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می شوداندک زنان به استادیوم در همان نقطه آغاز متوقف ورود 
 

این اتفاق به دنبال فشارهای گسترده زنان ایران بعد از چهل سال توانستند برای اولین بار در ماه اکتبر رسمًا وارد استادیوم آزادی بشوند. 
ماه زندان به ۶سحر خدایاری معروف به دختر آبی در اعتراض به حکم رخ داد.  سحر خدایاریدر پی خودسوزی بین المللی داخلی 

 ای ایران دست به خودسوزی زد. ناعادالنه بر ورود زنان به استادیوم هخاطر تالش برای دور زدن ممنوعیت 
متوقف شد و حداقل تا  و کامبوج رانیا نیب  2022 یجام جهان  یمقدماتن نقطه در پایان بازی اعقب نشینی رژیم مالیان اما در هم

 فروردین ماه تکرار نخواهد شد.
 

زنان ایرانی با ، تعداد محدودی از زنان توانستند با خریدن بلیط وارد استادیوم بشوند. ۹۸مهر  ۱۸روز 
نشان دادند که حضور خود در استادیوم آزادی را مدیون سحر خدایاری  شعار »دخترآبی جای تو خالی«

 . که خود را در ماه شهریور به آتش کشیده بود هستند
آن نوشته بود: »دختر آبی ایران، شده نام تو جاویدان«.  پالکاردی بلند کرد که روییک زن جوان 

دیگر اطراف او را گرفته و مانع تماشاچی نیروهای امنیتی زن تالش کردند او را دستگیر کنند اما زنان 
 این کار شدند.

اختصاص داده شد.  زنانبلیط به  ۴۰۰۰تنها هزار صندلی ورزشگاه آزادی که اساسًا خالی بودند، ۱۰۰از 
زوجها از هم جدا شدند و زنان را با اتوبوس به جایگاه شان بردند تا از رفتن آنها به سایر نقاط ورزشگاه 

دور تا دور جایگاهی که برای زنان در نظر گرفته بودند را توری فلزی کشیده و  .جلوگیری کنند
تعداد قابل توجهی از  و رجمع نشسته بودند و مراقب تماشاچیان زن بودنددر یک محل س جداسازی کردند. مأموران زن نیروی انتظامی

در  بسته همه تحرکات زنان را تحت کنترل داشتند.دوربین های مدار .بودندمأموران لباس شخصی نیز در میان تماشاچیان نشسته 
 مجموع هیچ حرکت آزادانه ای برای زنان امکان نداشت. 

 
 فیک نمایش توخالی یک بار مصر
 که بازرسان فیفا بود فریب دادنیک اقدام تبلیغی توخالی برای  تنها تحت مراقبت های شدیدورود محدود زنان به استادیوم آزادی 

  میان ایران و کامبوج متوقف شد. ۲۰۲۲همان جا در پایان بازی مقدماتی جام جهانی 
ورزشگاه اعالم کرد، »حضور زنان در بازی های لیگ فعال امکان پذیر سخنگوی فدراسیون فوتبال در مورد ممنوعیت ورود زنان به 

نیست. نمایندگان فیفا که به تهران سفر کرده بودند اعالم کردند حوزه اختیارات ما بازی های ملی است و به قوانین کشورها در لیگ 
   (۱۳۹۸مهر  ۲۲ -برتر احترام می گذاریم.« )خبرگزاری حکومتی خبرآنالین

 .بازی بعدی تیم ملی در فروردین سال آینده است

http://women.ncr-iran.org/
https://www.iran-pedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AD%D8%B1_%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://women.ncr-iran.org/fa/1398/07/17/%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%db%b4%db%b0%db%b0%db%b0-%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%88/
http://women.ncr-iran.org/fa/1398/07/18/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2/
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مدیر کل ورزش و جوانان خراسان شمالی نیز بر این ممنوعیت تأکید کرد و گفت، »مجوز ورود زنان به ورزشگاه ها مربوط به تهران 
 (۱۳۹۸مهر  ۲۱ -است و برای تماشای بازی های شهرستانی مصداق ندارد.« )خبرگزاری رسمی  ایرنا

 
 وچ مذهبی برای توجیه ممنوعیتادعاهای پ 

ممنوعیت ورود برای توجیه مراجع مذهبی در ایران رسمًا قانونی برای ممنوعیت ورود زنان به استادیوم های ورزشی وجود ندارد. اما 
اختالط جوانان سرچشمه مشکالت زیادی از نظر اخالقی و اجتماعی می شود، در بعضی »، ادعا می کنند زنان به استادیوم های ورزشی

