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 عدم تأمین بودجه برای زیرساخت ها در شهرها و مدارس به قیمت جان انسانها تمام می شود
 

تروریستی  عالیت هایی و فدر حالی که رژیم ایران میلیاردها دالر هزینه جنگ در سوریه و یمن می کند و به آزمایشهای موشک
نحی که اوتصادفات و س ایران اختصاص داده می شود. می پردازد، بودجه کمی به زیرساختهای کشور و به دانشگاهها و مدارس

 .ام می شودها تم افراد در دانشگاهها و مدارس و در جادهاساسًا ناشی از کمبود بودجه هستند همچنان به قیمت جان 
نشگاه ختر دانشجو در داد ۳دانشجو از جمله  ۸در زاهدان،  دختربچه در یک مدرسه پیش دبستانی ۴در ماه دسامبر شاهد مرگ 

ز این تنها چند نمونه ا زن کارگر در یک تصادف جاده ای بوده ایم و ۱۴مجروح شدن علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران و 
 دهها مورد گزارش شده در ماه است.

 
 مرگ چهار دختربچه پیش دبستانی در آتش سوزی 

دختر دانش آموز  چهار ،۱۳۹۷آذر ماه  ۲۷روز سه شنبه  ،در مدرسه غیر دولتی دخترانه اسوه حسنه در زاهداندر اثر آتش سوزی 
  جان خود را از دست دادند. یو دبستان یدبستان شیپ

آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان، نام سه 
جان دردناک حادثه  نیدر ادختر دانش آموز را که 

 ینوکند میخود را از دست دادند مونا خسروپرست، مر
 .اعالم کرد یو صبا عرب

آتش  دختربچه ای که در اثرچهارمین  یکتا میرشکار،
دچار زاهدان  یک مدرسه پیش دبستانی در در سوزی

 ۲۹روز پنجشنبه درصد سوختگی شده بود، ۷۰بیش از 
 جان سپرد. در بیمارستان ۱۳۹۷آذر 

 مدرسه نیر اد یمنیت ازم و نکاال یهااستاندارداین سانحه به دلیل استفاده از بخاری های نفتی و غیراستاندارد و عدم رعایت 
 ابتدایی دخترانه به وجود آمد. 

این اولین بار نیست که بچه ها و دختربچه ها قربانی کمبودهای زیرساختی به دلیل 
 کمبود بودجه در مدارس می شوند. 

در رسانه های حکومتی ایران گزارش دادند که یک دختربچه کرد  ۹۷مهر  ۱۶روز 
 یسی در اثر ریزش دیوار مدرسه زیر آوار ماند و جان باخت. به نام دنیا وسنندج 

ساله  ۷دیوار مدرسه ای در چابهار فرو ریخت و یک دختر بچه  ۹۵در شهریورماه 
 زیر آوار آن جان داد. 
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 آبادنیش یدر روستا ییمدرسه ابتدا کی ینفت یاز آتش گرفتن بخار یناش یسوز، در حادثه آتش۱۳۹۱آذرماه سال  ۱۵در 
دختر دچار درجات  دانش آموز ٣۷ رانشهر،یشهرستان پ

پس  یدرصد شدند. مدت ۶٠تا  ١٠از  یمختلف سوختگ
و  گانهی رانیمدرسه س نیدر ا یسوزوقوع آتشاز 

آموزان بر اثر شدت نفر از دانش دوده، زارسول ایسار
 یوارده جان خود را از دست دادند و مابق یهاجراحت

، با اشکال هفت سالهنوز با گذشت  زیکودکان ن
. کنندیسانحه دست و پنجه نرم م نیمختلف عوارض ا

محروم  یدختران، از درمان ضرور نیدر حال حاضر ا

و خانواده هایشان هیچ غرامتی دریافت نمی کند به آنها  یکمک چیهستند و دولت ه
 .نکرده اند

، ریزش گچ سقف کالس درسي در شهرستان سیریک، یک ۹۶ فروردین ۲۴روز 
آموز دختر را از ناحیه چشم مصدوم و راهی بیمارستان کرد. شهرستان دانش

نبودن سیریك در استان هرمزگان، در جنوب ایران واقع شده است. ایمن
های بسیار در ها، ساالنه موجب مصدومیتروستاها و بخشهای مدارس ساختمان

 (١٣96فروردین 26 –شود. )خبرگزاري حكومتي ایسنا میان دانش آموزان می
به دلیل عدم رسیدگي دولت به كالس هاي درس و فرسودگي باالي مدارس قشم، 

دختران دانش آموز، كالس هایشان را در چادر برگزار مي كنند. )خبرگزاري 
 ( ١٣95بهمن ١٣ –ي ایرنا حكومت

شهر منجر به از بین رفتن کامل نکیمدرسه دخترانه در مشدر یک سوزی آتش
آموز دانش ۳۰۰سقف آن شد، در پی این حادثه و اعالم تعطیلی مدرسه سرنوشت 

