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 کند یدر جهت عکس حرکت م رانیزنان در ا یاقتصاد یتوانبخش

 

 ۱۳۹۶ وریشهر - رانیمقاومت ا یمل یزنان شورا ونیسیانتشارات کم از

 باشد یم رانیمقاومت ا یمل یزنان شورا ونیسیطبع و انتشار محفوظ و متعلق به کم حق

ذکر منبع مجاز است. ایو  یاز آن با اجازه قبل ییبخش ها ایگزارش و  نیو انتشار ا چاپ
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 توانبخشی اقتصادی زنان در ایران در جهت عکس حرکت می کند

 
 . متعهد گشته استزنان  وانبخشیتبرابری جنسی و  بهبی سابقه ای  به نحو ۲۰۳۰جامعه بین المللی در برنامه توسعه پایدار 

در برابری  ۲۰۲۱ا سال آن ت اسرا اعالم نمود که بر اس یابتکارکل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترز در یک اقدام شجاعانه، دبیر
مدیریت  ای ارشدبه گروههمرد را  ۱۵زن و  ۱۷وی به سهم خود . محقق می شود در همه سطوح ۲۰۲8تا سال و  ارشدسطوح 

ر نگرش و دبلکه  یرمندکا قوانیناستخدام و در سیستم  نه فقطتغییرات مورد نیاز »نمود، کید أت کرد ومنصوب سازمان ملل 
 «.د صورت بگیردرویکردهایمان بای

به همه و  قرار داد« توانبخشی اقتصادی زنان در دنیای متحول کار»ا سال خود ر مضموننیز   CSW کمیسیون مقام زن ملل متحد
 گام ۲۰۳۰در سال  ۵۰-۵۰جهان  در قبالنمود تا در جهت رسیدن به تعهداتشان  ارائه 1شخصیمتوصیه های کشورهای عضو 

 بردارند. 
کمیسیون زنان سر می برند، ه که تحت حاکمیت یک رژیم زن ستیز ب دفاع از حقوق زنان ایرانیتالشها و  برای کمک به این

توجه جلب کرده کار زنان در ایران  رقت انگیزنسبت به شرایط گزارش حاضر را تنظیم نموده است تا شورای ملی مقاومت ایران 
، نه تنها هیچیک از می باشد 2یکی از اعضای کمیسیون مقام زنکه  رژیم حاکم بر ایران و بر این واقعیت خط تأکید بکشد که

، بلکه در جهت عکس آن حرکت می اتخاذ نکردهسازی اقتصادی زنان را و محقق کردن توانمند بهبودبرای شده  توصیهاقدامات 
 کند. 

                                                            
زنان و  یاقتصاد یمحقق کردن توانبخش یبرا ییها هیها و توص یریگ جهیشد مجموعه نت عیتوز 2۰1۶دسامبر  3۰که روز  یمقام زن در گزارش گاهیجا ونیسیکم 1

 .آنها منتشر نمود یو کار یحقوق انسان
 یم« آن یاستاوردهبرابر و د یاقتصاد یفرصتها جادیبه منظور ا زیآم ضیتبع یاجتماع یو هنجارها نیو قوان یحذف موانع ساختار»ه شامل ها از جمل هیتوص نیا

در  ابربر یتهابه فرص ییزنان جهت پاسخگو یبه منظور توانمندساز یو آموزش حرفه ا میتعل ل،یتحص تیموجب تقو» دیبا یو اجتماع یاقتصاد یاستهایباشد. س
 (۴۷شوند. )پاراگراف « متحول کار یایدن
 یراب 2۰3۰ار کمربوط به دستور  ییاجرا، کنترل و پاسخگو یزمهایکنند که مکان نیتضم دیبا نفعیذ یهمه طرفها»شده است که  دیتأک نیگزارش همچن نیا در

 یابر یدیت و تولمام وقت غالاشتغال و در محل کار، و کار آبرومند و اشت زنان و حقوق آنها در رابطه با یاقتصاد یاز توانبخش کیستماتیبه طور س داریتوسعه پا
  (۴۸)پاراگراف « کند. تیحما یو محل یمل ،یمنطقه ا ،یزنان در سطح جهان

تمام وقت  هت استخدامج ینو قانو یهنجار یچارچوبها»خواهد تا با اتخاذ اقدامات مؤثر  یم نفعیذ یدولت ها و طرفها هیمقام زن از کل ونیسی، کم۴۹پاراگراف  در
 «.کنند تیهمه زنان را تقو یکار آبرومند برا نیو تأم

مرتبط  ونیانسو کنو کامل آن یزنان به منظور اجرا هیعل ضیمنع هرگونه تبع ونیکنوانس جهانشمول و بدون استثناء بیتصو»شود: یم ریاقدامات شامل موارد ز نیا
زنان  هیلع ضیتبع که یینامه ها نیو آئ نیقوان تیتقو» ،«یتیجنس یبرابر یبرا یمل یزمهایو بودجه مکان تیظرف تیوتق»، «آن یها هیکار و توص یسازمان جهان

حفظ و  ،یریضوگدر ع ضیمحل کار که تبع یها استیو س نیقوان یو اجرا تیتقو»، «کند یاستخدام را ممنوع م طیدر رابطه با ورود آنها به بازار کار و شرا
ابر ارکت برمش جیو ترو زیآم ضیتبع یاجتماع یجارهابا پرداختن به هن یشغل یرفع جداساز»، «کند یرا ممنوع م یو خصوص یدولت یبخشها ارتقاء زنان در

به » ،«یتصادده اقبالن یانوظهور و بخشه یها نهیدر زم ییو ورود به شغلها یشغل یتنوع در انتخابها جادیزنان به ا قیو تشو م،یزنان در بازار کار، آموزش و تعل
 یاستهایس و نیقوان یو اجرا تیتقو»و « و کنترل آن یدیتول یها هیبه منابع و سرما زنانبرابر  یدسترس نیبه منظور تضم یو ادار یعهده گرفتن اصالحات قانون

 «.منع خشونت و آزار زنان در محل کار
 ،«یصوصخو  یولتد یدر بخشها یزنان در اقتصاد مراقبت یبرا تیفیآبرومند و باک یشغلها جادیاز ا تیحما»موارد است:  نیگزارش شامل ا نیا یها هیتوص ریسا
 نیضمتمنظور  خاص به تو اقداما استهایکردن س یعمل»، «کنند یم تیکار برابر حما یکه از اصل دستمزد برابر برا یو مقررات نیکردن قوان یو جار یسار»

قتصاد ارج از اخهمه، از جمله کارگران در  یبرا یاجتماع تیبه حما یدسترس نیتضم» ،«یاقتصاد یریگ میتصم یبرابر زنان در ساختارها و نهادها یندگینما
 تیتقو و جادیا» و ،«رندیقرار نگ ضیا مورد تبعیمزا نیاستفاده از ا نیدر ح نکهیو ا مانیزا یدوران مرخص ارانهیزنان و مردان به  یدسترس نیتضم» ،«یرسم
شده،  رشمردهزنان ب یزنان همانطور که در اصول توانبخش یاقتصاد یو توانبخش یتیجنس یبرابر شرفتیرا در رابطه با پ یش خصوصکه بخ یرویپ یزمهایمکان

 «  مسئول قرار دهد.
 .مقام زن در آمد ونیسیکم تیبه عضو 13۸۹در سال  رانیا 2
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مبنی بر  3دستور العمل وزارت کاره است ک ۹۶ شهریور ۲4در  این امر اقدام اخیر هیئت مدیره دادگاه عدالت اداری نمونه واضح
توصیه  مقام زن کمیسیونمرخصی دوساله زایمان استفاده می کنند را لغو نمود. این در حالی است که ممنوعیت اخراج زنان که از 

« .را تضمین کند باروریخصی مرمستمری دوران دسترسی زنان و مردان به »اقداماتی اتخاذ کنند که که دولت های عضو  می کند
مورد اخراج زنانی که از مرخصی زایمان  ۷4۰۰۰لغو این ابالغیه نیز حتی پیش از  E/CN.6/2017/3)سند  4۹)پاراگراف

 4.بوداستفاده کرده بودند گزارش شده 
در با ست. اخراج شده یران استاعلنی مقامات و منابع رسمی  اظهاراتاز که آمارهای استفاده شده در این گزارش  نمودباید تاکید 
 رژیماین ت حاکمیحت رژیم ایران و عدم دسترسی آزاد به اطالعات تاز سوی سیستماتیک  عدم شفافیت و سانسور نظر گرفتن

 محسوب کرد.را حداقل باید این آمار دیکتاتوری 
 

 موانع ساختاری و قوانین تبعیض آمیز. ۱
 

 
 

رای زنان جهان کار بحول ت» نتیجه گیری می کند،زن  ، کمیسیون مقام«توصیه هاو  ها نتیجه گیری» هفتمبخش  4۷در پاراگراف 
 «.یایدببه وجود  جه برابرنتیاقتصادی و  فرصتهایقوانین تبعیض آمیز و نرمهای اجتماعی است تا  رفع موانع ساختاری،مستلزم 

 ه است.هادینه شدنن ایرا رژیممشارکت اجتماعی آنها در قانون اساسی و سایر قوانین  وبعیض علیه زنان، توانبخشی اقتصادی ت
 بارچوچهوانین و قتحکیم  به ،«اقتصادی برابر فرصتهای«و ایجاد « موانع ساختاری و قوانین تبعیض آمیز» رفعاین رژیم بجای 

 .دامن می زند آنان فزایندهو به حاشیه راندن  تبعیض علیه زنان به ی می پردازد کهضوابط

                                                            
  ۹6وریشهر24 – میتسن یحکومت یخبرگزار 3

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/24/1517716/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-
%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF  

وضعیت اشتغال زنان به  یبا نگاه»: مدرس تیتربعلمی دانشگاه  تئیو عضو ه دانشگاه استاد ،یفاطمه صادق: ۹۴خرداد2۶ ،فارس یحکومت یخبرگزار 4

 یمرخصفاده از نیز پس از استهزار زن ۷4 ،یرسم همچنین بر اساس آمارهای. شدندهزار زن از بازار کار اخراج 1۰۰ساالنه می بینیم حدود سال گذشته 1۰در
 «ند.ه ااخراج شد از  کار خود مانیزا

http://women.ncr-iran.org/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/24/1517716/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/24/1517716/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/24/1517716/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF
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نان زخداوند » ،وی گفته استاست.  کردهقوانین را بیان نگرش حاکم بر این  حتصرابه  ،آخوندی ولی فقیه رژیمعلی خامنه ای، 
 5«.اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست ... را برای منطقه ویژه ای از زندگی آفریده است 

در تعریف می یک مافقط ، حقوق مشخص اجتماعی، سیاسی و مدنی دارایجای یک انسان ه رژیم ایران زنان را ب یقانون اساس
در زمره  است که داشتن یک شغل آبرومند اصاًل مبنابر همین  6.است کودکانو پرورش  متولد کردن تنها کند که وظیفه اش

  زنان نیست. اساسی حقوق
 7ریاست جمهوری و قضاوت را ندارند. نامزدیزنان صالحیت  ،قانون اساسی ایران طبق

قرار می به اجازه آنها  منوطرا حتی خروج زنان از خانه  دانسته و مرد وظایف ذاتی ازریاست خانواده را همچنین  قانون اساسی
 9قانون همچنین به مردان اجازه می دهد همسران خود را از اشتغال منع کنند. 8.دهد

 ۱۳ توان از سن را می. دختران قرار می دهدعنوان اسیر یا برده جنسی در اختیار مردان ه زنان را ب همچنین قانون اساسی آخوندها
با  مجبور به ازدواجدخترش را بتواند قاضی کسب رضایت  از او است که پسپدر  از تحصیل محروم کرد چرا که این حقسالگی 
  10اوست بنماید. بسیار مسن تر از  که عمومًامردی 
 11باشد، بزرگسال و بالغ محسوب می شوند.ماه  ۹سال و  8سال قمری یعنی  ۹ ی که سن شاندختران

مواجه  با مخالفت «اساسًا اشتباه و بی فایده»، تحت عنوان سن ازدواج دختران رابطه باقانون مدنی در  اقدامات نمایشی برای اصالح
  12.شد

می باشد که به  (E/CN.6/2017/3)سند   4۷مصرح در پاراگراف  کمیسیون مقام زن این در مغایرت کامل با سیاست سوی
 یبه پاسخگویی به فرصت ها زنان ساختن برای قادر ایجاد مهارتآموزش، پرورش و » تقویتبه  «جا نماندن هیچکس» منظور

 13است.ترین دلیل محرومیت دختران از تحصیل  رایج زودهنگامازدواج  توصیه می کند. « متحول کارجهان جدید در 
محدود آنان را و مشارکت اقتصادی ی توانمندسازامری که  14هستند ممنوعرشته تحصیلی  ۷۷بیش از  در زنان از تحصیلهمچنین 