ورود زنان به تصریح کرده بود که  ۹۴ولی فقیه مالیان در سال  شخص.« انواع ورزش مردان پوشش مناسبی در برابر زنان ندارند
 شود.«  یاز آن تخلف محسوب م یچیو سرپاستادیوم ها »ممنوع و خالف است 

زنان و مردان در کنار هم آن را به جا می آورند در حالی که در آن این در حالی است که بزرگترین مناسک مسلمانان حج است که 
 اما رژیم برای محدود کردن جامعه و سرکوب زنان استدالالت غیرواقعی می بافد.  .نیمی از بدنشان عریان استمردان تقریبًا 

کند که زنان مجاز هستند در همه مسابقات آتی در همه استادیوم ها شرکت کنند و همه محدودیت های رژیم ایران باید رسمًا اعالم 
 تبعیض آمیز علیه ورود زنان به استادیوم ها را لغو نماید. 

 
 اعتراضات بین المللی

خواستار لغو تمامی محدودیت ها برای شرکت زنان در مسابقات در  -۲۰۱۹ اکتبر ۹ - ۱۳۹۸مهر  ۱۷مورخ  بیانیه ای طیعفو بین الملل 
شد. عفو بین الملل نوشت، »تصمیم ایران که شمار محدودی بتوانند برای تماشای مسابقه فوتبال فردا  ی فوتبالتمامی استادیومها

سحر  غم انگیزسازی چهره شان به دنبال اعتراضات جهانی به مرگ به قصد سفیدشرکت کنند یک تبلیغات مسخره طراحی شده 
به تمامی استادیوم های ورزشی یک اهانت به یاد سحر  . هر کاری کمتر از لغو کامل محدودیت  دسترسی زناناستخدایاری 

 .« خدایاری و یک توهین به حقوق همه زنان ایران است که شجاعانه برای لغو این ممنوعیت کارزار کرده اند
ات شرکت عفو بین الملل همچنین خطاب به فیفا نوشت، »نهاد جهانی فوتبال فیفا باید مطمئن شود که زنان مجاز باشند در همه مسابق

 کنند.«
به قسمت کوچکی از ورزشگاه که نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، نیز مقامات ایران را به خاطر محدود کردن زنان هوک،  انیبرا

 مانند قفسی با پرده های آهنی جدا شده بود به باد انتقاد گرفت.
 

 وینفرد شفر مربی سابق تیم استقالل
انتقاد فیفا از  ،۲۰۱۹اکتبر  ۱۴در در گفت و گویی با سایت آلمانی تی آنالین در تهران،  سابق تیم استقاللسر مربی آقای وینفرد شفر، 

این دقیقا همان »گفت،  . ویکرد. آقای شفر که یک مربی فوتبال باسابقه آلمانی است و تجربه دو سال زندگی در ایران را دارد
امید می شوم که بعد از این همه هجمه در اینستاگرام و هیچ چیز را تغییر نمی دهد. نا اتفاقاتی است که سال قبل رخ داد. این اتفاقات

http://women.ncr-iran.org/
http://women.ncr-iran.org/fa/1398/07/24/%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4/
http://women.ncr-iran.org/fa/1398/07/24/%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/iran-limited-allocation-of-football-tickets-for-women-a-cynical-publicity-stunt/
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نباید شروع می شد. فیفا باید اعالم  لیگ ایرانرسانه ها تازه فیفا به خودش آمده است. فیفا باید یک اولتیماتوم جدی به ایران بدهد. 
 اهند داشت. بدون هیچ سازشی.«صورت باشگاه ها و تیم های ملی حق رقابت نخو می کرد که قانون باید اجرایی شود، در غیر این

او که به ورزشگاه راهش ندادند،  خودکشی نکرداین خاطر  به )سحر خدایاری(»آن دختر او در جای دیگری از مصاحبه اش گفت، 
زندان ها چه ماه زندان محکوم شد. در ایران همه به خوبی می دانند در  ۶خودکشی کرد چرا که برای تالش برای ورود به ورزشگاه به 

 حجاب اجباریحمایت نمی کند، هیچکس از  )ورود زنان به استادیوم(ممنوعیت از افرادی که مالقات کردم هیچکس از ... می گذرد
حمایت نمی کند، هیچکس از حکومت طرفداری نمی کند. اما همه می ترسند. اگر در ایران زندگی نکرده باشید تصورش سخت 

از افراد با مشاغل گوناگون، صنعتگر، دانشگاهی، فوتبالیست، راننده تاکسی و  سالی که ایران زندگی کردم با بسیاری است. من در دو
خاطر این مسئله بلکه ه .. ترس همه جا در مردم حضور دارد نه فقط ب حتی وزرا مالقات کردم و حتی یک نفر را حامی حکومت ندیدم.

