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  تلویزیونی« اعتراف»به حجاب اجباریعترضان م اجبار برای حکومت ایران رحمانهبی کارزار

به  ضمعتر یهایاز بازداشت یاجبار «اتاعتراف»دنبال گرفتن به  رانیاحکومت اعالم کرد  ایبیانیه درامروز  المللعفو بینسازمان 

و  مدتبلند یحبس انفراد رون،یب یایبا دن هایبازداشت نیبا قطع ارتباط ا یرانیا یاهاممق دیگویسازمان م نیاست. ا یحجاب اجبار

 د.کنن وادار یونیزیلوت« اعترافات»آنها را به  خواهندیشدگان، مبازداشت یهاخانواده دیتهد

یافته را از آغاز سال جاری خورشیدی شناسایی کرده است. در های سازمانگونه تالشدست کم شش مورد از این المللعفو بین 

 .دقهراً ناپدید کردن ماهتیر  22تا  11از  را یکی از مدافعان جوان حقوق زنانها مقامیک مورد، 

 یرانیها و مسئوالن امقام»گوید: ، میالمللعفو بینو شمال آفریقای  ها و امور حقوقی در بخش خاورمیانهفیلیپ لوتر، مدیر پژوهش

 نیکردن ا اعتباریب یبرا لیدل نی. به همکنندیاحساس خطر م یجنبش حقوق زنان در مبارزه با قانون حجاب اجبار ییاز شکوفا

منصرف جنبش  نیبه ا وستنیرا از پ گرانیتا ترس و وحشت را در جامعه القا کنند و د اندهردآو یرو یخشن یفعاالن به شگردها

 «د.کنن

با  زیرآمیو تحق یرانسانیغ ای شوندیشکنجه من اکنوزنان  نیا نکهی. اشدندیبازداشت م دیزنان اصالً نبا نای»د: افزایاو در ادامه می

مبارزه با  یهانیکرده و کمپ "اعتراف"بودن خود  "مجرم"به  یحکومت یغاتیتبل یوهائدیوادار شوند در وتا  شود،یها رفتار مآن

زنان را آزاد و تمام اتهامات  نیا دوشرطیو بدون ق فورا دیها و مسئوالن باماست. مقا دهرا محکوم کنند، منزجرکنن یحجاب اجبار

 «کنند.خودداری  یحکومت یهاآنها را در رسانه یاجبار اعترافاتپخش از و  شده به آنان را لغو کنندوارد

را بر عهده دارند،  حکومتی ویدئوهای تبلیغاتیاین که هماهنگ کردن اقدامات برای تهیه و تدارک مسئوالن اطالعاتی و امنیتی 

برای « های سفیدچهارشنبه» ، کمپینتکذیب کنندرا  با حجاب اجباریمخالفت خود تا اند را زیر فشار قرار دادهفعاالن حقوق زنان 

اند ابراز فتادهدر خارج کشور ا« به دام تحریکات عوامل ضدانقالب»مبارزه با قوانین حجاب اجباری را محکوم کنند، و از بابت این که 

 کنند. «ندامت»

ی مادرش، راحله . به گفتهتیر بازداشت شد 10که در تاریخ  استی حقوق زنان، هسال 22صبا کردافشاری، مدافع  نمونهترین تازه

یر فشار دائم حبس کرده و ز انفرادیسلول  بازداشتگاه وزرای تهران در روز در 11او را بعد از دستگیری به مدت احمدی، 

 او را به موافقت این فعال حقوق زنان در مقابل دوربین محکوم کند. بازجویان آزادیِرا « های سفیدچهارشنبه» د تا کمپینانگذاشته



تیر،  19کنند. را نیز بازداشت می ش، مادراو «کاریهم»ند که در صورت عدم ه بودو تهدید کرد اجباری مشروط کرده «اعترافات»با 

  مسئوالن تهدیدات خود را عملی کرده و راحله احمدی را هم دستگیر کردند.

به زندان شهر ری باز او را که  تیر 22تا تاریخ  منتقل کردند وتیر به مکان نامعلومی  11را روز  صبا کردافشاریهای ایرانی مقام

 جرم روز قربانی 12 صبا کردافشاری یببدین ترت سرباز زدند. به خانواده اشسرنوشت و محل نگهداری افشایاز  ،گرداندند

سپاه پاسداران  زیر نظردو الف زندان اوین که  اطالع داد که در بند زندان شهر ریاو پس از بازگشت به  قهری شد. ناپدیدسازی

 ر گرفته است.مجددا تحت فشار قرا اجباری «اعترافات»برای دادن  شده است و در این دورانداری میاست نگه

اش در فروردین توسط مأموران امنیتی در منزل مسکونی 21ی حقوق زنان، ساله 24در یک مورد دیگر، یاسمن آریانی، مدافع 

بازداشتگاه وزرای تهران برای کسب اطالع در خصوص تهران دستگیر شد. مادر او، منیره عربشاهی، نیز روز بعد، به هنگام مراجعه به 

 داری دخترش، بازداشت شد.محل نگه

روزی که یاسمن آریانی را در سلول انفرادی نگه داشته بودند، این  9مطلع شده است که مأموران امنیتی، در مدت  المللعفو بین