 تضعیف می کند.و 
را ابتدا  یردولتیو غ یدولت یهابخش هیشد، اولویت استخدام در کل بیتوسط مجلس تصو ۹۲که در سال  تیجمع شیافزا حهیال

حال آنکه حق اشتغال سوم قرار داد  تیفرزند در اولو یفرزند داد، سپس به مردان متاهل فاقد فرزند و زنان دارا یبه مردان دارا
  15.شدگرفته  دهیزنان در کل ناد ریسا

                                                            
 ۹3نیروردف3۰ – یخامنه ادفتر  پایگاه اطالع رسانی 5
 بخش زنان ،یمقدمه قانون اساس 6
 قضات انتصاب صالحیت هایو قانون  یقانون اساس 1۶3و  11۵اصل  ۷
 حق خروج از خانه را ندارد یمرد است و زن بدون اجازه او حت یذات فهیانواده وظخ استی: ریقانون مدن 11۰5ماده  ۸
 یقانون مدن111۷ماده  ۹

 به ازدواج در آورد. یقاض دییبا تا یسالگ ۹از  حتی قبلدهد که دختر خود را  یبه پدر اجازه م یقانون مدن 1۰۴1ماده  مهیضم 1۰
 ماه( قرار داده است.۹سال و ۸) یسال قمر ۹دختر را  جنایی ییسن بلوغ و پاسخگوقانون جزا  1۴۷ماده و  یقانون مدن 121۰ماده  11
در  شرفتیدر مورد زنان و مخالف هرگونه پ انهیادگرایبن یدگاههایمبلغ د یارگان حکومت کی، یانقالب اسالم ختهیمجمع زنان فره ریدب ،یمصاحبه زهرا شجاع 12

 13۹۵آذر2۸ –فارس  یحکومت یخبرگزار --حقوق زنانزمینه 
 ۹۶وریشهر1۸دمادم  یرسانه حکومت – ۹۵ریت21 – نیخبرآنال یحکومت تیسا 13
  ۹۴اسفند  – ایران  مقاومت یمل یزنان شورا ونیسیاز اسناد کم -زنان  موانع بیشمار در مقابل اشتغال و تحصیل 14

http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF/1461-
%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-
%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%88-
%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86  

http://women.ncr-iran.org/
http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF/1461-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF/1461-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF/1461-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF/1461-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
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های مضاعف برای زنان انجامید. به ایجاد محدودیت نیز به نوبه خود زنان  باروریمرخصی  تمدیدتصویب طرح از سوی دیگر، 
در قبول کنند که  ندکرد برگه هاییرا مجبور به امضاء  شرط وضعیت تأهل قرار دادند و آنهازنان  کارفرمایان برای استخدام

 16صورت بارداری اخراج شوند.
ا صبح ت۷ دوده زمانیمحباید به  واحدهای صنفیزنان در  استخدامکید دارد که أتصویب شد ت ۹4دیماه دیگری که در  الیحه

 د.نو محیط های کار تفکیک جنسیتی شده باش شب محدود باشد۱۰
منحصرًا به فرصت شغلی  ۹۶۱ ،۹۵استخدام دولتی سالاجه است. در آزمون مو جنجالزنان در شغل های دولتی هر سال با  استخدام

دولت  ،دیه این سهمیه بن. اعتراضات اجتماعی نسبت بفرصت برای زنان در نظر گرفته شده بود ۱۶و تنها اختصاص یافت دان مر
 آن گردید.اما هرگز اعالم نشد چه سیاستی جایگزین  کردروحانی را مجبور به عقب نشینی 

 17.زنان اختصاص داده شدفرصت شغلی به  ۲۷۰۰ مورد از ۱۶تنها  نیز ۹۳ر سال د
مزمن و غیرمزمن از بیماری های  باالییلیست بلند حاوی شد علنی ۹۶در تابستان اخیرًا وزارت آموزش و پرورش که  یک بخشنامه

از بیماری  حاوی لیست بلندی شنامهبخاین  ۱۷بخش  .بشودمعلمی شغل  از متقاضیان صالحیت سلب موجب بود که می توانست
 که به موجب آن می باشدو سرطان رحم، تخمدان و سینه  شامل نامنظمی عادت ماهانه، زیادی موهای صورت، نازاییهای زنانه 

 18زنان از استخدام محروم می شوند.
ساخت که وزارت آموزش و  فاشوزارت آموزش و پرورش  در پاسخ به انزجار عمومی نسبت به این بخشنامه، یکی از مقامات

 19این بخشنامه جدید نیست.و  را در نظر می گیرداین شروط در استخدام معلمین  ش سالها استرپرو
این  20.کنند استفادهکارمند از مدیران این سازمان خواست که تنها از مردان به عنوان بخشنامه ای طی شهرداری تهران  ۹۳در سال 

 حاکم می باشد. ادارات دولتی و نیمه دولتی  وضعیت زیر پوش مذهب، در بسیاری
 21«.ممنوع است قهوه خانه هازنان در  اشتغال»که رئیس پلیس اماکن عمومی نیروی انتظامی اعالم کرد  ،همین سال در

یستند در علن جاز نمزنان  د.می کن عنیز منآمد منبع در به عنوانهنری  یفعالیت ها به زنان را از اشتغالقوانین رژیم حاکم بر ایران 
 در ارکستر و اجرای کنسرت ممنوع هستند.  نوازندگیآواز بخوانند. آنها از 

 
 بیکاریو نیروی کار مشارکت . ۲

تحول می زنان در جهان توانبخشی اقتصاد»که  می کند تأکید، کمیسیون مقام زن «کارمتحول جهان »خش دوم ب 8در پاراگراف 
 «.ی باشدمدون حقوق بشرایط کار باحقوق و و خصوصی و  دولتی هایای شغلی در بخشفرصت هبه نحو بنیادین وابسته به کار 

کشور  ۱4۵از بین  ۱۳۹ایران را در مقام  ،کماکان پایدار و فراگیر است. فروم اقتصاد جهانی شکاف جنسیتی در بازار کار ایران
 22جهان قرار داده است.

                                                                                                                                                                                                                      
 ۹3نیفرورد2۰ – آنالین یهمشهر یحکومت تیسا 15
  /335310http://www.shafaf.ir/fa/news ۹4مرداد11 –شفاف  یحکومت تیسا 16
 ۵۹مرداد۶ – نیخبرآنال یحکومت تیسا 1۷
 ۹۶وریشهر1 –فارس  یحکومت یخبرگزار 1۸
   /۹۶556533http://www.asriran.com/fa/newsوریشهر۴ – رانیعصرا یحکومت تیسا 1۹
 ۹3ریت1۸ – رانیعصرا یحکومت تیسا 2۰
 ۹3وریشهر۹ –فرارو  یحکومت تیسا 21

http://women.ncr-iran.org/
http://www.shafaf.ir/fa/news/335310
http://www.asriran.com/fa/news/556533
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و این وضعیت به طور خاص در رابطه با استخدام است  اقتصاد ایران چالش نبزرگتری بیکاریکه  دارندمقامات رژیم ایران اذعان 
 23دق می کند. صزنان، فارغ التحصیالن زن دانشگاهها، و زنان سرپرست خانوار 

 

 
 

 الف( مشارکت اقتصادی
 کاهشدرصد .۶۱که نسبت به سال گذشته  اعالم کرد 24درصد۱4.۳ را ۹۵اقتصاد در سال زنان در مشارکت نرخ  مرکز آمار ایران

 آمار مشارکت اقتصادی ۹4مرکز آمار در سال  واقعیت نیست. بیانگرمشارکت بسیار پایین است اما  درصدداشته است. هرچند این 
اعالم شده امسال را در نظر بگیریم، آمار واقعی مشارکت  کاهشدرصد  ۱.۶یعنی اگر  25اعالم کرده بود.درصد  ۱۳.۳را  زنان

 درصد باشد.۱۱.۷ در بهترین حالت باید ۹۵اقتصادی زنان در سال 
خدماتی و  هایاز این شاغلین در بخش درصد۵4.۲ که26اعالم کرد درصد۱۲.۵را  به باال سال ۱۵نسبت اشتغال زنان همین گزارش 

که از  کار می کنند درصد زنان شاغل در بخش های خصوصی۷4.۳ همچنین .ندهست مشغول کار بخش کشاورزی دردرصد ۲۱.۳
 دارند. اشتغال ناقصدرصد 4.4اد نیز همین تعد

درصد  ۶۰  کهاز دانشگاههای کشور فارغ التحصیل شده اند  میلیون دختر۲سال گذشته  ۲۰طی یک مقام حکومتی اذعان نمودکه 
  27زنان افزایش یافته است.با این وجود نرخ بیکاری کل فارغ التحصیالن  کشور را تشکیل می دهند 

 
 ب( بیکاری
در  میلیون ۲4 بیش از شاغلند و میلیون ۳ایران تنها  در سال۱۰میلیون زن باالی ۲۷از میان است. سیار گسترده ن زنان ببیکاری در میا

 28.میان نیروی کار نیستند

                                                                                                                                                                                                                      
 / rankings/2016-report-gap-gender-http://reports.weforum.org/global  2۰16یتیشکاف جنس یگزارش جهان 22
 ۹3وریشهر1۵ –لنایا یحکومت یخبرگزارزنان و خانواده با  رامو نیشیاون پمع ،یموالورد ندختیشهمصاحبه  23
24.pdf2_v3_95n_nank_/1395Files/fulltext//0https://www.amar.org.ir/Portals/   
25.pdf94ch_ntank_/1394Files/abstract//0https://www.amar.org.ir/Portals/   
2681749328http://www.irna.ir/fa/News/   
 ۹۴بهمن2۴ –سنایا یحکومت یخبرگزارزنان و خانواده با  رامو در یجمهور استیر کیطالعات استراتژمعاون م ،یسوسن باستانمصاحبه  2۷
 /3680189http://www.mehrnews.com/news/  ۹۵خرداد1۹ –مهر  یحکومت یخبرگزار 2۸

http://women.ncr-iran.org/
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/rankings
https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1395/n_nank_95_3_v2.pdf
https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1394/ch_ntank_94.pdf
http://www.irna.ir/fa/News/81749328
http://www.mehrnews.com/news/3680189/
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نفر فعال اقتصادی 4.۲8۹.۵۲8تنها  شودمی نفر ۳۲.۲۵۲.۰۹۰ ر که شاملنشان می دهد که از میان زنان در سن کا یک تحقیق دیگر
 29ه هیچ نقش اقتصادی ندارند.هستند و بقی

زنان جوان در سال  مصاحبه اذعان داشت که آمار بیکاریامور زنان و خانواده روحانی در یک  سابق شهیندخت موالوردی مشاور
 30سال رسیده است. ۲۰ طیبه باالترین حد خود  ۹4

  31درصد است. 8۵.۹سال  ۳۰بیکاری زنان زیر  نرخ
  32.رسید در صد 4۷.۳ به ۹4در تابستان  در ایران جوان نرخ بیکاری زناناعالم کرد یانگین م کشورآمار  مرکز ۹۵تابستان در 

 ۵۰بیش از  نشان می دهد که در برخی استانهای ایران نرخ بیکاری ۹۳در سال  سال ۲4تا۱۵بیکاری در گروه سنی آمار رسمی 
ایالم در درصد، ۵۵.۹البرز در استان درصد، ۵۳هان اصفدر درصد، ۵۱.۲ بیکاری زنان در استان اردبیل نرخ  33می باشد.درصد 

خوزستان در درصد، ۵۵خراسان شمالی در درصد، ۶۹.۵خراسان رضوی در درصد، 8۰.۱هارمحال و بختیاریچدر  ،درصد8۶.4
یلویه و گکهدر درصد، ۶۱.۶کرمانشاه در درصد، ۵۵.۱کردستان در درصد، ۵8.۷قزوین در درصد، ۷۰فارس در درصد، ۶۳.۵

درصد و ۶۲.۵استان مرکزی در درصد، ۶4.۱مازندران در درصد، 8۱.۷لرستان در درصد، ۶۹.۷ گلستاندر درصد، ۶4.۷د بویراحم
 می باشد. درصد۷۳.۱هرمزگان در 
ه کار و رفاه اجتماعی اذعان نمودتعاون، وزیر  قائم مقامابوالحسن فیروزآبادی، سرعت در حال افزایش است. ه بیکاری زنان ب نرخ

سال گذشته از  ۱۰هزار زن طی ۹۰۰ حداقلمنابع دیگر نشان می دهند که   34زن از کار برکنار می شوند.هزار ۱۰۰ساله که هر  است
 35کار اخراج شده اند.