 «در کل به خاطر اظهار نظر سیاسی...
 

 مبتال شدند زن و کودک به ویروس ایدز ۳۰۰حداقل 
 
 یاز اهالتن  ۳۰۰مبتال شدن حداقل  وستیبه وقوع پ اکتبر از حوادث تکاندهنده که در ماه گرید یکی

 .بود یاریاز توابع شهرستان لردگان در استان چهار محال بخت یچنار محمود یروستا
روستا از  نینوزادان بر اثر استفاده خانه بهداشت ا یروستا از جمله زنان و کودکان و حت نیا یاهال

مردم خشمگین این روستا و مبتال شدند.  دزیا یماریقند خون به ب  شیگرفتن آزما یسرنگ آلوده برا
مهر  ۱۰ -رکنا یحکومت ی)خبرگزار دست به اعتراض و تظاهرات ضدحکومتی زدند.هفته  دوسایر روستاهای لردگان به مدت بیش از 

۱۳۹۸) 
دو حدود  یاز اهال یگفتند، »برخ یاریاز توابع شهرستان لردگان در استان چهارمحال بخت یچنار محمود یدر مورد روستا یمنابع محل

ماه پیش، پس از دادن آزمایش دیابت متوجه شدند که تعدادی از آنها مشکوک به داشتن بیماری اچ ای وی ایدز هستند. این بیماران به 
« مایش اکتفا نکرده و برای اطمینان بیشتر به مراکز درمانی اصفهان و شیراز مراجعه کردند که در آنجا نیز نتیجه مثبت بود.نتیجه این آز

 (۱۳۹۸مهر ۱۰ -)خبرگزاری حکومتی رکنا
روستا از سرنگ آلوده و مشترک استفاده کرده  نیقند خون ساکنان ا ش یانجام آزما یمور خانه بهداشت براأکه م ندیگو یمعترضان م

 مبتال شوند. دز،یا یماریعامل ب  ،یو یاچ آ روسیبه و یاز اهال «یریامر باعث شده »جمع کث نیکه هم
ند و بحث ده اندا در رابطه با گسترش ویروس ایدز در چنارمحمودی و سایر روستاهای آن منطقه یپاسخ چیتا کنون ه میرژ مقامات
 مانده است. فیبالتکل میمجلس رژآن در 

 
 

http://women.ncr-iran.org/
https://www.iran-pedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.iran-pedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%81_%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8
http://women.ncr-iran.org/fa/1398/07/12/%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%db%b3%db%b0%db%b0-%d8%aa%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%86%d8%a7%d8%b1/
http://women.ncr-iran.org/fa/1398/07/12/%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%db%b3%db%b0%db%b0-%d8%aa%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%86%d8%a7%d8%b1/
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 به در می برددیوان عالی نماینده تجاوزگر را 
 

دیگر، اقدام دیوان عالی تهران در رد حکم شالق و تبعید سلمان خدادادی بود که  تکاندهنده واقعه
 متهم به تجاوز به یک زن جوان می باشد. 

بدون  یرا به اتهام زنا یاستان تهران سلمان خداداد یفریشعبه دادگاه ک ،دپوریزهرا نو تیدنبال شکا به
 محکوم کرد.  یو انتصاب  یاز مناصب انتخاب  تیمحروم و دیضربه شالق و دو سال تبع ۹۹عنف مجرم شناخت و به 

 گرفت.قرار  یدادگاه مورد اعتراض خداداد یرأ
 کند، یم قیتزر نیقند خون است و انسول یماریمتهم که دچار ب  یتعرض را رد کرد و به بهانه پرونده پزشک میرژ یعال وانیدشعبه 

استان تهران برگشت  یفریبه دادگاه ک گریبار د کیقرار نداد. پرونده  دییصادر شده را مورد تأ یفرد را وارد دانسته و رأ نیاعتراض ا
 (۱۳۹۸مهر  ۲۳ -فرارو یحکومت تیشود. )سا یدگیتا مجددًا رس

به اصطالح  ،یبود. سلمان خداداد یبعد از مرگ پدرش به دنبال شغل ،یشرق جانیساله، اهل ملکان در استان آذربا ۲۸پور،  دینو زهرا
 شهرستان ملکان، به بهانه دادن کار او را به دفتر خود در تهران کشاند و مورد تجاوز قرار داد.  ندهینما

