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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  حميد بھشتی: فرستنده

  ٢٠١۴ نومبر ٠۶
 

 محکوم به تبليغ عليه رژيم
 ممنوعيت زنان از حضور در استاديوم ھا

 

.  واليبال را تماشا کندۀخواسته مسابق زيرا می. يک زن جوان ايرانی در تھران به يک سال زندان محکوم گشته است

 ساله بدون ٢٥ غنچه قوامی ١٣٩٣ ]عقرب[ آبانماه١١ی در روز يکشنبه دطبا طباۀ وکيل مدافع او علی زادۀبه گفت

 . قيد دليل به يک سال حبس محکوم گشته است

 

 ۀان دستگير کرده بودند زيرا خواسته بود مسابق در تھر]جوزا[ خرداد ماه٣٠او را که دانشجو نيز می باشد در روز 

برای زنھا . سازمان ھای حقوق بشر عليه حکم مزبور اعتراض نموده اند. واليبال تيم ملی ايران عليه ايتاليا را تماشا کند

ابل  برای حفاظت آنھا در مقعنوان تماشاچی حضور يابند، رسماً ه در ايران ممنوع است که در استاديوم ھای ورزشی ب

 .تماشاگران مرد
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 زنان بايد بيرون بمانند

او به اتھام . دوباره دستگير نمودنداما پس از چند روز .  چند ساعت پس از دستگيری آزاد کرده بودندءقوامی را ابتدا

کار برده می شود قوامی ه ی بئن از جانب دستگاه قضاا در مورد معترضاتھام مزبور غالباً . تبليغ عليه رژيم دستگير شد

  .  روز آن زندانی انفرادی بود۴١ روز را در زندان اوين به سر برده که ١٢۶

   

  

 ١٢سازمان عفو بين المللی يکشنبه . مبر برای اعتراض به زندانی شدن خود دست به اعتصاب غذا زددر ماه سپتوی  

ان  ِکيت آلِن، مدير سازمان عفو بين المللی در انگلستۀبه گفت.  محکوميت او را تکان دھنده توصيف نمود]عقرب[آبانماه

خود اجازه داده است نظر خود را ه اين امری تکان دھنده است که زنی را بدين خاطر پشت ميله ھای زندان افکنند که ب

  .  اعمال تبعيض بر زنان در ايران صاف و پوست کنده بيان نمايدۀدر بار
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 او در ماه ۀنخست وزير انگلستان ديويد کامرون در بار. قوامی زندانی سياسی است و حکم وی بايد بی درنگ لغو گردد

قوامی عالوه بر .  با رئيس جمھور ايران حسن روحانی صحبت کرده و درخواست آزادی وی را نموده استرمبسپت

  .مليت ايرانی دارای مليت انگليسی نيز می باشد
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