 
 حکومتیج( تبلیغات 

 عی شود کهزند تا مد میگی و آمار ساخت دروغدست به انتشار اطالعات  رژیم حاکم بر ایران برای فرار از حسابرسی بین المللی
 هم بد نیست. هاوضعیت زنان آنقدرادعا کند 

 36سال اخیر وارد بازار کار شده اند از زنان بودند. ۳که طی  درصد از کسانی4۰ که ادعا شد اینطورگزارشی   درخیرًاا

                                                            
 ۴۹مرداد2۵ – وزین یت یحکومت تیفارس و سا یحکومت یخبرگزار 2۹
    ۹۵بهمن3 – سایک نیوز یحکومت تیسا 3۰

http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/2757-
%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-
%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-
%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%DB%B2%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84   

 ۹۴دی  1۵ –سایت حکومتی مهر   31
 درصد!۴۷بیکاری زنان جوان باالی  نرخ 32

http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/2646-
%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A-
%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A-
47%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF  

 ۴۹ مرداد22 –اقتصاد دانان  یحکومت تیسا 33
  /81749328tp://www.irna.ir/fa/News/ht ۴۹وریشهر1۵ – رنایا یرسم یخبرگزار 34
 ۹۴ خرداد2۶ - فارس یحکومت یخبرگزار، با مدرس تیتربعلمی دانشگاه  ئتیو عضو هدانشگاه استاد  ،یفاطمه صادقمصاحبه  35
 //:13960425000546www.farsnews.com/newstext.php?nn=http  ۹۶ریت2۵ –فارس  یحکومت یخبرگزار 36

http://women.ncr-iran.org/
http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/2757-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%DB%B2%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/2757-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%DB%B2%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/2757-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%DB%B2%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/2757-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%DB%B2%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/2646-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A-47%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/2646-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A-47%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/2646-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A-47%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/2646-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A-47%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
http://www.irna.ir/fa/News/81749328/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960425000546
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960425000546
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نشان می دهد که اصلی گزارش تهیه شده بود. « رسته کاری ۲8شاغل در هزارنفر ۱۰۰نظرسنجی از »یک براساس  این ادعا
بیشتری را استخدام می زنان  سنتًاانجام گرفته که مثل منشی، کار دفتری و ترجمه  رسته های شغلی انجام شده در میانقات تحقی

 37کنند.
در  38به زنان تعلق گرفته است. ۹۵شده در سال  ایجاددرصد شغلهای  ۷۰که  ادعا کرده استدروغ بزرگ دیگر رژیم در یک 

شغل های غیررسمی با ساعات کاری محدود در  کهآمار با احتساب زنان روستایی این  که اما اعتراف شده استهمین گزارش 
، و حقوق بسیار پایین طوالنیدلیل ساعات کار ه که ب شده اندشغل هایی مجبور به پذیرش از سر ناچاری  و زنانی که اشتغال دارند

که وادار به کار در رشته  می کنداشاره  ه زنانیب همچنین این گزارش .ه، محاسبه شده استحاضر به پذیرش آن نبودهیچکس 
 هایی شده اند که هیچ تناسبی با رشته تحصیلی آنها نداشته است.

در است.  ۹۶ تا ۹۲ یبین سالها مشارکت زناننرخ در صد افزایش در  4.۲است  شدهاطالعات تقلبی دیگر که رژیم مدعی آن 
یک  سال گذشته است، 4طی  افزایش مشارکت اقتصادی زنان درصد۱ تنها دعیم زنان و خانوادهامور  روحانی در مشاورکه  حالی

رسیده در تابستان سال جاری درصد ۱۶.4 به ۹۲در سال در صد ۱۲.4 زنان ازمشارکت اقصادی ادعا نمود که  وبسایت حکومتی
  اب آورده اند.تقاضای کار کرده اند را هم به حسکه فقط  زنانیاین آمار  برای ساختن نظر می رسده ب 39است.

 
 شکاف درآمدکار آبرومند با دستمزد مناسب و . ۳
بدون نها و زیراستاندارد اشتغال دارند. آ استانداردبه کارهای غیرکشور بسیاری از زنان  ،ایران در اقتصادوخیم دلیل وضعیت ه ب

می شوند.  استخدامدر کارگاههای کوچک ی با حقوق ناچیز و بدون بیمه، انعام و امنیت شغلماهه  ۶-۳قرارداد یا با قراردادهای 
بیمه درآمد کمی دارند و و  از استخدام ناپایدار برخوردارنددر بخش های دولتی کار می کنند برای دولت و بعضی از آنها که 

ار با برپایی اعتراضات مکرر خواستسال است که زنان پرستار و معلم  ۲حدود  اجتماعی و مستمری کمتری دریافت می کنند. 
تراف اع رسمًا یک مشاور روحانی دستمزدهای معوقه و سایر حقوقشان می باشند. استخدام رسمی و دائمی، حقوق تعدیل شده، 

 40«نیمی از زنان کارگر ایرانی تنها یک سوم حقوق واقعی خود را دریافت می کنند.»که  ه استکرد
 

 الف( فارغ التحصیالن دانشگاه
در سراسر از دانشگاه افزایش یافته است سهم اشتغال آنها  التحصیل غسال اخیر آمار زنان فار طی چندبا وجود این واقعیت که 

برابر شده  دوتحصیلکرده  میان زنانبیکاری در  نرخو  وسیعًا مأیوس هستندمقامات زنان به گفته است.  بسیار ناچیز بودهکشور 
 41است.

 است اصطالحیاین  ،هستند« اقتصادیفعال غیر» کالجو  یل از دانشگاهغ التحصفارزنان درصد از ۵۲ نشان می دهد که یک تحقیق
 42کار برده می شود.ه جای بیکار به که ب

                                                            
3۷http://www.irantalent.com /  
 /82364350http://www.irna.ir/fa/News  ۹۶نیفرورد3 – رنایا یرسم یخبرگزار 3۸
 ۹۶ مرداد11 – نیاقتصاد آنال یومتحک تیسا 3۹
 ۹۴ بهشتیارد1 – رنایا یرسم یخبرگزار 4۰
 ۹۴ ید1۴ –فارس یحکومت یخبرگزاربا  ،زنان و خانواده رامو نیشیمعاون پ ،یموالورد ندختیشهمصاحبه  41

http://women.ncr-iran.org/
http://www.irantalent.com/
http://www.irantalent.com/
http://www.irna.ir/fa/News/82364350
http://www.irna.ir/fa/News/82364350
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 شاغل ۷۰.۱) هستنداقتصادی  فعالها درصد آن ۳4.۵که زنان هستند  دانشگاه التحصیالن غدرصد فار4۶.۶بنا بر یک گزارش دیگر 
 43وب می شوند.محسفعال اقتصادی غیردرصد ۶۵.۵( و بیکار ۲۹.۹و 

از دانشگاه  زنان فارغ التحصیلنرخ بیکاری در بین  انجام شده ۹۲تا 84بنا بر یک آمارگیری که از نیروی کار ایران در بین سالهای 
 44رسیده است. ۹۲درصد در سال ۷8به  84درصد در سال ۶۵ز و ا داشتهافزایش به طور تصاعدی 

سیار با دستمزد بفرودست  لمشاغیا بیکارند و یا مجبورند در  که گاشته می شوندانجدیدی  قشر عالی،تحصیالت  بازنان  همزمان
 پایین کار کنند.

 

 
 

 45نشده اند. کاردر گیالن بیکارند و موفق به پیدا کردن  تحصیلکرده با آموزش عالیدرصد از زنان ۳۹به  کنزدی
ساده  کارگر به عنوانگرافیک  صیلکرده رشتهیک نفر تحو  در کارگاههای جوشکاری کار می کنند ی با مدرک کارشناسیزنان

به  ،. عالوه بر اینپیدا می کندد و تعدادشان هر روز افزایش نوجود دار بسیار بیشتری از این زنان. البته تعداد مشغول به کار است
 46.پنهان کنندب در سازمان و کارگاه جذ یمدرک خود را برا دهندیم حیترج، صنفی کارگرانانجمن حسین اکبری، عضو گفته 

ند ه اپرداخته است که مجبور به کار در جایی شد زنان تحصیلکرده برخیداستان به روایت  ۹۶47تیر ۷روزنامه حکومتی شهروند 
هزار تومان حقوق می گیرند حال آنکه شورای عالی ۱۵۰این زنان در ماه تنها تحصیلی آنها ندارد.  رشتهبا سطح و  سنخیتیکه هیچ 

 هزار تومان تعیین کرده است.۹۳۰ ،۹۶سال  را در حداقل دستمزدکار 
کار است. او ماهانه به ظهر تا نیمه شب در یک فالفل فروشی مشغول بعداز ۳ماه است که از  ۶، علوم سیاسی یهلیسانسیک ، مریم
کار می ساعت در یک شرکت بیمه  ۹.۵التحصیل مهندسی کامپیوتر روزی  غفار ، یکشهنازهزار تومان حقوق می گیرد. ۱۵۰

                                                                                                                                                                                                                      
 106849n.ir/fa/news/http://kayha  ۹۶خرداد3۰ – هانیک یروزنامه حکومت 42
 ۹۴ ید12 – وزیآفتاب ن یحکومت تیسا 43
 ۵۹ ریت12 –راه دانا  یحکومت یخبرگزار 44
 ۹۴ مهر13 –فارس یحکومت یخبرگزار با ،النیامور زنان و خانواده استان گ رکلیدب ، عیفاطمه رفمصاحبه  45
  ۹۴ مهر1 – رانیعصر ا یحکومت تیسا 46

http://www.asriran.com/fa/news/418922/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-
%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C-
%DA%AF%D8%B1%DB%8C  

4۷ newspaper.ir/News:NoMobile/Main/104263-http://shahrvand  

http://women.ncr-iran.org/
http://kayhan.ir/fa/news/106849
http://kayhan.ir/fa/news/106849
http://www.asriran.com/fa/news/418922/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://www.asriran.com/fa/news/418922/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://www.asriran.com/fa/news/418922/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/104263
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ساعت در مغازه ای حسابداری می  ۱۰.۵قوق می گیرد. دوست شهناز با لیسانس حسابداری روزانه هزار تومان ح۳۰۰کند و ماهانه 
  48دارد. درآمدن اهزار توم۲۰۰انه هکند و ما

 
 ب( پرستاران

آنها  .ندهست رومم رسمی محاستخدااز  آسیب های آنفشار و مسئولیت سنگین، حجم کار زیاد و پررغم اکثریت پرستاران ایران به 
 . کنند ریافت نمیدور مرتب را نیز به طهمان دستمزد ناچیز حتی دستمزد آنها پایین است و با قراردادهای موقت کار می کنند، 

خت یز از پردابرای گر بهداشتمواجه شدند. وزارت  پاداشدستمزد و روحانی، پرستاران با افت شدید در  سر کار آمدنپس از 
 .متوسل شده است «پرداخت بر اساس عملکرد» نامه طرحی بحقوق پرستاران به 

ماه حقوق خود  8به عدم پرداخت آنها برپا شد،  49بوشهرپرستاران از سوی  ۹۶که اخیرًا در روز دوم شهریور  اعتراضدر یک 
 ۱۱اری این شهر دست به اعتراض زدند تا در مقابل شهرد ۹۶تیر  ۲۶و  ۲۵نیز در روزها  50زنان پرستار در سمنان. داشتنداعتراض 

تجمع  ۹۶ خرداد ۹در روز  51پرستاران و کادر پزشکی بیمارستان یاسوجهمچنین ماه حقوق عقب افتاده خود را مطالبه کنند. 
در  راینگونه اعتراضات در طول سال جاری در سراسر کشوماه حقوق عقب مانده خود شدند.  ۶ خواستارمشابهی تشکیل دادند و 

 جریان بوده است.
مزد اضافه  هستندکاری که پرستاران مجبور به انجام اضافه  در حالیکه  نموده استاعتراف پرستاری  نظام سازمان نایب رئیس
 52نشده است.ماه پرداخته  ۱۰تا  ۶ به مدتکاری آنان 

                                                            
 هزارتومان درآمد دارند 1۵۰انشگاهی ماهانه فقط زنان ایرانی با مدارک د 4۸

http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/3258-
%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-
%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-
%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-
%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86  

 اعتراض زنان پرستار در بوشهر 4۹

http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/3340-
%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-
%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-
%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1  

 زنان پرستار دست به اعتراض می زنند  5۰

http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/3226-
%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-
%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-
%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF  

 اسوجیدر  مارستانیاعتراض زنان پرستار و پرسنل ب 51

http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/3088-
%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-
%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88-
%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-
%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC  

 ۹۵آبان 1۰ –سایت حکومتی ایلنا  52
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http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/3258-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/3258-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/3258-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/3258-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
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پرستار  ۱۶نیم گذشته دستکم سال و یک طیکه مقامات رژیم اذعان می کنند که  در حالی حقوق پرستاران پرداخت نمی شود
دچار حمله  مختلف،در شیفت های ناشی از کار کردن در اثر فشار کار  محل کار خود بیمارستانساله در  4۵ تا ۲۵تحصیلکرده 

 53.جان باخته اندشده و مرگبار  سایر مشکالت و قلبی
 

 
 

پرستار  ۶ماه،  ۵این بیانگر این است که تنها طی  54پرستار در حین کار جان باختند. ۱۰ماه پیش همین مقام اعالم کرده بود که  ۵
حداقل محسوب که آمار اعالم شده توسط مقامات رسمی رژیم را باید در اثر فشار در محل کار جان باخته اند. قابل ذکر است 

 .کرد
د پرستار مواجهند. او که بیمارستانها با کمبو، اذعان نموده است پرستاری، دکتر ژاله عزتی نظام سازمان نایب رؤساییکی از 
  55«.بیمار است اما در استاندارد جهاني، هر یك یا چهار بیمار یک پرستار مراقب دارند 15در ایران براي هر پرستار، »گفت: 

 56.اعتراف نمودهزار پرستار در کشور ۱۰۰ به کمبودمقام دیگری 
که  کرده استاعتراف پرستاری نظام رئیس سازمان  57د.وجود دارنهزار پرستار بیکار در ایران ۱۱ حداقل گزارشات بنا بر برخی

دلیل عدم برخورداری از امنیت شغلی حاضر به ادامه کار ه که ب کرده اند ثبت نامسازمان این در سایت  58بیکار هزار پرستار4۰
طاقت فرسا حمل فشار که آنان مجبور به ت را خاطرنشان کرد و گفتاین مقام کاهش حمایت های دولتی از پرستاران خود نیستند. 