مرگ  نیدر رابطه با علت ا یقانون  یشد. قرار بود پزشک دایدر خانه مادرش پ دپوری، جسد زهرا نو۹۷ ماهید ۱۶شب  سرانجام،
 دفن کردند. روستا کیدر  یجسد زهرا را شبانه ربوده و قبل از کالبدشکاف یتیامن یروهاین یانجام بدهد، ول یمشکوک کالبدشکاف

 
 فقر دامنگیر زنان ایرانچهره های گوناگون 

 
تحت زندگی ایران و دست و پنجه نرم کردن آنها با مشکالت عدیده روشنگر وضعیت وخامت بار زنان اکتبر  سایر خبرهای ماه
 . فقر در ایران زنانه استچهره  زیر خط فقر زندگی می کنند ودرصد جامعه ایران ۸۰بیش از  .استحاکمیت مالیان 

 ۱۰هستند که  نیکشور روستانش تینفر از جمع ونیلیم ۲۱در حال حاضر حدود  گفت پوریکاظمیک جامعه شناس ایرانی به نام 
 ( ۱۳۹۸مهر  ۲۴ –ایسنا خبرگزاری حکومتی ) هزار نفر از آنها زن هستند. ۱۰۰ ونیلیم ۱۰هزار نفر از آنها مرد و  ۶۰۰و  ونیلیم

 ،یباف یقال ،یکشاورز یسخت در کارها یهاتیکه با وجود فعال یهستند؛ زنان  نیروستانش یران ینفر از زنان ا ۱۰۰و  ونیلیم ۱۰
  ندارند. یمطلوب یدسترس یو درمان  یبه امکانات بهداشت و ... یدامپرور

 
 هوتگ غرق می شونددو دختر نوجوان در 

رنج موجب مرگ زنان و دختربچه های در استان سیستان و بلوچستان هر بار به شیوه ای فقر و محرومیت 
 .  شودکشیده این منطقه می 

http://women.ncr-iran.org/
http://women.ncr-iran.org/fa/1398/07/25/%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%b4%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%88-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae/
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که برای برداشتن آب به منظور شستشوی ظروف و البسه به هوتگ رفته بودند  ساله به نام های سارا و بسمه کلمتی۱۶و  ۱۴دو دختر 
 (۱۳۹۸مهر  ۱۸ –)سایت حکومتی خبر فوری درون آب افتاده و در دم جان باختند. 

مانده روستای این منطقه نیمه تمام  ۲۱۰آبرسانی در پروژه های دشتیاری از توابع چابهار لوله کشی آب ندارند و روستاهای بخش 
لیتر برای هر نفر تأمین می شود. به همین دلیل مردم برای ذخیره آب ۱۵است. آب مردم این مناطق از طریق تانکر و در حد روزانه فقط 

و احشام استفاده می شود و د. آب گردآمده در این هوتگ ها برای انسان باران گودالهایی می کنند که به آنها هوتگ می گوین
 جان خود را از دست می دهند.  می رونداین هوتگ ها  بر سرآب برداشتن غیربهداشتی است. هر از گاهی زنان و دخترانی که برای 

 
 در بهمئی یک زن جوانمرگ 

که  جان باخت. ویاز کوه پرت شد و مربوط به دختری بود که در شهر بهمئی در استان کهگیلویه و بویر احمد نمونه دردناک دیگر 
جان سپرد. در دم از کوه به پایین پرت شد و  ،برای در آوردن لقمه نانی برای چیدن بوته های صحرایی به کوه های اطراف رفته بود

آبان  ۶ –آپارات  حکومتی سط اهالی منطقه دل هر انسانی را به درد می آورد. )سایتکلیپ پیدا کردن جسد بی جان او در کوه ها تو
۱۳۹۸) 

 
 کولبر زنان 

در استان کردستان برای کمک به معاش خانواده به مشاغل سنگینی  بسیاری زنان و دختران نوجوان
»باید خون گفت،  بارههالله امینی نماینده استان کردستان در این متوسل می شوند.  کولبریهمچون 

گریست و بسی مایه تأسف است که بگویم با دختران و زنانی مواجه هستیم که مجبورند در نقش یک 
 ۱۸ –)خبرگزاری حکومتی تسنیم  د تا به صف طوالنی کولبران بپیوندند.«مرد یا یک پسر ظاهر شون

 (۱۳۹۸مهر 
 

 زنان کارگر کوره پزخانه ها

در اتاقک هایی که در همین  کار می کنند، ،در یک کوره پزخانه در جنوب تهران زنان کارگری که
زنان در این محل دستشویی محل ساخته شده سکنی گزیده اند. در این محل از بهداشت خبری نیست. 

