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بــه دلیــل فقــر و
بیــکاری ،اشــخاص
تحصیــل کــرده نیــز
در میــان زنــان کارتــن
خــواب وجــود دارنــد.
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پیشگفتار
زنان در پیشاپیش صفوف دو قیام سراسری در ایران
۱۵۰۰نفر شامل حداقل  ۴۰۰زن کشته شدند
۱۲هزار دستگیر و در زندان مورد خشونت قرار گرفتند
شرایط زنان زندانی سیاسی
رفتارهای خشونت آمیز و بیرحمانه و غیر انسانی
احکام سنگین زندان
زنان زندانی سیاسی در بند
آزار و اذیت زنان اقلیت مذهبی
باالترین اعدام کننده زنان در جهان
وضعیت وحشتناک زندانهای زنان در ایران
خشونت علیه زنان علیه زنان در ایران
رایج ترین اشکال خشونت علیه زنان
ازدواجهای زودهنگام
عدم دسترسی زنان به کار و حقوق شرافتمندانه و فرصت های برابر
پرستاران ایران با انواع مشکالت مواجه هستند
وضعیت مشقت بار معلمین در زیر خط فقر
زنان سرپرست خانوار در میان آسیب پذیرترین اقشار
یک مرگ دردناک ،مهاجرت ،ویژگی ورزش زنان ایران
زنانه شدن چهره فقر و گسترش آسیب های اجتماعی
کولبری زنان
گسترش شتابان اعتیاد
زنان کارتن خواب
کودکان کار نان آور خانواده
زنان هرچه بیشتری به دلیل فقر دست به خودکشی می زنند
نبود زیرساخت قیمت سنگینی از زنان و کودکان می گیرد
بعد از گذشت سالیان ،بازماندگان زلزله همچنان در چادر و کانکس زندگی می کنند
ایران رکورددار مرگ و میر در تصادفات جاده ای
دختربچه ها قربانیان زیرساختهای فرسوده و مستهلک

پیشگفتار
در حالــی کــه زنــان ایرانــی آخریــن گامهایشــان
را در مبــارزه در طلــب آزادی و برابــری برمــی
دارنــد ،وضعیــت در کشــور هرچــه بیشــتر قطبــی
مــی شــود.
از یــک ســو ،ســرکوبی زنــان ابعــاد جدیــدی بــه
خــود گرفتــه اســت .حقــوق پرســتاران ،معلمــان و
زنــان اقلیــت مذهبــی همچنــان نادیــده گرفتــه و
نقــض مــی شــود.
زنــان و فرزنــدان شــان قربانیــان اصلــی در زمیــن
لــرزه هــا و ســیل هــا هســتند کــه بــدون هیــچ
گونــه حمایــت دولــت از آنهــا رهــا مــی شــوند.
زنــان بیــش از هــر زمــان دیگــر در بــازار کار ،در
تحصیــل ،در عرصــه هنــر و موســیقی ،در ورزش
و غیــره مــورد تبعیــض قــرار مــی گیرنــد.
فقــر و آســیب هــای اجتماعــی ناشــی از آن،
هرچــه بیشــتر چهــره زنانــه بــه خــود گرفتــه انــد.
ســن زنــان کارتــن خــواب ،زنــان معتــاد ،زنــان
تــن فــروش ،قربانیــان خودکشــی و غیــره بــه
حــدود ۱۵ســال رســیده اســت.
کــودک همســری در اســتان هــای مختلــف رواج
بیشــتری پیــدا کــرده و تعــداد بیــوه کــودکان
را بــاز هــم بیشــتر افزایــش مــی دهــد و حتــی
دختــران ۱۴ســاله را بــه خیــل زنــان سرپرســت
خانــوار اضافــه مــی کنــد.
و این لیست ادامه دارد ...
از ســوی دیگــر ،زنــان ایرانــی هرچــه بیشــتر
بــه ســخن درآمــده انــد و در نــوک پیــکان
اعتراضــات و در پیشــاپیش صفــوف اعتراضــات
و قیــام هــا قــرار دارنــد.
تأثیرگــذاری آنهــا در هدایــت دو قیــام سراســری
طــی یــک ســال گذشــته چنــان بــود کــه مقامــات
رژیــم را وادار بــه اذعــان بــه نقــش زنــان در
اعتراضــات کــرد.

در عیــن حــال ،مدافعــان حقــوق بشــر کــه
بازداشــت و در شــرایط وحشــتناک و غیرانســانی
در زندانهــا محبــوس مــی شــوند ،بــه دفــاع خــود
از حقــوق بشــر ادامــه مــی دهنــد .آنهــا از هــر
فرصتــی بــرای افشــای جنایــات رژیــم ،حمایت از
اعتراضــات و حتــی گــزارش وضعیــت معترضــان
دســتگیر شــده در زندانهــا اســتفاده مــی کننــد.
زنــان دالور ایــران نــه فقــط بــرای آزادی خــود
بلکــه بــرای آزادی همــه ایرانیــان مــی جنگنــد.
آنهــا مبــارزات مــردم ایــران را بــه ســوی آزادی و
برابــری هدایــت مــی کننــد و عــزم خدشــه ناپذیــر
آنهــا در نهایــت ایــن هــدف را محقــق خواهــد
کــرد.
ایــن زنــان شــجاع ایــده «نســل برابــر» را در عمــل
بــه اثبــات رســانده انــد و مبــارزات بیــن المللــی
زنــان بــرای برابــری بــا فــداکاری هــا و مشــارکت
آنهــا اعتبــار و اعتالیــی صدچنــدان گرفتــه اســت.
گــزارش امســال تالشــی اســت بــه منظــور
روشــنگری دربــاره جوانــب مختلــف زندگــی و
مبــارزات زنــان ایــران زمیــن در ســال .۱۳۹۸
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران
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“