 (١٣96شهریور ١7 –)خبرگزاري حكومتي مهر  .در آستانه سال تحصیلی مبهم ماند
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 اژگونی اتوبوس در دانشگاهمرگ دانشجویان در حادثه و

دختر  ۹ بودند و اسامیدختر دانشجو در میان قربانیان  در یک حادثه دیگر در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران، سه
 این حادثه می باشد. دانشجوی دیگر در میان مصدومین 

یک دستگاه اتوبوس  ۱۳۹۷دیماه  ۴ظهر روز سه شنبه 
واحد علوم تحقیقات، که مشغول متعلق به دانشگاه آزاد 

باال به سمت در  یهااز دانشکدهانتقال دانشجویان 
بود، از مسیر خارج شده و وارد فضای سبز می  یورود

متر قل خوردن بعد از اصابت به  ۹۰شود و حدود 
دیواره بتونی تأسیسات آب بخش عمده ای از اتوبوس 

 ند. از بین می رود و تنها انتهای اتوبوس باقی می ما
نفر مجروح و  ۲۸کشته و  تن ۱۰در این حادثه دلخراش 

دختر دانشجویی است که در میان نام کشته  سهاسامی  رادمهر لوفریراد و ن ینگار باب الحوائج، سارا ابوالفتحمصدوم شدند. 
 شدگان اعالم شده است.

 ه اند.ت اعالم شدت که از سوی مطبوعادختر دانشجوی دیگر در میان مجروحین و مصدومین این حادثه اس ۹اسامی حداقل 
است،  یوالنط ریکه مس یینجاهستند؛ از آ ریدر مس یها به صورت پلکانقرار دارد و دانشکده یبیدر سراش قاتیدانشگاه علوم تحق

 .وده بگفته می شود ترمز اتوبوس مذکور برید .دانشگاه استفاده کنند یهااز اتوبوس رندیناگز انیدانشجو
و حدود  تیفاز ظر شتریو ب ستین یمستهلک هستند و تعداد آنها کاف یدانشگاه همگ یهااتوبوسنشجویان این دانشگاه، به گفته دا

ن مسیر فاقد ست ولی اییب تند اش. علیرغم اینکه مسیر بین دانشکده ها یک جاده مارپیچی با کنندینفر دانشجو را سوار م ۷۰تا  ۶۰
کومتی حخبرگزاری ند. )را رعایت نمی کنند و گاهی بیش از ظرفیت دانشجو سوار می کن گاردریل است. رانندگان اصول ایمنی

 (۱۳۹۷دی  ۵ -ایسنا
 ه اند. دانشجویان در تصادفات اتوبوس کشته شددانش آموزان و در گذشته نیز موارد زیادی وجود داشته که 

از  دانش آموز نخبه نهیسارا آئبود. جان باختگان تصادف اتوبوس در سنندج  انیدر م زیست شناسیدانش آموز نخبه  نهیسارا آئ
 ۱۳۹۷تیر  ۲۰روز چهارشنبه  پذیرفته شود.  ۹۷ -۹۶علمی سال تحصیلی  المپیاد، موفق شده بود در مرحله اول ۲دبیرستان فرزانگان 

تانکر سوخت سپاه پاسداران با یک اتوبوس در خروجی ترمینال سنندج، منجر به آتش گرفتن چند خودرو و جان  یک تصادف
 .سرنشینان خودروها از جمله سارا آئینه دانش آموز نخبه شدتن از ۲۷باختن حداقل 

مي رفت  ی به شیرازآموزدانش یشرکت در اردو ینخبه دختر در استان هرمزگان برا انآموزدانش، اتوبوس ۹۶وریشهر ۱۰ روز
 . تن دیگر مصدوم شدند۳۴دانش آموز كشته و ۱۲ . در جریان این واقعه،گردیدكه در مسیر، واژگون 

 ختر دانش آموز، اتوبوس یک مدرسه دخترانه در شمال استان فارس چپ کرد و پنج د۹۶در یک تصادف دیگر در دی ماه 
 مجروح شدند. 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 زنان کارگر در تصادف اتوبوس مصدوم می شوند
بات در باغ مرک یک یک اتوبوس مربوط به حمل و نقل کارگران ۱۳۹۷دی ماه  ۵روز چهارشنبه در یک تصادف در جاده، 

به  نوکنده - گلوگاهزن کارگر سرنشین آن به همراه راننده اتوبوس مجروح شدند. این حادثه در جاده  ۱۴واژگون شد و مازندران 
 یبوس همگ ینیم نیسرنش زن کارگر ۱۴وقوع پیوست. 