 در حالیکه حقوقشان ناچیز است.  کار هستند در محل

                                                            
 ۹۶تیر 2۵ –سایت حکومتی روزپالس  53
 ادیپرستار بر اثر کار ز 1۰مرگ  54

http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/2808-
%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%B1%DB%B0-
%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-
%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF 

 ۹۶خرداد 21 –سایت حکومتی الف  55
 ۹۴آذر 12 –سایت حکومتی فارس، سایت حکومتی تی نیوز  56
 ۹۴بهمن 3 –سایت حکومتی ایلنا  5۷
 ۹۶اردیبهشت 1۰ –سایت حکومتی ایلنا  5۸

http://women.ncr-iran.org/
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درصد از  ۹۹در »گفت:  و و پزشکان انگشت گذاشتفاحش بین حقوق پرستاران  شکاف نیز برپرستاری  نظام سازمان نایب رئیس
ما حتی  برابر است. ۱۰۰در ایران برابر است در حالیکه این تفاوت  ۳کشورهای جهان تفاوت حقوق پزشکان و پرستاران ماکزیمم 

 59«.برابر بیش از پرستاران داریم۵۰۰تا دستمزدهایی 
کار نمی  مجوزالتحصیلی موفق به اخذ  غبعد از فارشمار زیادی  کم نیست اماپرستاری  رشتهالتحصیالن  غشمار فار عین حال،در 

 60جالی وطن می گیرند.تصمیم به  پرستارانز بسیاری ا، در کشور پرستار گستردهکمبود  به همین دلیل به رغمشوند. 
 کاف عظیمشین بردن باز  ،التحصیالن پرستاری غمی فاراستخدام رس وزارت بهداشت بجای جبران کمبود پرستار در بیمارستانها،

ائه اری طرح ،تحصیلکرده پرستاراناستخدام برای مضر و صدور مجوز  مشاغلبرای  مزایاپرداخت  ،پزشکان و پرستاران بین حقوق
طرح وزارت . کنندستار وزش پرآماقدام به  سًاأرند که بر اساس آن بیمارستانهایی که امکانات کافی داشته باشند مجاز است داده

زارت بهداشت بخشنامه مربوط و ۹۶اردیبهشت  ۲۳سال پیش اعالم شد. در  دواولین بار بهداشت برای تربیت پرستار در بیمارستانها 
ل حران برای پرستا خداماستجای رسمی کردن ه وزارت بهداشت بفعالین جامعه پرستاری می گویند،  .دید کردرا تجاین طرح به 

آنها می   .دستفاده کنا رزانانوان نیروی کار به ع در بیمارستانها تالش می کند از پرستاران آموزش ندیده کمبود شدید پرستار
هداشت امنیت ح وزارت بو طر دهستن، با قراردادهای غیررسمی مشغول کار زمینه تجربه در اینگویند هزاران پرستار علیرغم سالها 

 شغلی آنان را به خطر خواهد انداخت. 
سال به عقب باز خواهد گرداند. جامعه  ۵۰حرفه پرستاری در ایران را عالوه بر این بعضی متخصصین معتقدند که این طرح 

معترضین در نمود.  61اعتراضات سراسری برگزاریاقدام به   ۹۶ مرداد۵۱روز ت اعتراض به طرح وزارت بهداشدر پرستاری ایران 
همه استانداردهای  مغایر باکه  شدند تربیت پرستارطرح  خواستار متوقف کردنتهران، شیراز، اصفهان، اهواز، بجنورد و هرمزگان 

 .اهند دادآنها گفتند اعتراضات خود را تا رسیدن به خواسته هایشان ادامه خوعلمی است. 
و آموزش دیده استخدام نشده  بهیارهزار ۱۰در حال حاضر . اشاره کردنیز  بهیاراناستخدام باید به  ،شرایط پرستاران حاشیهدر 

 بهیار تربیتدوره یکساله  برای گذراندنمیلیون تومان هم 4آنها دارای دیپلم هستند و   62وضعیت استخدام آنها بالتکلیف است.
 .پرداخت کرده اند

 
 

                                                            
 کار نینفر در ح1۵شرایط سخت زنان پرستار و فوت  5۹

http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/3125-
%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B7-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-
%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%AA-
%DB%B1%DB%B5%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1  

 ۹۵شهریور 1۰ –سایت حکومتی مهر  6۰
 یدر اعتراض سراسر یرشته پرستار انیپرستاران زن و دانشجو  61

http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/3282-
%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%8C-
%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D9%88-
%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-
%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-
%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C  

 ۹۶خرداد 2۶ –سایت حکومتی فارس  62
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http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/3282-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C
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 ج( معلمین
ال گذشته س دوو طی  ی هستنداز درآمد خود ناراض تشکیل می دهند. آنها شدیدًازنان نیمی از جامعه معلمین ایران را  تقریبًا

 اعتراض خود را با برگزاری تجمعات متعدد نشان داده اند. 
 

 
 

، مشهد، هریار، قمرمان، شرج، همدان، کتهران،ک شهرهایدر فرهنگیان و معلمین همواره تعداد قابل توجهی از زنان در تجمعات 
هان، کرمانشاه، وشهر، اصفراز، بتبریز، اردبیل، زنجان، شیمازندران، سنندج، سقز، مریوان، قروه،  بجنورد، فردوس، تربت حیدریه،

اعتراضات  این  درو معمواًل دارندشرکت ویه و بویر احمد و اقصی نقاط ایران لیگکهلیگودرز، اکنگان، دهگالن، لردگان، اهواز، 
 دستگیر می شوند.و واقع شده خشونت مورد 

فتاده قوق عقب ااه ها حمبیمه و  نبود ، شرایط سخت کاری،بالتکلیف بودن وضعیت استخدام، حقوقپایین بودن معلمین نسبت به 
گی، رفع شستزنایل حقوق بتعد آزادی فعالین زندانی حقوق معلمین، حق بیمه برای معلمین،ابراز نموده و خواهان اعتراض خود را 

د حداقل سبس نشسته بر اساین در حال کار و بازمو افزایش بیدرنگ حقوق کارگران و معل قانون کار 4۱اعمال کامل بند ،تبعیض
 هزینه گردیدند. 

فاصله  تومانمیلیون ۳باالی قر هزار تومانی و خط ف۹۳۰اقل دستمزد با حدهزار تومان است که 4۵۰تا  ۳۰۰ماهانه معلمین بین  حقوق
 ماه پرداخت نمی شود. ۹تا  ۶. همین حقوق ناچیز معلمین هم در بسیاری موارد بین داردزیادی 

 
 . امنیت شغلی و بیمه۴

امور زنان و خانواده زنان را تشویق می کند تا در  ریاست جمهوری در ، معاونتناتوان استجدید ایجاد شغل از دولت  درحالیکه
 63.به کار مشغول شوندخصوصی  رسمی و بخش هایغیر مشاغل

مندسازی ی و توانو خصوصی را در قبال پبشبرد برابری جنسیترسمی بخش های غیر پیروی که یدر فقدان هرگونه مکانیزم
ه نوبه خود رفرمایان بکاهند. در کار مواج فقدان امنیت شغلی و شرایط امن زنان با درآمدهای ناکافی،، کنترل کنداقتصادی زنان 

 راحتی از کار برکنار کنند.ه تا آنها را بدارند دست باز 

                                                            
  ۹۴بهمن 2۴ –باستانی، معاون مطالعات استراتژیک در معاونت زنان و امور خانواده، با خبرگزاری حکومتی ایسنا  مصاحبه سوسن 63

http://women.ncr-iran.org/
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از بیمه زن  شاغل محروم افراد درصد 8۰، در وزارت کشوردر موسسه تحقیقات سازمان امنیت اجتماعی به گفته یک مقام 
 64ند.هست

گفت که او  کشور را تشکیل می دهد. شاغلیندرصد کل  ۱۹تنها  بیمه شدهزنان  آماروحیده نگین، مشاور وزیر کار گفت که 
 65رسمی زنان است.علت این موضوع اشتغال غیر

درصد از آنان  ۵۰ دارای بیمه هستند و عماًل شاغلاز زنان  نفر میلیون۱.۵تنها  66،اعالم کرد اخیرًا کار و رفاه اجتماعیتعاون، وزیر 
 می کنند. کاراجتماعی و قانونی  هایبدون حمایت و غیر رسمی بخشدر 

اد رسمی ه و قراردبدون بیم و دستمزد قانونی حداقلکه با دستمزدهای زیر  شهرت دارندکار تحصیلکرده ای عنوان نیروی ه زنان ب
 لیسانس بدون قرارداد لیسانس و فوقبا مدارک فاش ساخت که زنان تحصیکرده  ۹۶نتیجه یک تحقیقات در خردادکار می کنند. 

های کار این نیرو رند تافید می گیکارفرمایان از این زنان چک س بعضی اوقات، رسمی و بدون بیمه استخدام می شوند. همچنین
 ارزان نتوانند از آنها شکایت کنند.
 وقتکیکه  رندیگیسفته م ایدر هنگام استخدام از ما چک »با او مصاحبه شده می گوید:  یکی از دختران که در این تحقیق

برای همیشه امکان سرکار رفتن را شکایت کند  کسی که ...گذارندیها را به اجرا مچک نیا میکرد تیو اگر شکا مینکن تیشکا
 67«.برای خودش از بین می برد

در مطب  از سابقه کارش .کار می کند لیسانس علوم سیاسی درحال حاضر در یک فالفل فروشی در دهدشت مدرکمریم با 
 یکار بهتر و راحت تر یبود ول نیهم بًایم تقردو پزشک بودم. حقوق یمنش شیاز سه سال پ» می گوید: عنوان منشی ه پزشک ب

 68«آمدم. نجایا یکاریبودم و از ب کاریدانم چرا اخراج شدم. بعد از آن هم چند ماه ب یهم نم قیداشتم، دق

                                                            
 ۹۵آذر ۴ –خبرگزاری حکومتی خبرآنالین  64
 2988r/fa/news/http://tejaratemrouz.i ۹۴اردیبهشت ۴ –سایت حکومتی تجارت امروز  65
 /3680189http://www.mehrnews.com/news ۹۵خرداد 1۹ –خبرگزاری حکومتی مهر  66
 104263newspaper.ir/News:NoMobile/Main/-hrvandhttp://sha ۹۶تیر ۷ –روزنامه حکومتی شهروند  6۷
 هزارتومان درآمد دارند 1۵۰زنان ایرانی با مدارک دانشگاهی ماهانه فقط  6۸
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http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/3258-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/3258-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/3258-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
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 چیون هبودم، بد یسال منشتا مرداد پار»در سنندج کار می کرد. وی می گوید:  انطبقه پزشک۵مطب گالره نیز تا سال گذشته در 
 تیو حقوق رعا همیحق ب دینون باداد و طبق قا یام را نشان م یافتیدر زانیداشتم که م یادیمدارک ز ،یا مهیب ای یرداد قانونقرا

و اشتغال سنندج  رعرف بازا ، کهشده نییقضاوت را نه حداقل دستمزد تع اریگرفتم. اما اداره کار مع یسال ها را م نینشده ام در ا
 «نکرده ام. فتایدر تیکاش نیاز ا یپول و حق چیمقدار است و من تا االن ه نیهم بًایها تقر یمنش شتریکند. دستمزد ب یم فیتعر

 یاستخدامش کند هرچند که سه سال تجربه در منش یتمام شده و امکان ندارد پزشک نیسنگ شیبرا تیشکا نیاگالره می گوید، 
 69.کنند یکار م یکتابفروش کیمختلف  یها فتیدارد. گالره همراه همسرش حاال در ش یگر