اعتراضات آبان ماه ۹۸
اولیــن دور از اعتراضــات سراســری ،در روزهــای پایانــی آبــان ۱۳۹۸
صــورت گرفــت .ارتشــی از گرســنگان ،بیــکاران ،زنــان و جوانــان
آزادیســتان ،منتظــر یــک جرقــه بــود تــا بــر علیــه ظلــم حکومــت
آخونــدی شــورش کنــد .جرقــه قیــام بــا ســه برابــر شــدن قیمــت بنزیــن
زده شــد.
اعتــراض کننــدگان شــعار مــی دادنــد« :مــرگ بــر اصــل والیــت فقیــه»،
«مــرگ بــر خامن ـهای»« ،مــرگ بــر روحانــی » و «مــرگ بــر دیکتاتــور».
آنهــا همچنیــن شــعار دادنــد« ،دیکتاتــور حیــا کــن ،مملکــت را رهــا کــن»
و «آخونــد بایــد گــم بشــه».
رســانه هــای حکومتــی از «نقــش کلیــدی» زنــان گــزارش کردنــد .بنــا بــه
اعتــراف رســانه هــای رژیــم در بســیاری از شــهرها زنــان در هســته هــای
 ۴یــا  ۵نفــره نقــش رهبــری را بــر عهــده داشــتند و مــردم را بــه اعتــراض
تشــویق مــی کردنــد.
روزنامــه حکومتــی مشــرق ۲۹آبــان « :۱۳۹۸در شــرارتهای اخیــر میــدان
داری زنــان چشــمگیر بــوده و در صحنــه هــای مختلــف نقــش ویــژه ای
در واداشــتن مــردم بــه اعمــال ساختارشــکنانه دارنــد».
خبرگــزاری حکومتــی فــارس  ۲۹آبــان  ۹۸گــزارش داد« :در نقــاط متعدد
بــه ویــژه حومــه تهــران ،زنــان ظاهــرًا  ۳۰تــا  ۳۵ســال ،نقــش ویــژهای
در لیــدری اغتشاشــات بــه عهــده دارنــد ...ایــن زنــان متحدالپوشــش،
هریــک وظیفـهای جداگانــه دارنــد؛ یکــی از شــورشها فیلــم میگیــرد،
دیگــری جلــوی خودروهــا را میگیــرد و دیگــری بــا تحریــک مــردم،
آنهــا را بــه پیوســتن بــه صــف اغتشــاشها مجــاب میکنــد».
اعتراضــات بــه ســرعت ظــرف چنــد روز بــه  ۱۹۱شــهر در سراســر ایــران
گســترش یافــت.
ولــی فقیــه مالیــان علــی خامنــه ای وارد میــدان شــد و بــا «اشــرار»
خوانــدن معترضیــن دســتور آتــش گشــودن بــه روی مــردم را صــادر
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کــرد .تــک تیراندازهــا از پشــت بــام هــا ،ســر و قلــب جوانــان را نشــانه
گرفتــه ،جوانــان  ۱۳و ۱۴ســاله را هــدف قــرار دادنــد .مأمــوران لبــاس
شــخصی از فاصلــه نزدیــک بــه تظاهرکننــدگان شــلیک مــی کردنــد و
بــا تبــر بــه جــان مجروحیــن مــی افتادنــد .در بســياري از مــوارد بــراي
ســركوب مــردم مسلســلهاي ســنگين و هلــي كوپتــر و تانــک وارد صحنــه
شــد .دیکتاتــوری مذهبــی مرتکــب یــک جنایــت گســترده دیگــر علیــه
بشــریت شــد.
حداقــل ۱۵۰۰نفــر کشــته ۴۰۰۰ ،تــن مجــروح و  ۱۲۰۰۰تــن بازداشــت
شــدند.
بــرای جلوگیــری از درز اخبــار و پخــش تصاویــر ســرکوب خونیــن
معترضیــن اینترنــت قطــع و شــبکه موبایــل مختــل شــد.
ایــن ســرکوب تکاندهنــده و کشــتار مــردم بــی دفــاع در ایــران یکــی از
هولنــاک تریــن جنایتهــای قــرن بیســت و یکــم اســت و بــا هــر معیــاری
مصــداق جنایــت علیــه بشــریت محســوب مــی شــود.
میشــل باشــله ،کمیســر عالــی حقــوق بشــر ملــل متحــد ،نســبت بــه تــداوم
عــدم شــفافیت در مــورد تعــداد کشــته شــدگان و شــیوه برخــورد بــا

هــزاران بازداشــتی ،و همچنیــن تــداوم دســتگیریهای گــزارش شــده در
سراســر ایــران هشــدار داد.
او گفت«:کلیــپ هــای ویدئویــی تأییــد شــده حکایــت از آن دارد کــه
خشــونت جــدی علیــه معترضیــن بــه کار گرفتــه شــده از جملــه اعضــای
مســلح نیروهــای امنیتــی از پشــت بــام ســاختمان دادگســتری در یــک
شــهر شــلیک مــی کردنــد و در شــهر دیگــر بــا هلیکوپتــر .مــا همچنیــن
ویدئوهایــی دریافــت کــرده ایــم کــه نشــان مــی دهنــد برخــی از مأمــوران
امنیتــی از پشــت بــه ســوی افــراد غیــر مســلح کــه در حــال فــرار بــوده انــد
مســتقیما شــلیک کــرده انــد .برخــی دیگــر بــه صــورت و یــا اعضــای
حیاتــی بــدن تیرانــدازی کــرده انــد .بــه عبــارت دیگــر قصــد آنهــا کشــتار
معترضــان بــوده اســت .اینهــا نقــض آشــکار تعهــدات و اصــول بیــن
المللــی دربــاره اســتفاده از قهــر بــوده و نقــض جــدی حقــوق بشــر مــی
باشــند».
کمیســر عالــی گفــت دفتــر او اطالعاتــی دریافــت کــرده اســت کــه
بخش ـ ً گزارشــاتی را تأییــد مــی کننــد کــه نیروهــای امنیتــی ایــران علیــه
معترضــان در میــدان جراحــی ماهشــهر ،از جملــه علیــه مردمــی کــه بــا

در نقاط متعدد به ویژه حومه
تهران ،زنان ظاهرا ً  30تا
35سال ،نقش ویژهای در لیدری
اغتشاشات به عهده دارند.

“

ســال  ۹۸شــاهد دو قیــام بــزرگ در ایــران بــود .از برجســته تریــن ویژگــی
هــای ایــن دو قیــام ،جلــوداری زنــان در هدایــت و پیشــبرد اعتراضــات
بــود.

