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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١۴٠٠اسفند  ١۶]تاریخ:[ 

 

 روز جهانی زنان؛ نگاهی به وضعیت حقوق زنان و فعاالن این عرصه در ایران 

اسفندماه، به عنوان روز جهانی زنان، جهت یادآوری   ١۷مارس برابر با  ۸در تقویم جهانی، روز  –خبرگزاری هرانا 

مبارزات زنان برای دستیابی به حقوق برابر در جوامع مختلف نامگذاری شده است. این نامگذاری در شرایطی است 

که نه تنها جمهوری اسالمی هیچگاه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نپیوسته، بلکه قوانینی ناقض حقوق 

دین زنان و دختران همچون حق زن بر بدن، حق انتخاب پوشش و سهم برابر در مشارکت های اجتماعی و  بنیا

اقتصادی بر کشور حاکم است. به عالوه به دلیل نبود قوانین بازدارنده و معافیت مرتکبان “خشونت ها و قتل های  

خانگی علیه زنان در سطح جامعه   ناموسی” از مجازات های سنگین، این قبیل خشونت ها و همچنین خشونت های

چشمگیر هستند. از سوی دیگر فعالیت های کنشگران خواهان برابری جنسیتی و مدافعان حقوق زنان همواره با فشار  

نهادهای امنیتی مواجه شده و با پرونده سازی، احکام ناعادالنه ای در خصوص آنان صادر میشود. هم اکنون شماری  

اجرای حکم هستند و تعدادی نیز دوران محکومیت خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم  از این فعالین در انتظار

 .کننددر زندان سپری می 

مارس در   ۸به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، روز جهانی زنان، 

ن رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نپیوسته و شرایطی گرامی داشته میشود که جمهوری اسالمی هیچگاه به کنوانسیو

 ... .ناقض سیستماتیک بنیادی ترین حقوق زنان است

 در خطر اجرای حکم و محبوس شدن 

 ی رفسنجانیآتسا احمدآئ

توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی   ۹۷ماه دی  ۳٠آتسا احمدآئی رفسنجانی، شهروند بهائی ساکن تهران در تاریخ  

زندان اوین منتقل شد.    ۲۴١های انفرادی بازداشتگاه حفاظت اطالعات قوه قضاییه موسوم به بند بازداشت و به سلول 

میلیون تومانی و تا پایان مراحل  ۲٠٠، با تودیع قرار وثیقه ۹۷ندماه اسف ١۵این شهروند بهائی نهایتا در تاریخ 

دادگاه انقالب تهران از بابت اتهام “تشکیل و   ۲۶دادرسی از زندان اوین آزاد شد. او اردیبهشت ماه امسال توسط شعبه 

ی یک سازمان مردم  راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی” از طریق درخواست مجوز از وزارت کشور برا

سال حبس تعزیری، به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علی امنیت کشور” به  ۴نهاد به جهت توانمندسازی زنان به 

سال   ۴سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم  ۳

اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی از طریق درخواست مجوز از  زندان در خصوص اتهام “تشکیل و راه

وزارت کشور به جهت تشکیل گروه برای توانمندسازی زنان” در حالی صادره شده که درخواست این شهروند برای 

ورت تائید تشکیل این سازمان مردم نهاد پس از تائید عنوان در وزارت کشور به دلیل بهائی بودن رد شده است. در ص

سال حبس تعزیری در خصوص وی   ۴قانون مجازات اسالمی، مجازات اشد یعنی  ١۳۴حکم صادره و اعمال ماده 

 قابل اجرا خواهد بود 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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