 
 کار محل . خشونت علیه زنان و آزار و اذیت در۵

 ط بهمربو سیاست هاینین و قوا»، از همه دولت ها می خواهد تا «نتایج و رهنمودها» ۷ بند 4۵در پاراگراف کمیسیون مقام زن 
دست به  «در مشاغل تفکیک جنسیتیذف ح» و برای« تقویت کرده و به اجرا بگذارندرا حذف خشونت علیه زنان در محل کار 

 .اقدام بزنند
 ن است.حصیلی زنااری و تکجداسازی اماکن آزار و اذیت سیستماتیک زنان در محل کار و  منشاءخود  ، رژیم حاکمایران اما در

رصد ران مسئولیت و ارگان حکومتی در ای خانهوزارت ۲۶بر خشونت علیه زنان در کار متمرکز هستیم حال آنکه ما  ،در این گزارش
 70کنند. بر آنها تحمیلرا  آخوندیزنان را بر عهده دارند تا حجاب اجباری مورد نظر رژیم  و مرعوب کردن 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                      
%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86  

 همان منبع 6۹
 ۹۵شهریور  –ن زنان شورای ملی مقاومت ایران ارگان رسمی برای سرکوب زنان در ایران، اسناد کمیسیو 2۶شبکه  ۷۰

http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF/2259-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-
%DB%B2%DB%B6-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-
%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-
%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86  

http://women.ncr-iran.org/
http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/3258-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/3258-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF/2259-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%DB%B2%DB%B6-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF/2259-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%DB%B2%DB%B6-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF/2259-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%DB%B2%DB%B6-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF/2259-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%DB%B2%DB%B6-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 الف( محل کار
به همه ام تیم هایی شروع به اعز ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور، ۹۶روز اول تیرماه

رعایت حجاب اجباری توسط زنان از ، سازمانها و دانشگاهها در همه شهرها و استانها نمود تا صیهای عمومی و خصو بخش
 بازدیداین  مشمولدستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و بانک های دولتی و خصوصی ، بنا بر این بخشنامه. بازدید به عمل آورند

 71.دشد نخواه
در  ۹4تیر۳۰ئه و در به مجلس ارا ۹۳مهر۱۶در  عفاف و حجاب حریم ت از، طرح صیانرش سایت مرکز تحقیقات مجلسگزاه بناب

 .رسیدتصویب به دوران احمدی نژاد 
ی از سر برم ن عمومی حجاب، زنانی که در خودروهای خود در اماکیزنان خیابان بر اساس آنها بااست که بند  ۹این طرح شامل 

 د خواهد شد.برخورکه حجاب را رعایت نمی کنند  یو کارمنداندارند 
از  اقدام به بازدیدشور وزارت ک تیمهای ابالغ شد،استانداری های سراسر کشور به  ۹۶ خرداد۶که روز دیگری  تقویمبر اساس 

 .را کنترل کنند دزنان کارمنسوی  از حجاب اجباریبیمارستانها نمودند تا رعایت 
انجام می شود و با خاطیان برخورد می  مه مربوط به حجاب و عفافبرنا ۱۰ماده برنامه حقوق شهروندی و  ۹ها بر اساس بازدیداین 

 72شود.
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بشیر خالقی اظهار داشت که بیمارستانها باید قوانین سختگیرانه تری در مورد  دبیرهمزمان 

 73داشته باشند. حجاب پرستاران
 

 ب( دانشگاهها
 مقطعدرصد از 4۰. شدنامه های سرکوبگرانه علیه زنان جوان در دانشگاهها آغاز با تفکیک جنسی و بر ۹۵سال تحصیلی جدید 

 74.برای زنان و مردان برگزار شد مجزاصورت ه ب در دانشگاه عالمه تهرانمقاطع کارشناسی ارشد و تعدادی از  کارشناسی
تخانه در این وزار به حجاب زنان نمود.رسیدگی  جهتبه ایجاد کمیته هایی  ملزمنیز دانشگاهها را  وزارت علوم و آموزش عالی

موضوع   سهخود را با تمرکز بر روی  طرحه دانشگاهها دستور داد که هم« صیانت از حجاب و عفاف»نام ه بخشنامه ای ب
دفتر صیانت از حجاب و »بار گزارش اقدامات خود را به  ماه یک۳و هر  ردهآماده ک، حراست و برخورد با خاطیان تتحصیال

 75دهند.ارائه  علوم و آموزش عالی وزارت در« دانشگاهها عفاف در
ه ببرای کنترل دخترانی که حجاب و پوشش خود را رعایت نمی کنند مدیر دانشگاه تبریز اعالم نمود که نرم افزار جدیدی را 

به استادان معرفی محمدرضا پورمحمدی گفت: این برنامه دانشجویانی که با حجاب و عفاف مشکل دارند را  . کارخواهند گرفت

                                                            
 ۹۶خرداد ۹ -سایت حکومتی تابناک  ۷1
 ۹۶خرداد 11 –سایت حکومتی مشرق  ۷2
 ۹۶اول مرداد  –خبرگزاری حکومتی فانوس  ۷3
 ۹۵هریور ش31 –سایت حکومتی خبرآنالین  ۷4
 ۹۵مرداد 1۷ –خبرگزاری حکومتی مهر  ۷5

http://women.ncr-iran.org/
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 ، مراتبموضوع با خانواده او در میان گذاشته خواهد شد و در ادامه اگر دانشجو به عدم احترام به حجاب ادامه دهد خواهد نمود.
 76گزارش می شود.ته حراست دانشگاه یبه کم

حجاب دورد با دانشجویان بکه برای برخ به همه دانشگاهها صادر کرد بخشنامه ای علوم و آموزش عالیوزارت  ۹۵شهریوردر 
گفت، با دانشجویانی که طبق طرح حجاب و عفاف عمل  اجه نصیر طوسی در تهرانورئیس دانشگاه خ کمیته هایی تشکیل دهند.
 77نکنند برخورد خواهد شد.

 

 
 

 ج( درخیابان
در جامعه که  دتن بدهنا رخیابانهد دستفروشیکارهایی نظیر موانع اشتغال فائق آیند مجبورند  به  برکه نمی توانند بسیاری از زنان 

یچ نوع از ه و ندین کنمأرا تشان  باید زندگی خانواده رسرپرست خانوا محسوب نمی شود. میلیون ها زن ایران شغل آبرومند
 حمایت دولتی برخوردار نیستند.

 78.می زندمیلیون تخمین  ۳.۵را  رآمار زنان سرپرست خانوازنان مجلس،  نماینده شهر تهران و عضو فراکسیون پروانه مافی،
 79سال سن دارند.۲۰زیر  سرپرست خانوار تن از زنان ۱۶۰۰۰حدود 

او . از کار افتاده استسل استخوان  دلیله سال پیش ب ۱۲همسر یک کارگر ساختمانی است که از ساله ۳۲به طور مثال، خدیجه 
تعلق خانواده او هیچ بیمه ای به که  در حالی بدهدرا ساله ۱۰و 4ش و دو فرزند درمان همسر بیمار مجبور است خرجاکنون هم 

 80.نمی گیرد

                                                            
 ۹۵شهریور 31 –خبرگزاری حکومتی مهر  ۷6
 ۹۵مهر 1۰ –سایت حکومتی میزان  ۷۷
 ۹۵دی 12 –سایت حکومتی برنانیوز  ۷۸

http://www.bornanews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/500845-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C-

%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-

%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-

%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%82%D8%B1-

%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA  

 /152313http://www.salamatnews.com/news/ ۹۴خرداد 3۰ –سایت حکومتی سالمت نیوز   ۷۹
 ۹۶اردیبهشت ۸ –خبرگزاری حکومتی ایلنا   ۸۰

http://women.ncr-iran.org/
http://www.bornanews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/500845-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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. خود پری گل از آرتروز و است باالساالنه او بسیار درمان  هزینهکه  بیمار دیالیزی استیک سال دارد. همسرش ۶۳گل پری
نکرده است و ایام را با  پیدافیزیوتراپی  فرصت و پولی برایکتفش شکسته است اما  استپوکی استخوان رنج می برد. مدتها 

 81می کند. سپری دردی جانکاه پای بساط پرخطر دستفروشی
به صحنه ن این زنا هوحشیان کوبموران شهرداری را برای سرأم مرتبًاجای تامین شغل شرافتمندانه برای این زنان ه بمالیان رژیم 

رد با خشونت با زنان مموران أه یافت که ممتی رابه رسانه های حکو ۹۶گزارش این اقدامات سرکوبگرانه در بهار .می فرستد
 برخورد کرده و اجناس آنها را مصادره کرده اند. دستفروش 

همه و  گرفتهحین دستفروشی در او را بارها ماموران شهرداری  .او را ترک کرده استکه همسرش ای است ساله ۳۰ زن امبین
 82.ن پس دادن دارایی اندکش رهایش نموده اندبدو هربار بعد از چند ساعت. اند کردهضبط را اجناسش 

ه عمومی در سراسر کشور بر انگیخت. این برخورد ب انزجار موجی از رخ داد و ۹۵ آبان۲۷ روزاز اینگونه برخوردها  مورد یک
صورت  هشهر فومن ب یکی از خیابانهایدر که نشان می داد یک مامور شهرداری  منتشر شدصورت فیلم کوتاهی بر روی انترنت 

ر بعد از جمع آوری اجناس این موأاین م 83می زند.مشغول فروش سبزیجات بود سیلی  که برای تامین خانواده خودزن محرومی 
فیلم این اقدام را بر روی اینترنت  ،. پسر نوجوان این زنزدتوی صورت او  نموده و نهایتًا مجادلهشروع به با وی دستفروش  زن

 از مادرش حمایت کنند چرا که او سزاوار این رفتار نبوده است.تا  تو از مردم خواس منتشر نمود
 

 آموزش حرفیالت و . تحص۶
 ش مهارتهایپرورو  متعلی، مشوق تحصیل» باید کشورهاکه سیاست های اجتماعی و اقتصادی  توصیه می کندکمیسیون مقام زن 

ند س، 4۷ ف)پاراگرا« .متحول کار بنمایدجدید در جهان  فرصت های ی بهپاسخگوی باشد و آنان را قادر بهزنان 
E/CN.6/2017/3) 

 زنان را ای تحصیلیفرصتهسیستماتیک  طوربه  هبه قدرت رسید ی کهاز روزو  حرکت می کند جهتاما رژیم ایران خالف این 
  محدود و محدودتر کرده است. 

درصد  ۵۰بیش از  سال اخیر ۱۰طی  و اند ها بازکردهاهگبه دانش مسیر خود را، هرچند دختران ایرانی بر بسیاری از موانع فائق آمده
را  زنانتحصیلی  فرصتهایتا کار گرفته ه رژیم ایران نیز نهایت تالش خود را ب ،التحصیالن دانشگاهی را تشکیل داده اند غاز فار

 84.کرده و از بین ببردمحدود است  آنهاتعیین کننده در امر توانبخشی اقتصادی  عاملیکه 

                                                            
 همان منبع  ۸1
 همان منبع ۸2
 شود یزن دستفروش موجب انزجار مردم م هیخشونت عل  ۸3

http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/2486-
%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-
%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-
%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C-
%D8%B4%D9%88%D8%AF  

  13۹۴ اسفند –اسناد کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران  موانع بی شمار در برابر تحصیل و اشتغال زنان، ۸4

http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF/1461-
%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-
%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%88-
%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86  
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مایت از خانواده ده و به حستقل بومتا بتوانند  اشتغال زنان را حیاتی تر می کند ،در ایران گسترده اقتصادی و بیکاریراگیر فبحران 
دی به آن خش های بعبوند که در می شقربانی آسیب های اجتماعی مواجه هستند، انواع موانع  که بازنان ایرانی اما خود بپردازند. 

 خواهیم پرداخت.
 