فــرار از منطقــه در نیزارهــای نزدیــک مخفــی شــده بودنــد ،تیربــار بــه
کار گرفتنــد و حداقــل  ۲۳نفــر و احتمــاالً تعــداد خیلــی بیشــتری کشــته
شــدند.
اظهــارات مقامــات رژیــم نیــز ایــن جنایــات علیــه بشــریت را تأییــد مــی
کننــد .محمــد جــواد باقــری ،امــام جمعــه و نماینــده خامنــه ای در شــهر
اســالم در گیــان ،فــاش ســاخت کــه در یکــی از بیمارســتانهای تهــران
یــک پرســتار بــی گنــاه در حالــی کــه از پنجــره بیمارســتان صحنــه هــای
قیــام را تماشــا مــی کــرده ،هــدف مســتقیم گلولــه تــک تیرانــدازان ســپاه
پاســداران قــرار گرفتــه و جــان باخــت.
باقــری در خطبــه نمــاز جمعــه روز  ۱۵آذر  ۹۸بــا وقاحــت گفــت« ،وســط
دعــوا و درگیــری کــه نقــل و نبــات پخــش نمــی کننــد تیــر و گلولــه
اســت .دیشــب یــک نفــر نقــل مــی کــرد در تهــران ،در یــک بیمارســتان
شــلوغ بــود .یــک خانــم پرســتار رفــت پشــت پنجــره گفــت از پشــت
پنجــره فیلمبــرداری کنــم .مــی خواســت فیلــم بیــرون را بگیــرد ،یــک تیــر
صــاف نشســت وســط پیشــانی اش!»
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۱۵۰۰نفر شامل حداقل  ۴۰۰زن کشته شدند
تــا زمــان انتشــار ایــن گــزارش ،مقاومــت ایــران اســامی حداقــل  ۷۵۵نفــر
از شــهدای قیــام آبــان  ۹۸را شناســایی کــرده اســت .بــه رغــم فشــارهای
داخلــی و بیــن المللــی ،رژیــم از اعــام اســامی و تعــداد کشــته شــدگان
خــودداری کــرده اســت.
کمیســیون زنــان شــورای ملــی مقاومــت ایــران تــا کنــون اســامی و
گزارشــات مربــوط بــه شــهادت بیــش از  ۵۵زن را جمــع آوری کــرده
اســت .امــا روز  ۲۳دســامبر  ،۲۰۱۹خبرگــزاری رویتــر از قــول مقامــات
وزارت کشــور رژیــم وجــود  ۴۰۰زن و  ۱۷نوجــوان در میــان ۱۵۰۰
شــهید آبــان را تأییــد کــرد.
آنهــا کــه بــی رحمانــه از ســوی نیروهــای ســرکوبگر رژیــم کشــته شــدند
شــامل زنــان از همــه ســنین بودنــد ،از دختــر ۱۴ســاله ،نیکتــا اســفندانی تــا
مینــا شــیخی ۵۹ســاله کــه  ۶فرزنــد داشــت .این از یک ســو گواه قســاوت
رژیــم و از ســوی دیگــر گویــای رشــادت زنــان ایــران و مشــارکت آنهــا
در اعتراضــات مــی باشــد .اســامی و نحــوه شــهادت برخــی از ایــن زنــان
کــه در اعتراضــات آبــان جــان باختنــد در زیــر آمــده اســت:
.۱آمنــه شــهبازی فــرد – کــرج ،اســتان البــرز  ۳۴ -ســاله و مــادر  ۳فرزنــد،
دو پســر  ۱۴و  ۱۲ســاله و یــک دختــر  ۴ســاله بــود .آمنــه در حالــی کــه
تــاش داشــت بــه یــک معتــرض مجــروح کمــک کنــد بــه دســت
نیروهــای امنیتــی رژیــم هــدف قــرار گرفــت.
بــرادر آمنــه نهایتــً بــا پرداخــت  ۴.۵میلیــون تومــان توانســت پیکــر آمنــه
را از بهشــت زهــرا تحویــل بگیــرد .در جــواز دفــن او نوشــتند در اثــر
شکســتگی جمجمــه کشــته شــده در حالــی کــه ســر و صورتــش ســالم
بــود و تیــر بــه گردنــش خــورده بــود.
.۲آزاده ضربــی ۲۸ ،ســاله – شــهریار ،تهــران  -پیکــر بــی جــان آزاده در
حالــی پیــدا شــد کــه حنجــره اش بــا اصابــت گلولــه ای متالشــی شــده
بــود .او دانشــجوی کارشناســی دانشــگاه آزاد شــهر قــدس ( قلعــه حســن
خــان) بــود.
.۳آذر میرزاپــور زهابــی ،پرســتار و مــادر  ۴فرزنــد – کــرج ،اســتان البــرز
– وی روز ۲۵آبــان  ۹۸در حیــن بازگشــت بــه خانــه بعــد از دو شــیفت
کاری در بیمارســتان شــفای کــرج بــود کــه در گلشــهر بــر اثــر اصابــت
گلولــه بــه قلبــش ،جــان خــود را از دســت داد.
 .۴بیتا خدادادی -کرج ،استان البرز
.۵چنعانی ،یک دختر خردسال – ماهشهر ،خوزستان
.۶الهه رستگار -تبریز
.۷عصمت حيدري  -کرمانشاه
.۸فاطمه حبیبی –بهارستان ،تهران
.۹فاطمه حقوردي – اهواز ،خوزستان
.۱۰فريبا آل خميس– اهواز ،خوزستان
.۱۱فريحه كريم زاده – اهواز ،خوزستان
.۱۲گلنــار صمصامــی ،مــادر یــک پســر ۸ســال ه – شــهریار ،تهــران  -او
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منتظــر آژانــس بــود کــه بــه منــزل برگــردد ،ولــی ناگهــان هــدف گلولــه
یــک تــک تیرانــداز قــرار گرفــت.
.۱۳حلیمــه ســمیری -آبــادان ،خوزســتان۳۴ -ســاله ،تــا ســرحد مــرگ
شــکنجه شــد و پیکــر بــی جــان او را مقابــل خانــه پــدرش رهــا کردنــد.
.۱۴حسینه عتیقی – ماهشهر ،خوزستان
.۱۵حســنا بامــری – ماهشــهر ،خوزســتان -دختربچــه ۳ســاله کــه در بغــل
مــادرش کشــته شــد
.۱۶كوثر بغالني– اهواز ،خوزستان
.۱۷كوثر تابع معتوقي – اهواز ،خوزستان
.۱۸مهنــاز مهدیــزاده نــادر – کــرج ،اســتان البــرز -او روز  ۲۵آبان  ۹۸ســه
بــار هــدف گلولــه نیروهــای امنیتــی قــرار گرفــت و به شــهادت رســید.
.۱۹مريم اسماعيلي– اهواز ،خوزستان
.۲۰مريم عيداني – اهواز ،خوزستان
.۲۱مریم نوری– رباط کریم ،تهران
.۲۲مرضیه عباس زاده – رباط کریم ،تهران
.۲۳معصومه داراب پور – اهواز ،خوزستان
.۲۴محدثه مقدم – اهواز ،خوزستان
.۲۵مینــا شــیخی۵۹ ،ســاله ،مــادر ۶فرزنــد – تهــران -روز  ۲۵آبــان  ،۹۸او
در حــال تماشــای اعتراضــات از پشــت بــام منزلــش بــود کــه ســه بــار بــه
ســینه اش شــلیک شــد.
 .۲۶نسرين بغالني – اهواز ،خوزستان
.۲۷نسیم قربانی -تهران
.۲۸نیکتــا اســفندانی۱۴ ،ســاله – تهــران – وی در خیابــان ســتارخان
تهــران از ناحیــه ســر هــدف گلولــه قــرار گرفــت .خانــواده او بعــد از ۳
روز توانســتند جســد او را تحویــل بگیرنــد.
.۲۹نیکتا خزائی – مهرشهر کرج ،استان البرز
.۳۰پروانه سیفی – رباط کریم ،تهران
.۳۱ريحانه ملكي – اهواز ،خوزستان
.۳۲سمانه ذوالقدر -تهران
.۳۳سهيال فالح زاده – اهواز ،خوزستان
.۳۴شهال بالدي – اهواز ،خوزستان
.۳۵شهال رضایی پور -کرج ،استان البرز
.۳۶ســپیده حســنی– نقــده ،آذربایجــان غربــی – وی دانشــجو بــود و در
تظاهــرات تهــران در اثــر اصابــت گلولــه جــان باخــت.
.۳۷شــبنم دیانــی – بهبهــان ،خوزســتان  -او بــه همــراه ۱۲تــن دیگــر در
درگیریهــای شــیراز توســط خــودروی جنایتــکاران بســیجی زیرگرفتــه
شــد .ســپس همــه آنهــا بــه رگبــار بســته شــدند.
.۳۸شلیر دادوند – بوکان ،کردستان
.۳۹خانم ام ولید – ماهشهر ،خوزستان
.۴۰یاس سلیمانی – شوشتر ،خوزستان
.۴۱ويدا شكيبايي مقدم – کرمانشاه

سمت راست ،نیکتا اسفندانی۱۴ ،ساله ،و آمنه شهبازی فرد به همراه دختر
۴ساله اش ،عکس باال .هر دو نفر در جریان اعتراضات آبان  ۹۸به دست
تک تیراندازان هدف اصابت گلوله از ناحیه سر و قلب قرار گرفتند.