و  شودمی هنگام حمام کردن هر آن آب قطع  .برای حمام کردن مشکل دارند و جداگانه ندارند
زنان پول دکتر و درمان ندارند. زنی از این  جانورانی مانند عقرب یا مار آنها را نیش بزنند.ممکن است 

یکی از زنان که حامله بود در میان خشت ها در گرمای شدت عفونت دندان، بوی دندان چرک کرده اش تمام اتاق را فرا گرفته است. 
 داغ تابستان و کف بیابان نوزادش را وضع حمل کرد. 

http://women.ncr-iran.org/
http://women.ncr-iran.org/fa/1398/07/20/%d8%af%d9%88-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86-%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%d8%a7%d8%b2/
http://women.ncr-iran.org/fa/1398/07/22/%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d9%84%d8%ae-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d9%82%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/


 

women.ncr-iran.org/fa    @womenncri.fa    @womenncri 

 
6 

ماه دوم  ۶گر را به خانه هایشان در خراسان کوچ می کنند. شغل دومشان در ماه دی ۶ماه تابستان را در این محل کار می کنند و  ۶آنها 
 سال جمع آوری زباله هاست. 

هزار تومان در آمد دارد. اما ۶۰هزار آجر، ۲روزانه به ازای هر »سالگی در این محل کار می کند گفت،  ۱۳زنی به نام راحله که از سن 
د. فقط به شوهرانشان دستمزدها را می دهد و اگر مرد بخواهد در خانه خرج می کند و ارباب پولها را حتی به سر کارگر هم نمی ده

 (۱۳۹۸آبان  ۲ -)روزنامه حکومتی ایران  «نخواهد هم کسی حق ندارد که بپرسد با پولش چه کرده است!
 

 زباله گردی 
حسین مقصودی،  .دهدمافیای زباله سوق می  را به کار برایکودکان و زنان بی سرپرست  بسیاری ازفقر 

آنها  هزار نفر۵هزار زباله گرد در پایتخت به کار مشغولند که ۱۵حدود  یک نماینده مجلس رژیم، گفت
سال سن دارند.« )خبرگزاری  ۱۵تا  ۱۰درصد آنان تنها نان آور خانه هستند و بین ۴۰کودکان هستند که 

  (۱۳۹۸مهر  ۲۶ –حکومتی خانه ملت )ایکانا( 

ند. آنها در معرض بیماری های بیشتری قرار می گیرند. موهایشان بلند است هست تر از پسرانبسیار آسیب پذیر اله گرده های زب دختربچ
)خبرگزاری و شپش دست از سرشان بر نمی دارد. آنها آب به اندازه کافی برای شستشو ندارند، آبی هم که هست آلوده است. 

 (۱۳۹۸مهر  ۲۸ –حکومتی خانه ملت )ایکانا( 
 

  خودکشی ناشی از فقر
مادر و  در این میان خودکشیطی ماههای اخیر شاهد رشد خودکشی در میان زنان به دلیل فقر بوده ایم. 

 و خودکشی زنان باردار بسیار تکاندهنده است.  فرزند با هم
درصد موارد  ۷۳آمار وزارت بهداشت  طبقمریم رسولیان رئیس انجمن روانپزشکان ایران بنا به گفته 

اقدام به خودکشی در مناطق حاشیه نشین اتفاق می افتد که نشان دهنده نقش مسائل اقتصادی در بروز 
 ( ۱۳۹۸مهر  ۲۲ -آسیب های اجتماعی است. )روزنامه حکومتی اعتماد

 خودسوزی زنان در دیشموکدر رابطه با نیز پرورش دیشموک در استان کهگیلویه و بویراحمد  محمد نوروزی نیا، رئیس آموزش و
، دست به خودسوزی زده اند. فقر و محرومیت از اصلی ۹۸زن در این شهر کوچک تنها در شش ماه ابتدای سال  ۱۱، »فاش ساخت

 (۱۳۹۸مهر  ۱۴ -ترین دالیل این خودسوزی هاست.« )روزنامه حکومتی ایران
 

 

 
 

http://women.ncr-iran.org/
http://women.ncr-iran.org/fa/1398/07/29/%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a8%da%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7/
http://women.ncr-iran.org/fa/1398/07/19/%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%85%d9%88%da%a9-%db%b1%db%b1%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3/