 تحصیل ترکسوادی و الف( بی
 

 
 

 85وخیم می باشد.شهر  4۰در  وضعیت و ی تبدیل شدهرانبه موضوع نگ یبیسوادی در میان زنان و دختران ایراننرخ 
سوم کل  دو تقریبًانان یعنی آنفر از  ۶.۲۵۰.۹۶۵که  هستندبیسواد نفر در ایران  ۹.48۳.۰۲8 ،مرکز آمار کشور ۹۰سال طبق آمار 

  .دهندتشکیل می  بیسوادان را زنانجمعیت 
به  و باال استان شرقی آذربایجان غربی و آذربایجاستان سیستان و بلوچستان، سهدر  سال ۶باالی  آمار ترک تحصیل دختران

  .رقم می زندوادی کل کشور را االترین نرخ بیسب خودی خود
هرگونه دختر بلوچ از دریافت  ۱۵۶۰۰۰ان اعالم کرد که ، نماینده شهر زاهد۹۵ آذر۲۵ روز مجلس در اتجلس ی ازدر یک

خاطر عدم ه مناطق دور افتاده ب در دانش آموزان بسیاریاستان گفت: هر سال آموزش  مدیره . رئیس هیئتهستندمحروم  آموزشی
 اولدختر  ۳۱۹که ه عنوان مثال در روستای اسپبمدارس مناسب از تحصیل محروم می شوند. مدرسه و یا فقدان دسترسی به 

 86کیلومتر از روستای آنان فاصله دارد.4۰نزدیکترین دبیرستان  زیرا دلیل کمبود مدرسه مجبور به ترک تحصیل شدنده ب یدبیرستان
« فقر و کالسهای مختلط»علل اصلی محرومیت دختران از تحصیل در این منطقه را از جمله  ۹4 آذر۱4جلسه نماینده سراوان در 

 87عنوان نمود.
ان مرز ایرل قع در طووااز تحصیل در بخش غربی خوزستان و شهرهای محروم ختران ت که تعداد دهمچنین حاکی از آن اسآمار 

 هشداردهنده است. و عراق
 کودک محروم از تحصیل دارد. ۱4۰۰۰ استان هرمزگان در جنوب ایران

                                                            
 ۹۴آذر 1۶ -سایت رسمی مجلس رژیم، ایکانا  ۸5
 ۹۴آذر 1۵ –خبرگزاری حکومتی مهر  ۸6
 ۹۴آذر 1۴ –سایت رسمی مجلس رژیم، ایکانا  ۸۷

http://women.ncr-iran.org/
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ب سیار نامناسبشمالی  و غربی، کردستان و خراسان آذربایجان شرقیاستانهای در  بچه هادختر وضعیت تحصیل ،عالوه بر این
 است.

تان ی اسهاستارو ی ازکیاداری در  دیک کارمن از ادامه تحصیل محروم می شوند.  زودهنگامدلیل ازدواج ه دختران ب برخی از
ی در اسطه درسه متومهیچ چون همه دختران چاره ای جز ترک تحصیل ندارند  درصد پسران و تقریبًا۵۰حدود »خوزستان گفت: 

ی این منطقه حتی یک مدرسه روستا 4۰در شهر هویزه حتی یک دبیرستان دخترانه وجود ندارد. در میان  «.ود ندارداین منطقه وج
  . شده اندترک تحصیل  وجود ندارد در نتیجه اکثریت دختربچه ها ناگزیر ازدخترانه 

دانش آموز  ۵۰۰درصد از ۶۰»خواند و گفت:  نگران کنندهرا  بچه هادختر دزفول وضعیت تحصیلی آموزش و پرورشمدیر 
 «تشکیل می دهند. دختربچه ها سال گذشته را ۳طی  محروم از تحصیل

بسیاری از دانش آموزان ترک تحصیل کرده را دخترانی تشکیل »: نیز اعالم کردیلویه و بویر احمد گکه آموزش در استانمدیر 
 88«خاطر مشکالت مالی مجبور به این کار شده اند.ه می دهند که ب

از وی  ۹4 دی۱۷ روز دانش آموز از تحصیل باز ماندند. ۱۵۰۰داد آذربایجان غربی گزارش  درمدیر آموزش  ۹4بهار سال  در
 89داد.خبر برابر شدن آمار بازماندگان از تحصیل ۶

لکه د بی ماننمحصیل باز در مناطق محروم ایران از تنه تنها دختران که  گزارشات حاکی از آن استبه نحو تعجب برانگیزی، 
 افزایش این پدیده هستند. تهران و شهرهای اطراف آن نیز شاهد 

جای رفتن ه در این شهر بهزار کودک در سن تحصیل ۲۵اداره آموزش و پرورش تهران فاش ساخت که مدیر کل  ۹4در مهرماه
اجتماعی آلوده خاطر فضای  هدختران در منطقه هرندی  ب  حکومتی آنا، یگزارش خبرگزاره بناببه مدرسه، مشغول کار هستند. 

تحصیالت به نه تنها نمی توانند آمار باالی کارتن خوابها و معتادین که در پارکها و خیابانها می خوابند  خاطره ب ازجمله منطقهاین 
 90خارج شوند.ادامه دهند بلکه حتی نمی توانند از خانه 

بیسوادی در  ۱۲۰یسواد در رده میلیون ب۹.۵ه ایران هم اکنون با در حال گسترش است ک ختران بازمانده از تحصیل در حالیپدیده د
 جهان است.

موجب ها  خانوادهقر درآمد پایین و ف اینجاست که. چشمگیر استاقتصادی  مناطق عقب ماندهطور خاص در ه بشکاف جنسیتی 
صورت سد ختران می ردوقتی به  تحصیل باز می دارد. این دالیلادامه و آنها را از  شودمی  امرار معاش در کودکان شرکت

 . به خود می گیرد مشروع تری
 

 محدودیت در تحصیالت دانشگاهی  ب(
منجر به این  آنها ختانهسرسالش تنتیجه . ایستادگی کرده و آن را رد کرده اندهمیشه در برابر زن ستیزی و تبعیض  جوان ایرانزنان 

دانشجویان به ورودی رصد د۶۵زنان  ،8۲. در سال پیشی گرفتران دانشجو پس تر از تعداددانشجویان دخ تعداد ۷۷شد که در سال 
 دادند. می دانشگاههای کشور را تشکیل 

                                                            
 ۹۴دی ۷ –ومتی فارس و مهر خبرگزاری های حک ۸۸
 ۹۴شهریور ۴ –اوروم نیوز  ۸۹
 ۹۴آذر 1۵ –خبرگزاری حکومتی آنا  ۹۰
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 . دود کنندمحبند را ه راه می یادخترانی که به دانشگا تعدادتا بتوانند  بودسهمیه بندی جنسیتی به این امر مقامات رژیم واکنش 
« سیاستهای ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی»ای تحت عنوان الیحه  84رمه۲۶در جلسه فرهنگی شورای عالی انقالب 

های جهت هدایت تحصیلی دختران در انتخاب رشته»تدابیر الزم تا  را موظف می کندتصویب نمود. فصل هفتم این الیحه دولت 
 91اتخاذ کند. «هخانواد شان درهایولیتئتحصیلی، متناسب با مس

تعداد افزایش  طرح. این به دانشگاهها کاهش یابد انتعداد ورودی دختربر اساس آن لس ارائه شد که به مج طرحی  8۵در بهمن 
 92.توصیف کرد «نامناسب»و « خطرناک»کشور برای دختران دانشجو را 

در سهمیه بندی جنسی یک طرح گسترده  همزمان. اعالم شد رسمًا ممنوعرشته تحصیالت عالی  ۷۷در  زنانتحصیل ، ۹۱در سال 
 93را محدود کند. ورودی دختران به دانشگاهدانشگاهها به اجرا گذاشته شد تا 

علوم سیاسی، زبان و ادبیات انگلیسی، باستان شناسی، ترمیم  رشته هایی که زنان از تحصیل در آنها منع یا محدود شدند شامل
حی شهری، جغرافیا و طراحی روستایی، جغرافیا و طراروانشناسی عمومی، مددکاری اجتماعی، بناهای تاریخی، مشاوره، 

مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت تجاری، مدیریت جهانگردی، مدیریت هتل، حسابداری، جهانگردی، زمین شناسی، 
مهندسی برق، مهندسی مدنی، مهندسی کامپیوتر، مهندسی  آمار کاربردی، ریاضی کاربردی، فیزیک نظری، فیزیک اتمی،

منابع آب صنعتی، مهندسی راه آهن، مهندسی متالوژی، مهندسی اورزی، شیمی، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی کش
، مهندسی موادمهندسی دریایی و کشتی سازی، مهندسی ارتباطات الکترونیک دریایی، مهندسی و مراتع طبیعی، مهندسی معدن، 

سبزیجات، تکنولوژی آب و مراتع، بیولوژی و گیاه شناسی، تولید متالوژی صنعتی، مهندسی کشاورزی مکانیزه و آب، تکنولوژی 
 94صنایع دستی و متخصص فرش. علوم و تحصیالت، تحصیلی تکنولوژی

به دستور وضعیت رشته حذف شدند.  ۳۶ادامه یافت. زنان از اکثر رشته های ریاضی و فنی در  ۹۲این پروسه تا سال بعد یعنی سال 
سرعت به ه دانشگاههای تک جنسیتی بتعداد بازهم برای دختران بدتر شد و  دانشگاهها یتیتفکیک جنسمبنی بر  وزیر وقت علوم

 95دانشگاه رسید. ۲۹
دانشگاه از پذیرش دختران دانشجو در رشته های مختلف خودداری کردند. سهمیه بندی جنسیتی  4۷ ، تعدادی بالغ بر۹۳در سال 

 96مورد رسید. ۲۱۵سرعت به ه تک جنسیتی ببود. رشته های تحصیلی  دانشجویان پسرنفع ه ب قویًا
بر این  تأکیدبا  رساندتصویب به را تحصیالت تکمیلی  در دوره هایو پذیرش دانشجو  سنجش طرح ۵ماده مجلس  ،۹4ماه دی در 

 در تحصیالت تکمیلی و رشته هاییبرای محدود کردن تعداد زنان  گینفرهشورای عالی انقالب  های مصوب مجلس وکه سهمیه 
 97است.کماکان معتبر ه می توانند در آن تحصیل کنند ک

                                                            
 ۸۴مهر rc.majlis.ir ،2۶سایت رسمی مجلس رژیم  ۹1
 ۹1خرداد ۸ –خبرآنالین سایت حکومتی  ۹2
 ۹1مرداد 1۹ –سایت حکومتی تابناک  ۹3
 ۹1مرداد 1۷ –سایت حکومتی خبرآنالین  ۹4
 ۹2فروردین 2۷ –؛ سایت حکومتی تسنیم ۹1مرداد 2۴ –ین سایت حکومتی خبرآنال ۹5
 ۹3مرداد 1۵ –دانشجو نیوز و سایت حکومتی تابناک  ۹6
 ۹۴بهمن 2۹ –ایکانا  –سایت رسمی مجلس رژیم  ۹۷
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 . آسیب های اجتماعی۷
زنان و  رامو سابق روحانی در معاونزنان راه برده است.  میاندر  به افزایش فقر رژیم سیاست های زن ستیزانهتبعیض جنسیتی و 

 یآماده اشتغال و کار در جامعه هستند و به نظر مکشور  لکردهیاز دختران تحص یاریهم اکنون بس» در این باره گفته بود،خانواده 
 98«.است لیآنها ادامه تحص یرو شیاشتغال تنها راه پ یرسد که به علت نبود فرصت ها

آنها به  شیکه موجب گرا میهست یکاریمختلف و مهمتر از همه ب یدر دختران به علت ها یهم اکنون شاهد افسردگ»افزود، وی 
 یو روانگردان مصرف م یمعتادان مواد صنعت شتریو ب دهیسال رس ۱۳سن مصرف مواد مخدر به  نیانگیشده است... م ادیاعت یسو

 99«.شود یجامعه زنان کشور محسوب م یبرا یزنگ خطر نیکنند و ا
که درصد تنزل کرده در صورتی ۱۲.۵کرد که مشارکت اقتصادی زنان به  تأییدزنان و خانواده  امور مقام دیگر در معاونتیک 

 100التحصیل شده اند. غمیلیون دختر از دانشگاهها فار۲بیش از سال گذشته  ۲۰ طی
ی بی سابقه ر تن فروشهند و آماخوابها، معتادین و متکدیان ایران را زنان تشکیل می دکارتن از  توجهیدر حال حاضر تعداد قابل 

 ل شوند.سمتود بدن خو اعضایبه فروش برای تامین مخارج زندگی  ناگزیرنداست. زنان همچنین 
 

 توسط زنان سرپرست خانوار بدن یالف( فروش اعضا
سازمان پوشش  زیردرصد از زنان سرپرست خانواده بیکار هستند و زیر خط فقر زندگی می کنند. تنها تعداد کمی از آنها  8۲

 یعنیحقوق  حداقلدرصد ۱۰ از چیزی کمتراین مبلغ  101دریافت می کنند.در ماه  ناهزار توم۷۰و مبلغ ناچیز  قرار دارندبهزیستی 
 میلیون تومان تعریف شده است.۳می شود حال آنکه خطر فقر در ایران ن اهزار توم۹۳۰

ناچار به اعمال  اجات،یاحت نیتام یزن سرپرست خانوار برا کیکه  میبارها شاهد آن بوده ا»، اعتراف کردیک مقام در کرمانشاه 
 102«.باشد هیآن فروش کل نیف ترمتعار دیشده است که شا ینامتعارف اجتماع

وش کلیه خود می رکه بر روی اینترنت منتشر شده است، زن جوانی که مشغول طی مراحل اداری برای ف ییویدئوکلیپ در یک 
. هم می دهمرا دیگرم  دو خواهر خرجمن نیست.  جوابگومن  درآمداما شب. 8کار می کنم تا  صبح۶از دارم من »: باشد می گوید