.۴۲وینا هوشنگی – جوانرود ،کرمانشاه
.۴۳زهرا ساجدی – آبادان ،خوزستان
.۴۴زینب عساکره – آبادان ،خوزستان
.۴۵زينب نيسان پور – اهواز ،خوزستان
.۴۶زیبا خوشگوار – سنندج ،کردستان
.۴۷یک دختر ۱۳ساله – بهبهان ،خوزستان – گزارش شاهد عینی
.۴۸یــک دختــر دانــش آمــوز کــه هــدف هلــی کوپتــر قــرار گرفــت –
شــیراز ،فــارس– گــزارش شــاهد عینــی
.۴۹یــک دختــر دانشــجو اهــل ســقز – ســنندج ،کردســتان – گــزارش
شــاهد عینــی
.۵۰یــک پرســتار در یــک بیمارســتان – تهــران – اعتــراف امــام جمعــه
اســالم
.۵۱یک زن باردار – ماهشهر ،خوزستان – گزارش شاهد عینی
.۵۲یــک زن بــاردار – ســاوه ،اســتان مرکــزی – مســتند بــا کلیــپ
ویدئویــی
.۵۳یک زن – ماهشهر ،خوزستان – گزارش شاهد عینی
.۵۴یک زن جوان – شهریار ،تهران – گزارش شاهد عینی
.۵۵یک خانم – رشت ،گیالن – گزارش شاهد عینی
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 ۱۲۰۰۰دســتگیر و در زندان مورد خشونت قرار گرفتند
همانطــور کــه در بخــش قبلــی گفتــه شــد ،تعــداد دستگیرشــدگان در
جریــان اعتراضــات آبــان  ۹۸حداقــل ۱۲هــزار تــن تخمیــن زده می شــود.
بنــا بــه گــزارش رســانه هــای حکومتــی ،طــی روزهــای  ۹و  ۱۰آذر ،۹۸
بیــش از ۱۰۰۰تــن در  ۷اســتان بازداشــت شــدند .دســتکم ۳دانشــجوی
دختــر در روزهــای آخــر آبانمــاه بازداشــت شــدند .دســتگیری ۱۱زن در
روزهــای  ۱۳ ،۷و ۱۶آذر در ســیرجان و کــرج و در روز ۵دی در اســتان
گیــان توســط مقامــات محلــی رژیــم اعــام شــد.
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس رژیــم روز  ۴آذر  ۹۸اعــام
کــرد ۷هــزار نفــر در جریــان اعتراضــات آبــان دســتگیر شــدند.
گزارشــات متعــددی از بدرفتــاری و خشــونت علیــه معترضیــن بازداشــتی
از جملــه بــه منظــور گرفتــن اعترافــات اجبــاری وجــود دارد .تلویزیــون
حکومتــی رژیــم «اعترافــات» تعــدادی از معترضیــن را پخــش کــرده کــه
مدعــی اســت از رهبــران اعتراضــات و در ارتبــاط بــا گروههــای «معانــد»
بــوده انــد .معترضیــن بازداشــت شــده از دسترســی بــه وکیــل و دادرســی
عادالنــه محــروم هســتند.
جنایــت علیــه بشــریت بــه خشــن تریــن صــورت در پشــت دیوارهــای
زنــدان ادامــه دارد.
یکــی از زندانیانــی کــه در جریــان قیــام آبــان بازداشــت و پــس از مدتــی
از زنــدان مریــوان آزاد شــده بــود دربــاره اعمــال شــکنجه بــر روی زنــان
نوشــت« ،یــک روز زنــی را کــه بــه دلیــل تمــاس بــا رســانههای خــارج از
کشــور بازداشــت شــده بــود بــه آنجــا آوردنــد .بعــد از چنــد روز دیگــر
صــدای شکنجهشــدنهایش را نشــنیدیم .میگفتنــد زیــر شــکنجه جــان
باختــه اســت».
زندانــی سیاســی و فعــال حقــوق بشــر نرگــس محمــدی در نامــه ای
کــه روز  ۱۰آذر از زنــدان بــه بیــرون فرســتاد ،دربــاره یــک زن جــوان
۲۰ســاله نوشــت« :بازجــو او را از موهایــش گرفتــه و کشــیده بــود همــراه
بــا فحــش هــای رکیــک .کمربنــد دور کمــرش را بازکــرده و بــه میــز و
صندلــی کوبیــده بــود تــا دختــر جــوان ترســیده و هــر چــه مــی خواهــد را
بــه دوربیــن بگویــد ،نــه یــک بــار بلکــه چنــد بــار».
نرگــس محمــدی در رابطــه بــا یــک جــوان در زنــدان اویــن کــه در
جریــان اعتراضــات آبــان تیــر خــورده و رنــگ پریــده بــود نوشــت،
«ظاهــرش نشــان مــی دهــد کــه خونریــزی ،عفونــت و تــورم غیــر قابــل
تصــور پــا ،او را از پــای در آورده تــا زندانبانــان بنــد  ۲۰۹امنیــت اویــن او
را از ســلول انفــرادی بــه بهــداری آورده انــد .او جوانــی کــم ســن و ســال
از اسالمشــهر بــود .وقتــی بــه او گفتیــم اصــرار کــن پایــت معالجــه شــود
وگرنــه بــا ایــن وضــع قطــع مــی شــود گفــت مــن کــه قــرار اســت اعــدام
شــوم چــه فرقــی دارد بــا پــا یــا بــی پــا؟ از روزی کــه بازداشــت شــده ام
حتــی بتادیــن هــم روی زخمــم نریختــه انــد».
از میــان هــزاران بازداشــتی ،صدهــا دانــش آمــوز و کــودک هنــوز
در بازداشــت هســتند و شــماری از آنهــا بــه کانــون اصــاح و تربیــت
کــودکان منتقــل شــده انــد.
6

گلنار صمصامی در حالی که منتظر تاکسی بود از ناحیه سر هدف یک
تک تیرانداز قرار گرفت.

اعتراضات دی ماه ۹۸

بــه فاصلــه کمتــر از دو مــاه ،سلســله اعتراضاتــی در واکنــش بــه کشــته
شــدن  ۱۷۶انســان بیگنــاه در هواپیمــای اوکراینــی بــه دســت ســپاه
صــورت گرفــت .حداقــل ۱۶دانشــجوی دختــر و ســه تــن از پزشــکان
و اســاتید زن در میــان کشــته شــدگان بودنــد .اعتراضاتــی کــه پیشــتازی
زنــان ،از اصلــی تریــن پارامترهــای تاثیرگــذار و تعییــن کننــده در آن
بــود.
هدایــت اعتراضــات از ســوی زنــان در ایــن تظاهــرات گســترده کــه از
روز  ۲۱دی  ۹۸از دانشــگاه هــای تهــران آغــاز و بــه ســرعت بــه  ۱۹اســتان
گســترش یافــت بســیار بــارز بــود .شــعارهایی چــون «فرمانــده کل قــوا،
اســتعفا اســتعفا» و «ســپاه جنایــت مــی کنــه ،رهبــر حمایــت مــی کنــه» ،بــه
مــدت چهــار روز متوالــی ارکان رژیــم را بــه لــرزه در آورد.
ایــن اعتراضــات در روز پنجــم و در مراســم خاکســپاری جــان باختــگان
نیــز ادامــه پیــدا کــرد و دختــران و زنــان شــجاع ایــران ،یــورش مامــوران
ســرکوب را بــه صحنــه اعتــراض علیــه آنهــا تبدیــل کردنــد.

در جریــان اعتراضــات دیمــاه  ،۱۳۹۸حداقــل ۳۰۰تــن از جملــه شــمار
قابــل توجهــی از زنــان بازداشــت شــدند.
ســخنگوی قــوه قضائیــه رژیــم بــه بخشــی از ایــن دســتگیری هــا اعتــراف
کــرد( .خبرگــزاری حکومتــی ایســنا۲۴ -دی )۱۳۹۸
شــورا فکــری از فعــاالن ســابق دانشــجویی ،روز ۲۲دی در جریــان مراســم
یادبــود جــان باختــگان ســقوط هواپیمــای اوکراینــی ،در آمــل بازداشــت
شــد .وی دانشــجوی رشــته اقتصــاد در دانشــگاه مازنــدارن ،شــاعر و
کوهنــورد حرفــه ای بــود.
همچنیــن ،ویــدا ربانــی ،فعــال مدنــی روز ۲۵دی  ،۱۳۹۸توســط نیروهــای
امنیتــی در منــزل خــود بازداشــت شــد.
روزنامــه گاردیــن دربــاره ایــن اعتراضــات نوشــت« :یکشــنبه شــب
مقامــات ایرانــی بــا اســتفاده از مهمــات جنگــی بــه منظــور پراکنــده
کــردن معترضیــن بــه ســوی آنهــا شــلیک کردنــد و چندیــن تــن مجــروح
شــدند».
یــک شــاهد در خصــوص نقــش هدایتگــر زنــان بــه گاردیــن گفــت،
«گــروه هایــی کــه بســیاری شــان از ســوی زنــان هدایــت مــی شــدند،
یکشــنبه عصــر در میــدان آزادی تهــران تجمــع کردنــد .آنهــا بــرای
پوشــاندن چهــره هایشــان ،از روســری و ماســک اســتفاده کــرده بودنــد و
بــا پلیــس ضدشــورش و مامــوران لبــاس شــخصی ،مقابلــه مــی کردنــد».
گاردیــن بــه نقــل از یــک شــاهد عینــی دیگــر بــدون ذکــر نــام ،خشــونت
مامــوران در مــورد زنــان را چنیــن شــرح داده اســت« :آنهــا بــه کــرات
گاز اشــک آور شــلیک مــی کردنــد .مــا هیــچ جــا را نمــی دیدیــم و
فریــاد مــی زدیــم .داشــتیم بینایــی مــان را از دســت مــی دادیــم ...یــک