از کارگران باغ مرکبات بودند که هنگام بازگشت از 
 حادثه شدند. نیدچار ا ینیکار پرتقال چ

در سال های اخیر با توجه به افزایش دستمزد مردان در 
به کارگیری زنان با  بخش کشاورزی و باغداری،

استقبال کارفرمایان مواجه شده است چرا که آنها تنها 
یک سوم مردان دستمزد می گیرند. کار این زنان به 

صورت روزمزد است و هیچ گونه مزایایی هم به این 
کارگران زن تعلق نمی گیرد. زمانی که با حوادثی در 

 ۶ -ایتی برخوردار نیستند. )خبرگزاری حکومتی ایرنامحل کار یا این گونه تصادفات جاده ای روبرو می شوند از هیچ پشتوانه حم
 (۱۳۹۷دی 

در  ندرودایرستان مباد شهآجاده اسالم  هیدر حاش رانیدر شمال ا تعدادی زن کارگربوس حامل  ینیم کیدر آبان ماه امسال نیز 
 د. شدن یسانحه زخم نیدر ا این زنان کارگر نفر از  ۲۳داخل کانال آب واژگون شد و  استان مازندران،

 سانحه نیبر اثر اکه در محله الک پل جاده قائمشهر به بابل واژگون شد  سانین یخودرویک ، ۹۷فروردین ماه در  زین نیاز ا شیپ
 (۹۷ نیفرورد ۲۶ – وزیسالمت ن یحکومت تیمنتقل شدند. )سا مارستانیو به ب زن کارگر مجروح ۷

 

 سال طول می کشد۸-۷حذف بخاریهای غیراستاندارد به دلیل فقدان اعتبار 
راف تکان دهنده در کیل شد در یک اعتتش ۹۷آذر  ۲۸محمد علی بطحایی وزیر آموزش و پرورش در جلسه هیئت دولت که روز 

 رییغت گریال د، هشت ساز مدارس تا هفت یموزش دارد تا حذف بخارآکه دولت و  یبا توجه به اعتبار»جمع خبرنگاران گفت: 
 (۱۳۹۷آذر  ۲۸ -۲۴)خبرگزاری حکومتی رویداد « .ستیممکن ن

من ندارند. )خبرگزاری مدارس ایران سیستم گرمایشی ایدرصد  ۴۲اعالم کرده بود که  ۹۶وزیر آموزش و پرورش رژیم در سال 
 (۱۳۹۶مهرماه  ۱ -حکومتی مهر
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https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4516-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4516-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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 دانشجویان دیگر چنین صحنه هایی را تاب نخواهند آورد
 دانشجویان دانشگاه آزاد در گرامیداشت یاد همکالسی هایشان سه روز مراسم و اعتراض برگزار کردند. 

 
 دنیوان دت گرید مییه بگوک میا ستادهیما ا»ان علوم و تحقیقات سخنرانی کرد و گفت، در روز دوم اعتراضات، یکی از دانشجوی

 نیاصل اح چه سود و چه. .رد.ک میسکوت نخواه گری. ما دمیاوریو دم برن مینیبب ستین زیجا زیو ما ن ستیبر ما ن ییصحنه ها نیچن
  «.میا ستادهیتن به سازش و خفت؟ ما تا آخر ا

با  یه اگسترد اتتراضاعدانشجویان ایران به رغم حضور سنگین نیروهای سرکوبگر و یگانهای ضدشورش،  ۹۷ید ۱۰دوشنبه روز 
بی »امات ستعفای مقاستار اآنها خو در مقابل دانشگاه تهران برپا کردند. ،در اعتراض به کشته شدن  «کتاتوریمرگ بر د»شعار 
 دند.ش قاتیحقاتوبوس در دانشگاه علوم و ت یثر واژگوندر ادانشگاه آزاد به خاطر کشته شدن دانشجویان « لیاقت

امکانات  عتراض به کمبودحرکت اعتراضی انجام داده اند که بسیاری از این حرکات در ا ۳۰۰طی سال گذشته دانشجویان حداقل 
یی دانشجو ایبگاههو نیازهای ضروری از جمله در اعتراض به کیفیت پایین غذای سلف سرویس دانشگاهها و کمبودهای خوا

 بوده است. 
تم جهان را به خود از نظر تعداد مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای رتبه هش هزار تصادف رانندگی در سال ۸۰۰ ایران با حدود

تن زن  ۳۵۰۰درصد از قربانیان، یعنی ۲۲در تصادفات جان خود را از دست دادند.  ۱۳۹۶هزار نفر در سال  ۱۷اختصاص داده است. 
 .نفر در جاده های ایران کشته می شوند ۴۳بودند. به گفته مقامات رژیم روزانه حداقل 

کند در  مرزها می رج ازاخل کشور و صدور تروریسم و بنیادگرایی به خارژیم فاسد آخوندی میلیاردها دالر خرج سرکوب در د
ه به قیمت کثی دارند ز حوادمدارس و دانشگاهها، جاده ها و زیرساختهای شهری نیاز به رسیدگی بسیار برای جلوگیری احالی که 

 جان انسانها تمام می شود.  

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4453-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