سوء  جاهایی هم که جواب مثبت می دادند، قصدمنفی بود. ن کمک یا وام جاهای مختلفی رفتم که همه شان جوابشان برای گرفت
 همرضهایت را قهمه یک ماهه می توانی  قیافه اتبه کمک نداری، با این  تو احتیاج می گوینددولتی  در جاهای. داشتنداستفاده 

 103«.می کشدبه زندان  ا ندم کارمدیگر پول طلبکارها رهفته  دوبدهی. اگر تا 

                                                            
 ۹۴آبان 1۶ –خبرگزاری رسمی ایرنا  – ۹۴آبان 1۵ ،سخنرانی شهیندخت موالوردی در جمع زنان استان آذربایجان غربی ۹۸
 بعهمان من ۹۹

 ۹۴بهمن 2۴ –مصاحبه سوسن باستانی، معاون مطالعات استراتژیک در معاونت امور زنان و خانواده، با خبرگزاری حکومتی ایسنا  1۰۰
 ۹۴اول آذر  –خبرگزاری رسمی ایرنا  1۰1
 ۹۴مهر 1۶ –خبرگزاری حکومتی مهر  1۰2
 http://www.aparat.com/v/nSvxE  ۹۵آذر 3۰ –سایت حکومتی آپارات  1۰3
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 ءفحشا ب(
 104.امرار معاش تن به تن فروشی می دهندبرای درصد زنان آسیب دیده 8۰می گوید  یک عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی تهران

 105پایه ای ترین نیازهای زندگی شان ناگزیر از تن فروشی هستند.شاهدان عینی گواهی داده اند که برخی زنان برای تأمین 
لرزد خود را به  یکه تمام وجودش م یگوشت در حال یدست آوردن اندکه کودکانش و ب یماریخاطر به ب یزن متاهل چادر

 106.کند یم  شنهادیقصاب پ
 107.ندارد یجز تن فروش یکند و راه نیکودکش را تام ۳ یتواند زندگ یاش را فروخته و شغل هم دارد نم هیکل کیکه  یزن

 108مانتو دست به تن فروشی بزنند.یک کفش یا  جفت برای خرید یکط مجبورند فقبعضی دختران 
پیدا کاهش سال ۹به تنها  فرار از منزل دخترانو سن  رسیده سال ۱۶به  دختران تن فروشسن  ،گزارش سازمان بهزیستی مطابق
 109هل هستند.أمت ،درصد از زنان تن فروش۱۲که  می سازداست. همین گزارش فاش  کرده

تن  تختیهزار نفر از زنان پا ۱۰حدود » گفت،ایران روانشناسی در رابطه با تن فروشی در  س ارشدکارشنایک  فرحناز سلیمی،
میانگین قیمت این کارگران جنسی کنند!  یم یوعده غذا اقدام به تن فروش کی نیتام یکه تنها برا میدار یفروش هستند. ما افراد

 است،شان زندانی زنانی هستد که همسردرصد ۳۰ دارند. اعتیادیا سابقه و  ندتهس معتاد آنها یادرصد  ۶۰ن است. اهزار توم۶۰
از ارتباط های دیپلم دارند. بسیاری از این زنان تحصیالت باالی از زنان تن فروش درصد ۳۰ .سابقه زندان دارند هم خوددرصد ۱۵

 110«.می سپارند و یا سقط می کنندتی سازمانهای حماییا به  یا می فروشندخود را  که فرزندانباردار می شوند  خود
 111ند.شوتن فروشی می  حاضر به ناهزار توم۵ خاطرتنها به  بعضی در میان تن فروشان تهرانی است کهبرخی گزارشات حاکی 

به میلیون تومان ۲ قیمت هزار تومان برای گدایی کرایه می دهند یا آنان را به۱۵زنان کارتن خواب کودکان خود را مابه ازاء 
 112وش می رسانند.فر

امروزه شاهد فروش نوزادان در شکم مادر و » ،دیگری گفتموالوردی، معاون سابق روحانی در امور زنان و خانواده در جای 
 113«.خبر شده است کیبه  لیبوده که تبد ادیاما آنقدر تعداد آن ز م،ینوزادان ندار نیاز تعداد ا یآمار م،یهست زیاز تولد ن شیپ

ود، شحسوب نمی من جرم آمار واقعی بسا بیش از اینها است چرا که برخالف خشونت علیه زنان که در ایرا قابل ذکر است که
 .می شودفحشا جرم محسوب 

                                                            
 /293951http://fararu.com/fa/news  ۹۵آبان ۸ –سایت حکومتی فرارو  1۰4
 ۹۵مهر 2۸ –شهادت های تکاندهنده منتشر شده روی سایت آپارات  1۰5
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 com/news/24http://www.saat.214767/ ۹۵آبان 2۵ –سایت حکومتی تی نیوز  1۰۹
 /374016http://aftabnews.ir/fa/news/ ۹۵خرداد 22 –سایت حکومتی آفتاب نیوز  11۰
 ۹۵خرداد 2۶ –سایت حکومتی تبیان  111
 ۹۴اسفند 1۰ – ، سایت حکومتی باشگاه خبرنگاران جوانفرحناز رفیعی، رئیس سازمان داوطلبان هالل احمر 112
 ۹۵تیر 2 –شهیندخت موالوردی، خبرگزاری حکومتی ایلنا 113
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http://fararu.com/fa/news/293951
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 ج(اعتیاد
 

 
 

 است. د مخدراعتیاد و قاچاق موا ،زنان از فرصت های شغلی و فعالیت های اجتماعی محرومیتیکی دیگر از عواقب 
مقابل چشم مردم است و  دهیپد نیا» اذعان داشتآمار واقعی اعتیاد در ایران  ه پنهان کاری در موردیکی از مقامات رژیم با اشاره ب

 114«ها معتاد هستند.نفر در خانواده ونیلیم ۱۵، ۱4حداقل 
درصد زنان ۵۰در آذربایجان غربی اعالم نمود که  جانشین دبیر شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر ،زاده فیضیسرهنگ علیرضا 

درصد جامعه ایران معتاد به مواد مخدرند که یک چهارم ۲۶سال سن داشته و اغلب تحصیلکرده هستند. وی افزود که  ۳۵معتاد زیر 
 115.را زنان تشکیل می دهند تعداداز این 

را بانوان باگروه سنی جمعیت معتاد کشور  درصد ۱۰تا۹ گذشته به طور میانگینمقام دیگری از سازمان بهزیستی گفت: در سالهای 
 116.استسال افزایش یافته  ۲4تا ۲۳با میانگین سنی  درصد ۱۳تا  ۱۲ بهاکنون  این رقماما  تشکیل می دادندسال  ۳۰ باالی

کشیده شده  سالن های آرایشورزشی و  مراکزمعاون امور زنان و خانواده اعتراف کرد که اعتیاد به مواد مخدر از حاشیه شهرها به 
 سن درصد از زنان معتاد از۵۰و  به اعتیاد روی آورده انددرصد دختران دانشجو ۱۱درصد پسران و ۹مچنین گفت که وی هاست. 

 117.مصرف مواد را آغاز کرده اندسالگی  ۱۵
 

 د( کارتن خوابی
در  زن کارتن خواب ۵۰۰۰مور زنان و خانواده در یک مصاحبه اعالم نمود که دست کم شهیندخت موالوردی، معاون سابق ا

 119ارائه می دهند.هزار را ۱۵رابطه آمار  همین رد گزارشات دیگری 118تهران وجود دارد.

                                                            
 ۹۴مرداد 2۰ –رزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت، خبرگزاری حکومتی ایسنا علی هاشمی، رژیس کمیته مستقل مبا 114

http://www.isna.ir/news/94040200904 
 ۹۴آبان ۴ –خبرگزاری حکومتی ایسنا  115
 ۹۶تیر 1۸  -یت حکومتی سالمت آنالین توانبخشی مواد مخدر، سافرید براتی سده، رئیس مرکز پیشگیری و  116

http://www.salamatonline.ir/news/16444 
  599739ws/http://www.tabnak.ir/fa/ne ۹۵تیر 2 –شهیندخت موالوردی، سایت حکومتی تابناک   11۷
 ۹۴تیر 2۰ -خبرگزاری حکومتی ایلنا  11۸
  ۹۴خرداد ۹ –خبرگزاری حکومتی آریا  11۹
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میانگین سنی زنان  سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهرانخدمات اجتماعی معاون  ،دجهانگیری فررضا 
 120.نمودسال اعالم  ۱8-۱۷کارتن خواب در تهران را 

حاکی از آن  گزارشات دیگری 121درصد تخمین زد.۱۰۰ را آمار زنان کارتن خواب در تهرانافزایش  نشهرداری میزایک مقام 
چادر در جنوب تهران  ۱۰۰در در سرمای شدید راه دختر بچه ها هم زنان باردار، ناتوان و مسن به از جملهزن  ۲۰۰حدود  که هستند

همزمان با کشف  ۹۵احت به قبرهای خالی پناه می برند. در دیماهبعضی از این زنان از شدت سرما برای استر 122زندگی می کنند.
ساله اش در قبر  ۱۶ساله و دوقلوهای  ۱8همراه پسر ه از زنی نام برده شد که ب دهها انسان بی خانمان که در قبر ها می خوابیدند،

 123زندگی می کند.
بسیاری از آنها تبدیل به برده جنسی شده  124روشی هستند.مین کوچکترین نیازهای خود مجبور به تن فأاین زنان بی خانمان برای ت

 125و بقیه به جیب دالالن می رود. سوم را دریافت می کنندیک تنها  از پول تن فروشی خود نیز واند 
 

 خودکشی ح(
است یانه رمدر خاو زنان کشیخود نرخباالترین دارای باالی خودکشی است. ایران  نرخ ،بازده شوم و غم انگیز دیگر بیکاری زنان

 .در رده سوم قرار دارددر کل جهان و 
ری و نابراب رضائم در معبه طور دآنها  مستمر قرار دارند؛و پوشاندن موهایشان تحت فشار  پوشیدن لباسخاطر نحوه ه زنان ب

یان زنان م ودکشی درخد. رایج ترین روش نو از فرصت های شغلی محروم می شوندتحقیر مختلف به انحاء قرار دارند؛ ضیتبع
 ایرانی خودسوزی است که دردناک ترین روش خودکشی نیز هست.

که بیشترین افسردگی . به گفته او، رابطه روشنگر است در این ،مشاور زنان و خانواده در وزارت کشور ،ورفرهمندپاظهارات فهمیه 
دختران در شهرهای کمتر توسعه یافته به » افزایش است. در حالتحصیلکرده  دختراندر  خودکشی در میان زنان ایرانی است عامل

و راهی به جز ورود به دانشگاه برای استفاده بهینه از عمر، ظرفیت ها  یو تفریح آموزشی، فرهنگیامکانات ورزشی، دلیل نبود 
مشکل  امر باعث شده که نیو اتشکیل می دهند. دختران را  هادرصد ورودی به دانشگاه۶۰ندارند... امروزه استعدادهایشان 

در  تیو بر هم خوردن توازن جمع هدفیو ب کاریب سانسیشدن به مشکل دختران ل لیبه چهار سال بعد و تبد کاریب پلمیدختران د
 126«ها منجر شود.دانشگاه

                                                            
 html?4k5.k01nm49new06http://alef.ir/vdca.351770 ۹۵اردیبهشت 2۰ –سایت حکومتی الف  12۰
 ۹۵آذر 1۵ –هر تهران، خبرگزاری حکومتی تسنیم فاطمه دانشور، عضو شورای ش 121
 ۹۵دی 1۴ –رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، خبرگزاری حکومتی میزان  122
 ۹۵دی ۷سایت حکومتی تابناک،  123
 .76102ir/fa/News/http://vaghayedaily ۹۴تیر 13 –روزنامه حکومتی وقایع اتفاقیه  124
 NoR3http://www.aparat.com/v/P# ۹۶فروردین 23 –سایت حکومتی آپارات  125
 ۹3مرداد 2۸ –خبرگزاری حکومتی فارس  126
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 . مشارکت سیاسی۸
 م گیرندهب تصمیصا، در مشارکت سیاسی و منکارنامه درخشان شان در دانشگاهها و تحصیالت سطح دانشگاهی رغمبه زنان 
 ند.هست غایب تقریبًا

 127«درصد است.۳درصد حضور زنان در مدیریت و پست های سیاسی در سراسر کشور زیر » ،گفت ۹4معاون امور زنان در سال 
 است.زیر به شرح  ۹۶آمارهای جدید در سال 

 

 
 

 یرانالف( وز
 .أیید کردت ل شده بود،مًا از مردان تشکیکه تما وم ریاست جمهوری حسن روحانی رادمجلس رژیم کابینه دور  ۹۶مرداد۲۹در 