دختــر جــوان در کنــار مــن از ناحیــه پــا مــورد اصابــت قــرار گرفــت.
صحنــه وحشــتناکی بــود ،حقیقتــً وحشــتناک».
بــه گفتــه گاردیــن ،ایــن زن تصاویــر ویدئویــی را ارائــه کــرد کــه از
نزدیکــی میــدان آزادی گرفتــه شــده بــود و رد خــون را در امتــداد پیــاده
رو نشــان مــی داد.
در یــک کلیــپ ویدئویــی دیگــر کــه ظاهــرًا از نزدیکــی میــدان آزادی
گرفتــه شــده ،شــماری از مــردم مجــروح شــده بودنــد .از جملــه یــک زن
کــه بــر پیــاده رویــی خونیــن قــرار گرفتــه بــود .یــک مــرد گفــت« ،آنهــا
او را بــا گلولــه هــدف قــرار دادنــد».
فرانســه  ،۲۴در گزارشــی از اعمــال خشــونت مامــوران امنیتــی نســبت بــه
زنــان در روز  ۲۲دی مــاه ۹۸نوشــت :دو کلیــپ ویدئویــی در ۷۰متــری
شــرق خیابــان آزادی گرفتــه شــده بودنــد .یکــی از آنــان دو زن را نشــان
مــی داد کــه از ناحیــه پــا مجــروح شــده و خــون شــان بــر زمیــن ریختــه
بــود و دیگــری ،زن ســومی را نشــان مــی داد کــه او نیــز در ناحیــه پــا،
جراحــت برداشــته بــود.
همچنیــن ســازمان عفــو بیــن الملــل ،بــه وجــوه تکاندهنــده ای از ســبعیت
مامــوران امنیتــی نســبت بــه زنــان معتــرض پرداخــت و در گزارشــی بــه
تاریــخ ۲۵دی  ۹۸نوشــت« ،ایــن ســازمان اتهامــات تکاندهنــده ای دربــاره
خشــونت جنســی علیــه حداقــل یــک زن دریافــت کــرده اســت ».ســازمان
عفــو بیــن الملــل تصریــح کــرد« :نیروهــای امنیتــی ایــران بــار دیگــر بــه
حملــه شــرمآوری بــر ضــد حقــوق مــردم ایــران در حــوزه آزادی بیــان و
تجمــع مســالمتآمیز دســت زده و بــه روشهــای غیرقانونــی و وحشــیانه
متوســل شــدند».
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گزارش ساالنه ۲۰۲۰

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

نســرین ســتوده ،محکــوم بــه
 ۳۳ســال حبــس و ۱۴۸ضربــه
شــاق« :بازداشــت شــدگان
دسترســی بــه وکیــل نداشــته
و دادرســی عادالنــه در مــورد
آنــان اجــرا نمیشــود».

نرگس محمدی:
«تنهــا یــک درخواســت
میتــوان داشــت و آن
مجــازات عامــان کشــتار
مــردم بیپنــاه اســت».

منیــره عربشــاهی کــه بــه
دلیــل اعتــراض بــه حجــاب
اجبــاری بــه ۱۶ســال حبــس
محکــوم اســت ،بدرفتــاری بــا
زنــان در زندانهــای ایــران را
افشــا کــرده اســت.

یاســمن آریانــی به
دلیــل اعتــراض بــه
حجــاب اجبــاری
بــه ۱۶ســال زنــدان
محکــوم شــده
اســت.

صبــا کردافشــاری بــه دلیــل
اعتــراض علیــه حجــاب
اجبــاری بــه  ۹ســال زنــدان
محکــوم شــد.

شرایط زنان زندانی سیاسی
وضعیــت مدافعــان حقــوق بشــر در ایــران در ســالهای اخیــر بــه نحــو
قابــل توجهــی خطرنــاک تــر شــده اســت .در حالــی کــه دههــا معتــرض
دســتگیر ،حبــس و متهــم و حتــی در اعتراضــات ضدحکومتــی کشــته می
شــوند ،مدافعــان حقــوق بشــر بــه عنــوان یــک تهدیــد بــرای امنیــت ملــی
تلقــی مــی شــوند .بنابرایــن ،رژیــم غیرقابــل قبــول تریــن مجــازات هــا را
بــرای آنهــا تعییــن مــی کنــد.
بــه رغــم محکومیــت هــای طوالنــی مــدت در شــرایط وخیــم زنــدان ،این
زندانیــان سیاســی همچنــان بــر اهــداف خــود در دفــاع از حقــوق انســانی
مــردم شــان پایفشــاری مــی کننــد .آنهــا بــا بــه جــان خریــدن مجــازات
هــای ســخت پیامهــای الهــام بخــش خــود را بــه خــارج از زنــدان مــی
فرســتند و راه را بــه مردمــی کــه از فســاد و چپــاول رژیــم بــه ســتوه آمــده
انــد ،نشــان مــی دهنــد.

مریم اکبری منفرد

مریــم اکبــری منفــرد ۴۳ ،ســاله و مــادر  ۳فرزنــد دختــر ،دهمیــن ســال
اســارت خــود را در زنــدان اویــن ســپری کــرد .او در دی مــاه  ۱۳۸۸بعــد
از اینکــه بــا خواهــران و بــرادرش کــه عضــو ســازمان مجاهدیــن خلــق
ایــران هســتند تمــاس گرفــت ،بازداشــت و بــه محاربــه متهــم شــد.
مریــم اکبــری در تمــام طــول دادرســی خــود از دسترســی بــه وکیــل
محــروم بــوده و در یــک محاکمــه ۵دقیقــه ای بــه ۱۵ســال حبــس
محکــوم شــد .خانــواده بــا پرداخــت ۱.۵میلیــارد تومــان وثیقــه خواســتار
اعطــای مرخصــی اســتعالجی بــرای او شــد ،ولــی مســئولین زنــدان از
اعطــای حتــی یــک روز مرخصــی بــه او خــودداری کــرده انــد.
در بهمــن مــاه  ،۹۸او و ســایر زندانیــان سیاســی در بنــد زنــان اویــن در
نامــه ای در تحریــم انتخابــات رژیــم نوشــتند« :مــردم ایــران آرای واقعــی
و بــی بازگشــت خــود را از دیمــاه  ۹۶تــا قیــام خونیــن آبــان  ،۹۸و پــس
از آن بــا جــان برکفــی در خیابــان هــا رســا اعــام کــرده انــد ...تحریــم و
نفــی انتخابــات پیمــان مــردم ایــران بــا شــهدا و بــه ویــژه شــهدای قیــام
اخیــر اســت».
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گلرخ ابراهیمی ایرایی

