين كامل حاصل نمايد.

364.  همان.
365.  نگاه كنيد به زيرنويسهاى 264-265 و متون همراه آنها. همچنين نگاه كنيد به زيرنويس 154 (پروين اردالن). همچنين نگاه كنيد به نگاه كنيد به 

زيرنويسهاى 115، 266-267 و متون همراه آنها (نرگس محمدى، ثريا عزيزپناه، ژينا مدرس گرجى، منصوره بهكيش).