 .منصوب نکردعنوان وزیر ه حتی یک زن را ب وعده های انتخاباتی اش،خالف همه روحانی بر
نیمی از جامعه ایران  انگاشتنخاطر نادیده ه روحانی را برئیس به اصطالح فراکسیون زنان در مجلس آخوندی،  پروانه سلحشوری

معدود  در میان کشورهای جهان ازایران » ،کید کردأت ۹۶مرداد ۱8حشوری در جلسه علنی مجلس در انتقاد قرار داد. سل مورد
التحصیالن  غبیش از نیمی از فار اکنون زنانش در سطوح مدیریت کالن سیاسی، حضور کمرنگی دارند...است که  یکشورهای
 اما هر وقت حضور دارندسیاسی، اجتماعی و فرهنگی مختلف اقتصادی،  تشکیل می دهند و در فعالیت هایزنان را ها  دانشگاه

 128«مطرح می شود نداشتن رزومه بهانه می شود و این دور باطل همچنان وجود دارد. بحث وزارت زنان
یک  قلحداکه  ودبقول داده  همچنین او«. پذیرا نخواهد بودرا جنسیتی تبعیض و بی عدالتی » دولت اوروحانی ادعا کرده بود که 

او تنها . ندکصالح تهیه ذیز زنان لیستی ا استروحانی نتوانسته  تیم اعالم شد که ،در روز موعوداما  باشدابینه خود داشته در کزن 
قوقی و ه، امور حو خانواد در امور زنان شخصی اشعنوان معاونین و مشاورین ه پست های غیر وزیر منصوب کرد تا ب بهرا زن  ۳

 . دشونبه کار  مشغول حقوق شهروندی
در مورد قدرت تصمیم گیری این زنان ،  شهیندخت موالوردی که در دور اول ریاست روحانی مشاور امور بانوان و خانواده بود

خود نداشت. هرگاه تالش پروژه های معاونت  برای پیشبرد« هیچ قدرت اجرایی»اذعان داشته بود که در طول مسئولیتش  مکررًا
                                                            

 ۹۴فروردین 2 –شهیندخت موالوردی، خبرگزاری حکومتی ایسنا  12۷
 ۹۶ مرداد1۸ –خبرگزاری حکومتی ایسنا  12۸
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بر اثر  قدمی رو به جلو بردارد به آن نیازمند بود لت روحانی برای روابط خارجی خود شدیدًاکه دو می کرد در جهت منافع زنان
 129فشار مجبور به عقب نشینی می شد.

 
 ب( مجلس

ی صدرد ۵.8 مشارکت عنیرا در اختیار دارند که به م مجلس کرسی  ۲۹۰ کرسی از  ۱۷تنها زنان در مجلس کنونی رژیم ایران 
 آنان می باشد.

 
 ای شهرهاج( شور

 در اختیارشهردار را  فرماندار، بخشدار و استاندار، ضعمو ۲۶۵۳از  مورد ۱۳تنها  ، زنانشهرها و روستاهای ایران در اداره امور
 130ند.ردا
 ۲۲ روز درحسن روحانی که جدیدی ران ااستانددر میان هیچ زنی  ،دوم هاز کابینخاطر حذف زنان ه شدید برغم انتقادات به 

 131حضور نداشتند.کرد  عرفیم ۹۶شهریور 
 و ه بودندات وارد شدمحاسبدر تنها شهرهای بزرگ منتشر شد،  شهر هایانتخابات شورا دربارهسایت مجلس در گزارشی که در 

 .داردی شهر به زنان اختصاص هادرصد از کرسی های شورا۱۲که  شده بودادعا 
 132.نموداعالم نفر را  4۲آمار و  بررسی کردهانها مراکز استکاهش مشارکت زنان را تنها در رسانه حکومتی دیگر 

سراسر در شهر کوچک و بزرگ  ۵۰۰ نتایج مربوط بهاما بررسی انجام شده توسط کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران که 
درصد  ۱.۷نها ت که ها راه یافته اندشورای شهر بهزن  ۶4تنها عضو،  ۳۷۲4از میان نشان می دهد که  را سرجمع کرده است، ایران

 133.می باشد ی شهرهاکل اعضاء شورا

                                                            
روبرو  یبا موانع جد لیو از همان اوا میانکرده دایها و استانها پهنوز رابطه اثربخش مطلوب با دستگاه میندار ییچون شأن اجرا» :شهیندخت موالوردی 12۹

 ۹۴شهریور 2 –سایت حکومتی تی نیوز  «.میابوده
 ۹۶، خرداد از اسناد کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران مطالعه مشارکت زنان ایران در استانداریها، شهرداری ها و شوراهای شهر، 13۰

http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF/3159-
%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-
%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%8C-
%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-
%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-2  

 ۹۶شهریور 23 –خبرگزاری حکومتی ایسنا  131
 ۹۶خرداد ۸ –روزنامه حکومتی ایران  132
  ۶۹و شوراهای شهر، از اسناد کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، خرداد مطالعه مشارکت زنان ایران در استانداریها، شهرداری ها  133

http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF/3159-
%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-
%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%8C-
%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-
%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-2  
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 ملل متحد دستورکارهای. اجرای سیدا و سایر ۹
 ثناءبدون است و نشمولجها تصویب»ثر از جمله ؤاقدامات م تا می خواهد طرفهای ذینفعکمیسیون مقام زن از همه دولت ها و 

 اتخاذ کنند.« نآاجرای کامل  به منظورکنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان 
 

 علیه زنان منع هرگونه تبعیضالف( کنوانسیون 
رادیو و  گزارش هبنابامتناع کرده است.  )سیدا( علیه زنان منع هرگونه تبعیضکنوانسیون  ملحق شدن بهاز  ۱۳۷۱رژیم ایران از سال 
 134کشور ایران هستند. مورد علیه قوانین ۷۰و در  مورد بر خالف قوانین شرع 4۰ا در ، سیدتلویزیون ملی ایران

 . است در تعارض ایران.. رژیم قانون اساسی و قانون مدنی و جزایی و . با مفادمحور  ۹۰در به تنهایی  سیدا ماده یک کنوانسیون
مستثنی ه ژیم است کرن اساسی و قانو مغایر با قوانین شرعدر موارد متعدد آن قدر ، سیدا رئیس مجلسنامه شورای نگهبان به  طبق
 الحظات جمهوری اسالمیمدر عین حال، از آنجایی که  نیست.قابل قبول  کنوانسیون، ۲8ماده  ۲ن برخی مواد آن طبق بند کرد

  ۳ و ۲مواد  ن که بااست چوملحق شدن به کنوانسیون غیراسالمی توصیه ایران با اهداف اصلی کنوانسیون همخوانی ندارد، 
 قانون اساسی جمهوری اسالمی مغایر است.  ۱۵۱ و ۱۱۵، ۷۲، ۲۱، ۲۰، ۱۰، 4(، ۵و  ۱)بندهای 

 
 (توسعه پایدار ۴شماره  هدف) ۲۰۳۰ چارچوب عمل آموزشب( 
جناحهای  نزاع موضوع و یک جنجال بزرگبه توسعه پایدار(  4)هدف شماره  ۲۰۳۰، اجرای سند آموزش ۹۶در اردیبهشت اخیرًا

 135اعالم کردند. سندخود را با این  مخالفتای یکی بعد از دیگری از جمله علی خامنه  ایران مقامات. تبدیل شدرژیم  درونی
 یها دگرگونی»ی خوانند که م« نفوذ تلخ ترین» و مصداق« استعماریمحتوای » با« ننگین»سندی را  ۲۰۳۰مقامات رژیم ایران سند 

 «منیتیا» های رانینگ وجبم و را ترویج می کند« جهانی شهروند»و « یتیبرابری جنس»، «یکلیشه های جنسحذف »، «آموزشی
 .است

این برنامه آموزشی  اجرای متوقف کردنبه ریاست حسن روحانی تصمیم به  ۹۶خرداد۲۳ جلسه شورای عالی انقالب  فرهنگی در
کار آموزش  مبنایرا د تصویب شده بو ۹۰که در دوران احمدی نژاد در آذرماه  «و پرورش آموزش نسند تحول بنیادی»و گرفت 

 ار داد. قر و پرورش
ه بهایی بدانشجوی ه دهها کرده است. هر ما دانشگاهی منعرشته  8۰زنان را از تحصیل در این همان رژیمی است که  در حقیقت،

دهد  اجازه میین والدبه  قانونی کهوجود  به دلیلبسیاری دختران  خود از دانشگاهها اخراج می شوند. پایبندی به مذهبخاطر 
 می شوند.  ناگزیر از ترک تحصیل کنند،ازدواج  را مجبور به ساله شان ۱۰و  ۹دختران 

                                                            
  ۹۴اسفند  –از اسناد کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران چرا رژیم ایران به سیدا ملحق نمی شود؟  134

http://women.ncr-iran.org/documents/2336-why-the-iranian-regime-does-not-join-the-cedaw  
   ۹۶تیر سیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، از اسناد کمی –ملل متحد و ضدیت هیستریک مقامات رژیم ایران با آن  2۰3۰سند آموزش  135

http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF/3168-%D8%B3%D9%86%D8%AF-
%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DB%B2%DB%B0%DB%B3%DB%B0-%D9%85%D9%84%D9%84-
%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D9%88-%D8%B6%D8%AF%DB%8C%D8%AA-
%D9%87%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-
%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86  
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 . نتیجه گیری۱۰
سانسور  بر ایران حاکم ستبدمرژیم  به دستکه  محدودی اطالعات در کادر و ارائه شده در این گزارش کوتاهو آمار بنابر شواهد 

 ی امکانپذیر نیست.رژیم کنونحاکمیت باید نتیجه گرفت که توانبخشی اقتصادی زنان تحت  می کند،
 ر باشدسر کاظام این ن وبدر چارچهر دولتی  مالیان را تشکیل می دهد،دیکتاتوری مذهبی زن ستیزی یکی از ارکان از آنجا که 

 ناگزیر از وفاداری به همین اصول است. ،از جمله دولت روحانی
دیر م چندکلی نتصاب شو ا داشته باشندجرایی قدرت ااینکه بدون  هیأت دولت انتصاب نمایشی چند زن در مناسب غیر وزارتی

 ایبر اتًاین رژیم ذااست های چرا که قوانین و سی تغییر نمی دهدرا  یدر جهان متحول کار ایران واقعیت عظیم غیبت زنان ،عامل
 شده اند. تدوین تبعیض علیه زنان

 نظام سیاسی قوانین و ار و پودت که در موجود ع متعددموان، رژیم باید آنها اقتصادی محقق کردن توانبخشیزنان و  مسائلبرای حل 
 برطرفش زنان را ال و آموزر اشتغر برابشمار موجود د . آنها باید موانع بیتنیده شده است را از میان برداردفوق مردساالر کنونی 

 وه ها باید تسهیل گردد بچ دختر و تحصیل «هیچکس نباید عقب بماند»که بر اساس آن   ۲۰۳۰ تحصیلی باید به برنامه نمایند.
  د.سربسپارند، نهر رشته ای که انتخابشان باشد در هر دانشگاهی پذیرفته شودانشجویان دختر باید در 

را نان زناختن حقوق شرسمیت ه تحمل حتی یک اقدام سمبلیک در ب ظرفیت کردهاثبات حال ه تابرژیم ایران همانطور که اما 
 شارکت سیاسی زنان.مچه رسد به توانبخشی اقتصادی یا  کند،یید أرا ت ۲۰۳۰ الزام آور و حتی نتوانسته سند غیر ندارد

قوق زنان حنقض مله جشر از بخاطر وضعیت وخیم حقوق ه اما جامعه بین المللی نباید این وضعیت را بپذیرد. رژیم ایران باید ب
 قرار گیرد. مؤاخذهمورد 

و  باید از رژیم ایران بخواهد که حقوق بشر از جمله قوانین مربوط به اشتغال خصوص سازمان ملل متحده جامعه بین المللی ب
 را آزاد نماید.  136و زندانیان سیاسی زن زنان را ارتقاء داده تحصیل

یر قابل قبول است که غاین  ،دست یابند ۵۰-۵۰به جهان  ۲۰۳۰تا سال  صددندل و کشورهای عضو آن در سازمان ملدر حالی که 
یرانسانی و غشت موانع پانی را استعداد و شجاع ایرپرو زنان  به عقب برگرداند چند دههان اجازه داده شود کشور را رژیم ایر هب

 . متوقف کندفشار و تبعیض 
 ایران ضعیت زنانبت به ونسزنان ملل متحد می خواهد تا بخش و  ملل متحد کلشورای ملی مقاومت ایران از دبیر کمیسیون زنان
 .به عمل آوردثر برای ارتقاء شرایط آنها ؤاقدامات مو  ول دارندتوجه ویژه مبذ
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