گلــرخ ابراهیمــی ایرایــی روز ۱۸آبــان  ،۹۸در منــزل خــود در تهــران
بــه وســیله ۱۰مأمــور امنیتــی بازداشــت و بــه زنــدان قرچــک منتقــل شــد.
خانــم ایرایــی روز  ۱۹فروردیــن  ،۹۸بعــد از تحمــل ســه ســال حبــس بــه
خاطــر نوشــتن یــک کتــاب منتشــر نشــده دربــاره مجــازات غیرانســانی
سنگســار بــه قیــد وثیقــه از زنــدان آزاد شــده بــود.
روز  ۲۸خــرداد  ،۹۸دادگاه انقــاب تهــران گلــرخ ایرایــی و آتنــا دائمــی
را بــه خاطــر اعتــراض بــه اعــدام ســه زندانــی سیاســی کــرد بــه ۳ســال و
هفــت مــاه حبــس تعزیــری محکــوم کــرد.
گلــرخ از مالقــات و تمــاس تلفنــی بــا همســرش آرش صادقــی زندانــی
سیاســی در زنــدان گوهــر دشــت کــرج محــروم مــی باشــد .آرش بــه
دلیــل فعالیــت هــای مســالمت آمیــز خــود بــه ۱۹ســال زنــدان محکــوم
شــده اســت .او بــه بیمــاری ســرطان اســتخوان مبتــا اســت و بعــد از عمــل
جراحــی از شــیمی درمانــی محــروم شــد.
خانــم ایرایــی بــه رغــم شــرایط وخیــم زنــدان قرچــک ،بــا نوشــتن نامــه
ای از زنــدان بــه تحریــم انتخابــات نمایشــی رژیــم در  ۲اســفند فراخــوان
داد .وی در ایــن نامــه نوشــت«:اکنــون نــه تنهــا در نمایــش اهانــت آمیــز
حکومتــی کــه دســتان زمامدارانــش بــه خــون فرزادهــا ،زانیارهــا ،لقمــان
هــا و رامیــن هایمــان آلــوده اســت شــرکت نمــی کنیــم ،بلکــه از مســیر
مبــارزه و آزادی خواهــی منحــرف نخواهیــم شــد ...تــا رهایــی از چنــگ
اســتبدادی کــه بیــش از یــک قــرن اســت در مســیر آزادی خواهــی مــان
ســایه افکنــده اســت ،ایســتاده ایــم .حتــی اگــر مســیر ناهمــوار و تنهــا
ســاح جانمــان باشــد».

آتنا دائمی

آتنــا دائمــی۳۰ ،ســاله ،یــک فعــال مدافــع حقــوق بشــر و حقوق کــودکان
اســت کــه از آذرمــاه  ۹۵در حــال گذرانــدن  ۵ســال حبــس خــود در
زنــدان اویــن مــی باشــد .امــا از شــروع اســارت وی ،ســه پرونــده جدیــد
بــرای او تشــکیل شــد کــه بــا تعییــن تکلیــف یکــی از آنهــا ۳ســال و ۷مــاه

مریم اکبری منفرد:
«مــردم ایــران آرای واقعــی
خــود را از دیمــاه  ۹۶تــا آبــان
 ،۹۸و پــس از آن اعــام کــرده
انــد».

گلــرخ ابراهیمــی ایرایــی در
آبــان  ۹۸دســتگیر شــد و بــه
خاطــر اعتــراض بــه مجــازات
اعــدام بایــد ۳ســال و هفــت
مــاه در زنــدان باشــد.
آتنا دائمی:
«تنهــا مقاومــت و
ایســتادگی نتیجــه ای
را کــه مــدت هاســت
بــه دنبــال آن هســتیم
در پــی خواهــد
داشــت».

مهیــن اکبــری پــس از
ماههــا بازجویــی و شــکنجه
در زنــدان الکان رشــت
زندانــی مــی باشــد.

بــه حبــس وی اضافــه شــده اســت.
وی روز  ۷دی  ،۹۸بــه ســلول انفــرادی منتقــل شــد .آتنــا دائمــی در
اســفند  ۹۶و فروردیــن ۹۷بــه مــدت  ۵۴روز در اعتصــاب غــذا بــود .وی
از بیماریهــای متعــدد رنــج مــی بــرد امــا همچنــان مقــاوم و پایــدار باقــی
مانــده اســت.
وی در نامــه ای بــه تاریــخ  ۵خــرداد  ،۹۸نوشــت« :تاریــخ تکرار می شــود
و تنهــا بــا علــم بــه تاریــخ مــی شــود بــه حــال بــد حکومــت جمهــوری
اســامی پــی بــرد ...اخیــرًا بازداشــت هــای دســته جمعــی فعــاالن مدنــی و
سیاســی در حــوزه هــای حقــوق کارگــران ،معلمــان ،زنــان ،دانشــجویان
و نویســندگان و ...نگــران کننــده اســت ،البتــه تنهــا حکومــت اســت
کــه مــی بایســت نگــران باشــد! نگراننــد و اعمالشــان گویــای ضعــف و
ناتوانــی آن هاســت کــه بــرای حفــظ بقــای خــود چــاره ای جــز ایــن
نمــی بیننــد ،بــا ضعفــی کــه از خــود نشــان مــی دهنــد و بــا ایــن حجــم
از ســرکوب هــا تنهــا بــا مقاومــت و ایســتادگی نتیجــه ای را کــه مــدت
هاســت بــه دنبــال آن هســتیم در پــی خواهــد داشــت»...

زینب جاللیان

زندانــی سیاســی کــرد زینــب جاللیــان محکــوم بــه حبــس ابــد مــی باشــد.
وی  ۱۲ســال بــدون یــک ســاعت مرخصــی در زنــدان بــوده اســت.
زینــب جاللیــان از بیمــاری هــای متعــدد از جملــه بیمــاری روده و مــرض
قلبــی رنــج مــی بــرد.
زینــب جاللیــان در آبــان  ،۹۸در اثــر ابتــا بــه آنفوالنــزا ،مقامــات زنــدان
بــه بهانــه امنیتــی بــودن فضــا پــس از قیــام ،از اعــزام وی بــه بیمارســتان
جلوگیــری کردنــد.
بــه رغــم تأمیــن وثیقــه یــک میلیــارد تومانــی از ســوی خانــواده زینــب
جاللیــان ،وزارت اطالعــات بــا اعطــای مرخصــی جهــت درمــان ضروری
او مخالفــت مــی کنــد و تــاش مــی کنــد بــه ایــن وســیله او را وادار بــه
اعتــراف دروغ علیــه خــود بکنــد.
بــه رغــم شــرایط وخیــم محــل اســارت او در زنــدان خــوی ،زینــب
جاللیــان در آبــان  ۹۸پیامــی در حمایــت از اعتراضــات بــه بیــرون فرســتاد
و در آن نوشــت« :از همــه اینهــا دردناکتــر (مســئولین جمهــوری
اســامی) بــا گلولــهبــاران کــردن مــردم ب ـی گنــاه بــه پیشــواز آنهــا مــی
رونــد .مردمــی کــه بــه خاطــر شــرایط ســخت زندگیشــان و بهتــر شــدن

زندانــی سیاســی کــرد زینــب
جاللیــان:
«مــا تــا زمانــی کــه نفــس مــی
کشــیم نمــیگذاریــم خــون
ایــن جوانــان پایمال بشــود».

ایــن وضعیــت فریــاد زدهانــد ،امــا بــا گلولــه جمهــوری اســامی روبــرو
شــدهاند .مــا تــا زمانــی کــه نفــس مــیکشــیم نمــیگذاریــم خــون ایــن
جوانــان پایمــال بشــود».