کنند، مگر این که با حضور در مقابل دوربین و ابراز را هم بازداشت می خواهرشاند که پدر و زندانی را از جمله به این تهدید کرده

اند که دیگر همچنین، با طعنه و به نادرستی گفتهموافقت کند. « های سفیدچهارشنبه» مپیناز فرستادن ویدئو برای ک «ندامت»

 او نیست. گیر وضعیتپیکسی در بیرون 

خودروی ون کرده و به مکان  یک ی توضیحی، از بازداشتگاه وزرا سوارو منیره عربشاهی را، بدون ارائه فروردین، یاسمن آریانی 29

از برداری یاسمن آریانی و منیره عربشاهی به محض پیاده شدن از خودرو با یک گروه فیلماند. نامعلومی در تهران منتقل کرده

برای  بعد از آن را عربشاهی یاسمن آریانی و منیرهگرفت. ها فیلم میاز آنشان، یتمان صدا و سیما مواجه شدند که، بدون رضاساز

ها ای جز جواب دادن به سؤالها گفته شد که چارهشان، به آندر واکنش به اعتراض و با صدا و سیما به اتاقی بردند« مصاحبه»

 ندارند.

ذار گنگار ایرانی ساکن آمریکا و پایهنژاد )روزنامه، مسئوالن ایرانی همچنین زرین بادپا، مادر سالمند مسیح علی1398ماه  در فرودین

های نژاد به مدت دو ساعت در مورد فعالیتمادر مسیح علیرا برای بازجویی احضار کردند.  «(های سفیدچهارشنبه» مپینک

نگران آن است که  المللعفو بینشد. می برداریفیلمی بازجویی جلسه ایناز در حالی که ار گرفت، دخترش مورد استنطاق قر

به  زرین بادپا، از اظهاراتی که هاو اذیت آزارهاگونه این دست زدن بهشان در ی طوالنیها و مسئوالن ایرانی، با توجه به سابقهمقام

 کنند. برداریبهرهشان آتیاجبار کرده در ویدئوهای تبلیغاتی 

 وییویدئ "اعترافات" ی اینرحمانهو بی اجباری ماهیت ها و مسئوالن ایرانی نباید در این توهم باشند کهمقام»گوید: فیلیپ لوتر می

ه و پخش حکومتی که در تهیدی و نهاماند. تمام تشکیالت اند از نظرها دور میهایشان گرفتهکه از مدافعان حقوق زنان و خانواده

 «ند.مسئول اشان هایمشترکاً در نقض حقوق انسانیِ این زنان و خانواده هستنددرگیر  "اعتراف"این ویدئوهای 

 این حقیقت را کتمان کنند که زنان شرمانهاین شگردهای تبلیغاتی بی با اتکا به توانندها و مسئوالن ایرانی نمیمقام»ی او، به گفته

های عمومی حجاب داشته در مکانکه خودشان انتخاب کنند  ، تاخیزندخود بر می وقروزافزونی به دفاع از حقایران به شکل در 



حجاب اجباری را ملغا  انونمجرم قلمداد کردن مدافعان حقوق زنان دست بردارند و قاز ها و مسئوالن ایران باید باشند یا نه. مقام

 «کنند.

 اطالعات تکمیلی

در مخالفت با  خود ییئوویدهای پیامداخل ایران  از زنان تافراهم آورده است  پلتفرم مجازییک « سفیدهای چهارشنبه» کمپین

حرف  وهای عمومی روسری در مکان ؛ محتوای این ویدئوها شامل قدم زدن این زنان بدونبه اشتراک بگذارندرا  حجاب اجباری

 است.  در ایران ق حقوق زناناحقا امید و آرزوهایشان برای زدن از

، در حال حاضر، دست کم هشت فعال حقوق زنان به دلیل فعالیت در مخالفت رسیده المللعفو بینبر اساس اطالعاتی که به دست 

: یاسمن آریانی و مادرش منیره برنددر بازداشت به سر می« های سفیدچهارشنبه» ارتباط با کمپیندر با حجاب اجباری و 

هنوز از اسامی  المللعفو بیندیگر که  زنو دو  نیاحمدی، مژگان کشاورز، فرشته دید عربشاهی، صبا کردافشاری و مادرش راحله

ع و تبانی مااجت»و « یغ علیه نظامتبل»، «ساد و فحشافراهم نمودن موجبات ف»ها مطلع نشده است. این زنان با اتهاماتی از قبیل آن

 .اندرو شدهروبه« علیه امنیت ملی

ی نقدی است. یا جریمه شوند شامل بازداشت، حبس، شالقمیهای عمومی ظاهر در مکان حجابمجازاتی زنانی که بدون در ایران، 

و حق آزادی بیان و  برابری، حق حفظ حریم شخصی ی وسیعی از حقوق انسانی، از جمله حقحجاب اجباری ناقض مجموعه قانون

 کند. شان تهی میو آنان را از منزلت انسانی و عزت نفستحقیر زنان و دختران را  حجاب اجباریقانون  عقیده است.

  

 