نسرین ستوده

نســرین ســتوده وکیــل مدافــع حقــوق بشــر بــه  ۳۳ســال حبــس و۱۴۸ضربه
شــاق محکــوم مــی باشــد .وی در ۲۳خــرداد  ۱۳۹۷مجــددًا بازداشــت
شــد .وی در جریــان دادرســی ناعادالنــه خــود در اعتــراض بــه قانــون
انتخــاب وکالی مــورد تأییــد قــوه قضائیــه ،بــرای خــود وکیلــی انتخــاب
نکــرد و در هیــچ دادگاهــی شــرکت نداشــت.
وی در روز  ۱۸آذر  ،۹۸پــس از ســرکوب خونیــن قیــام آبــان ،بــا ارســال
یــک نامــه سرگشــاده از زنــدان ،ضمــن محکــوم کــردن «حملــه بــی
رحمانــه پلیــس و نیروهــای امنیتــی» بــه معترضــان ،نوشــت« :بازداشــت
شــدگان دسترســی بــه وکیــل منتخــب خــود نداشــته و دادرســی عادالنــه
در مــورد آنــان اجــرا نمیشــود .مقامــات دولتــی خواســتار پخــش
اعترافــات بازداشــت شــدگان بــر علیــه خودشــان شــدهاند و بیــم آن مــی
رود کــه برخــی از بازداشــت شــدگان ،تحــت شــکنجه و فشــار روحــی و
جســمی تــن بــه ایــن کار بدهنــد».
وی در ایــن نامــه «خواســتار تحقیقــات مســتقل بــا حضــور نماینــدگان
و وکالی مــورد وثــوق مــردم و فعــاالن مدنــی ،بــا دخالــت و نظــارت
کمیســر عالــی حقــوق بشــر ســازمان ملــل متحــد و گزارشــگر ویــژهی
حقــوق بشــر بــرای ایــران و محاکمــه آمــران و عاملیــن کشــتار معترضیــن»
شــد.
وی همچنیــن خواســتار اعــام «هــر چــه زودتــر آمــار قربانیــان ،مصدومین
و بازداشــت شــدگان» شــد کــه «بســیاری از آنــان در شــرایط خطرناکــی
نگهــداری میشــوند ».وی از رژیــم مالیــان خواســت «اجســاد باقیمانــده
قربانیــان تحویــل خانوادههــا شــده و اجــازه ســوگواری آبرومندانــه بــه
خانوادههــا داده شــود».

نرگس محمدی

نرگــس محمــدی ،فعــال حقــوق بشــر و نایــب رئیــس جنبــش لــگام علیــه
مجــازات اعــدام ،کــه بــه ۱۶ســال زنــدان محکــوم مــی باشــد .وی روز ۴
دی  ،۹۸بــدون حکــم و بــا اجبــار و خشــونت فیزیکــی از اویــن بــه زنجــان
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منتقــل شــد .رئیــس زنــدان اویــن چنــد بــار نرگــس محمــدی را بــه دیــوار
کوبیــده و در درگیــری بــا مأمــوران  ،دســت هــای وی زخمــی شــده و
خونریــزی داشــت.
خانــم محمــدی نیــز بــا ارســال نامــه ای بــه تاریــخ  ۱۰آذر  ،۹۸ضمــن
اعــام همبســتگی بــا قیــام آبــان وضعیــت معترضیــن بازداشــت شــده در
اویــن را تشــریح کــرد.
«رئیــس جمهــور کشــور ،مــردم معتــرض را کــه طــی اقدامــی مدنــی
ماشینهایشــان را در خیابانهــا متوقــف کــرده انــد ،تهدیــد بــه تعقیــب
میکنــد و ابــزار کنتــرل و دوربیــن و مانیتورینــگ را بــه رخ ملــت
میکشــد .از ایشــان بــه عنــوان حافــظ حقــوق ملــت (نــه حکومــت)
بایــد ســوال کــرد آیــا ابــزار و کنترلــی بــر ماش ـههای تفنگهایــی کــه
بــه روی ملــت آتــش گشــودند و یــا کنتــرل و دوربینــی در ســلولهای
بندهــای امنیــت کــه تــن مجــروح جوانــان ملــت را بــه اســارت و شــکنجه
کشــیدهاند ،در اختیــار دارد؟ رئیــس قــوه قضاییــه معترضــان را بــا
اعمــال مجــازات ســنگین و برخــورد قاطــع تهدیــد میکنــد امــا کالمــی
از تعقیــب و مجــازات عامــان شــلیک مســتقیم بــه مــردم بــه میــان
نم ـیآورد .آیــا تصــور و بــاوری بــر اجــرای حــق و عدالــت در چنیــن
سیســتمی وجــود دارد؟
کشــتار مــردم رنجــور و خســته از ســرکوب ،آنچنــان وحشــیانه و
خشــونتآمیز اســت کــه بــا هیــچ عــذر و بهان ـهای از ســوی حکومــت
توجیهپذیــر نیســت و تنهــا یــک درخواســت میتــوان داشــت و آن
مجــازات عامــان کشــتار مــردم بیپنــاه اســت و ایــن مســأله بایــد بــه
یــک خواســت عمومــی تبدیــل شــود».

صبا کرد افشاری

صبــا کردافشــاری ۱۱خــرداد  ،۹۸بــه دلیــل اعتــراض بــه حجــاب اجبــاری
در تهــران بازداشــت و بــه بازداشــتگاه وزرا منتقــل شــد .تــا تاریــخ ۲۱
خــرداد در ســلول انفــرادی بازداشــتگاه وزرا تحــت فشــار بــرای گرفتــن
اعتــراف اجبــاری قــرار داشــت .صبــا بــه  ۲۴ســال حبــس محکــوم شــد
کــه بعــدًا در دادگاه تجدیدنظــر بــه  ۹ســال تخفیــف پیــدا کــرد.

یاسمن آریانی

یاســمن آریانــی ۲۱فروردیــن  ،۹۸بــه علــت اعتــراض بــه حجــاب اجباری
بازداشــت و بــه بازداشــتگاه وزرا منتقــل شــد .یاســمن بــه مــدت ۹روز در
ســلول هــای انفــرادی بازداشــتگاه وزرا ،تحــت بازجویــی و فشــار تــوأم بــا
بدرفتــاری جهــت گرفتــن اعترافــات اجبــاری در خصــوص فعالیــت هــای
مدنــی خــود قــرار گرفــت .در بازجویــی هــا چندیــن بــار بــه بازداشــت
دوســتان و اعضــای خانــواده خــود بــه ویــژه آزار مــادرش در زنــدان
تهدیــد شــده و تحــت فشــار روحــی روانــی شــدید قــرار گرفــت.

منیره عربشاهی

منیــره عربشــاهی ،مــادر یاســمن  ۲۲فروردیــن  ۹۸در جریــان پیگیــری
وضعیــت دختــرش بازداشــت شــد .منیــره عربشــاهی در حــال حاضــر در
زنــدان اویــن محبــوس مــی باشــد .خانــم عربشــاهی در اســارت هــم بــه
فعالیــت هــای خــود در دفــاع از حقــوق بشــر ادامــه داده اســت .او چنــد
نامــه بــه بیــرون از زنــدان فرســتاد و وضعیــت غیرقابــل تحمــل در زنــدان
قرچــک و وضعیــت زنــان زندانــی سیاســی را افشــا کــرد.
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و بیرحمانه و غیر انسانی
رژیــم مالیــان در پروســه دســتگیری و بازجویــی
دستگیرشــدگان آنهــا را تحــت شــدیدترین شــکنجه هــای
فیزیکــی و روانــی قــرار مــی دهــد .امــا یکــی از پدیــده هــای
جدیــد در ســالی کــه پشــت ســر گذاشــته شــد ،ضــرب و
شــتم زنــان زندانــی در دوران حبــس بــود.
در تیرمــاه ،۱۳۹۸آمنــه ظاهــر ســاری
در حالــی کــه بــه صــورت بالتکلیــف
در زنــدان ســپیدار اهــواز محبــوس
بــود ،مــورد ضــرب و شــتم قــرار
گرفــت.

مرضیــه امیــری روزنامــه نــگار
و فعــال کارگــری و دانشــجوی
دانشــگاه تهــران ،در تاریــخ ۱۱
اردیبهشــت  ۹۸بازداشــت شــد .او
تــا  ۱۸خــرداد  ۹۸زیــر بازجویــی
بــود کــه  ۱۷روز آن را در ســلول
انفــرادی در بنــد  ۲الــف زنــدان
اویــن و بنــد امنیتــی  ۲۰۹ســپری کــرد .در دوران بازجویــی
بــه دلیــل فشــارهای روحــی و فیزیکــی یــک بــار دچــار
حملــه صــرع شــد .ســپس بــه بنــد زنــان زنــدان اویــن منتقــل
گردیــد و در تاریــخ  ۴آبــان  ۹۸بــه طــور موقــت بــه قیــد
وثیقــه آزاد شــد.
فعــال مدنــی زهــرا محمــدی روز
۲خــرداد  ،۱۳۹۸بــه دلیــل آمــوزش
زبــان مــادری کــردی بــه کــودکان
بازداشــت شــد .وی  ۱۹۴روز در
حبــس بــود ،زیــرا بازپرســی دادگاه
ســنندج از آزادی او جلوگیــری مــی
کــرد.
طــی دوران بازجویــی او را بــه شــدت جهــت اخــذ اعتــراف
اجبــاری تحــت فشــار گذاشــتند .وی باالخــره در  ۱۱آذر
 ۹۸بــه طــور موقــت بــا وثیقــه  ۷۰۰میلیــون تومانــی آزاد
شــد .زهــرا محمــدی دارای مــدرک کارشناســی ارشــد در
رشــته ژئوپلیتیــک از دانشــگاه بیرجنــد مــی باشــد.

 ۷مــرداد  ،۱۳۹۸یاســمن آریانــی،
نــدا ناجــی ،عاطفــه رنگریــز و ســپیده
قلیــان ،در پــی بــروز درگیــری در
زنــدان قرچــک ورامیــن بــه تحریــک
مســئولین زنــدان و بــه دســت زندانیــان
جرائــم عــادی مــورد ضــرب و شــتم
قــرار گرفتنــد.

احکام سنگین زندان
یکــی از شــیوه هــای رژیــم بــرای مرعــوب کــردن جامعــه و ســرکوب
فعالیــن صــدور احــکام ســنگین حبــس بــرای کســانی اســت کــه جرمــی
بــه جــز اســتفاده از حقــوق انســانی خــود نداشــتند.
 ۲۳آذر  ، ۱۳۹۸ســاناز اللهیــاری ،عســل محمــدی و ســپیده قلیــان فعالیــن
مدنــی ،بــه خاطــر شــرکت در تظاهــرات روز جهانــی کارگــر بــه  ۵ســال
حبــس محکــوم شــدند.
۹مــرداد  ،۱۳۹۸یاســمن آریانــی و منیــره عربشــاهی بــه دلیــل اعتــراض بــه
حجــاب اجبــاری هــر کــدام بــه  ۱۶ســال حبــس و مــژگان کشــاورز بــه
 ۲۳ســال حبــس تعزیــری محکــوم شــدند.

فعالیــن محیــط زیســت نیلوفــر بیانــی
و ســپیده کاشــانی طــی  ۱۲۰۰ســاعت
بازجویــی تحــت شــکنجه هــای
روحــی و روانــی و تهدیــد بــه شــکنجه فیزیکــی و تهدیدهــای
جنســی قرار داشــتند.
نیلوفــر بیانــی در نامــه ای در بهمــن مــاه  ،۹۸نوشــت مأمــوران
در جریــان بازجویــی وی را تحــت فشــار بــه تقلیــد صــدای
حیوانــات وحشــی وادار ســاخته و بــه تزریــق آمپــول فلــج
کننــده و آمپــول هــوا تهدیــد کردنــد.
در تاریــخ ۲۶دی  ،۱۳۹۷نیلوفــر بیانــی نوشــت« :تکــرار مکــرر
کثیــف تریــن توهیــن هــای جنســی کــه در بازجویــی هــای
طوالنــی بــا حضــور تیــم بزرگــی از بازجوهــا بــا جزئیــات
چنــدش آور تخیلــی مطــرح مــی کردنــد و درخواســت از
مــن کــه تصــورات جنســیآنهــا را تکمیــل کنــم ...در کمــال
نابــاوری هــر بــار پــس از افشــاگری و درخواســت کمــک
از مســئولین مربوطــه بــا مضاعــف شــدن فشــارها روبــه رو
شــده و تهدیــد هــا و شــکنجه هــا فزونــی یافــت و مکــررا بــه
مــن یــاد آور مــی شــدند :کاری نکــن کــه لــج سیســتم را در
آوری!»
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸نازنیــن زاغــری،
تحــت بازداشــت نیروهــای ســپاه
پاســداران بــا دســتبند و پــا بنــد از
زنــدان اویــن بــه بخــش روانــی
بیمارســتان خمینــی در تهــران منتقــل
شــد.
۱۵تیــر  ،۱۳۹۸نــدا ناجــی فعــال
کارگــری ،در زنــدان قرچــک
مــورد ضــرب و شــتم قــرار گرفــت.
چشــمهایش پــس از چنــد ســاعت کــه
بــه ســرش ضربــه زده بودنــد هنــوز تــار
مــی دیدنــد.

 ۲۹بهمــن  ،۱۳۹۸نیلوفــر بیانــی و ســپیده کاشــانی دو فعــال محیــط زیســت
پــس از دو ســال بازداشــت و بالتکلیفــی احــکام ســنگین گرفتنــد .نیلوفــر
بیانــی بــه  ۱۰ســال و ســپیده کاشــانی بــه ۸ســال محکــوم شــد.
۱۳آذر  ،۱۳۹۸نــدا ناجــی ،بــه اتهــام شــرکت در تجمــع مســالمت آمیــز
روز جهانــی کارگــر در تهــران ،بــه  ۵ســال و ۶مــاه حبــس محکــوم شــد.
 ۱۹تیــر  ،۱۳۹۸راحلــه احمــدی فعــال مدنــی و مــادر زندانــی سیاســی صبــا
کردافشــاری بــه منظــور اعمــال فشــار روی دختــرش دســتگیر شــد .وی
بعــد از چنــد روز بــه قیــد وثیقــه آزاد گردیــد ولــی متعاقبــً محاکمــه و بــه
 ۴ســال و  ۲مــاه حبــس تعزیــری محکــوم شــد .او در بهمــن مــاه  ۹۸بــرای
گذرانــدن دوره حبــس خــود بــه زنــدان اویــن منتقــل شــد.
۲۲مــرداد  ،۱۳۹۸مرضیــه امیــری ،روزنامــه نــگار ،بــه جــرم شــرکت در
تظاهــرات روز جهانــی کارگــر بــه  ۱۰ســال و شــش مــاه حبــس تعزیــری
و ۱۴۸ضربــه شــاق محکــوم شــد.
 ۳مردادمــاه  ،۱۳۹۸فعــال مدنــی ســپیده فرهــان بــه جــرم شــرکت در
اعتراضــات دیمــاه  ۹۶بــه ۶ســال حبــس و  ۷۴ضربــه شــاق محکــوم شــد.
 ۱۵مــرداد مــاه  ، ۱۳۹۸فعــال کارگــری نســرین جــوادی بــه جــرم شــرکت
در تظاهــرات روز جهانــی کارگــر بــه ۷ســال حبــس تعزیــری ۷۴ ،ضربــه
شــاق و محرومیــت اســتفاده از گوشــی هوشــمند و ممنوعیــت فعالیــت
در احــزاب و گــروه هــا و دســتجات سیاســی و اجتماعــی محکــوم شــد.
فعــال کارگــری عاطفــه رنگریــز بــه  ۱۱ســال و  ۶مــاه حبــس و  ۷۴ضربــه
شــاق محکــوم شــد.
 ۱۸مهــر  ،۱۳۹۸فعــال کارگــری ناهیــد خداجــو بــه علــت شــرکت در
تظاهــرات روز جهانــی کارگــر بــه  ۶ســال حبــس تعزیــری و  ۷۴ضربــه
شــاق۲ ،ســال محرومیــت از عضویــت در احــزاب و گــروه هــا و دســته
جــات سیاســی و اجتماعــی محکــوم شــد.
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اعتصــاب غــذا بــه اقدامــی رایــج در
میــان زندانیــان سیاســی بــرای اعتراض
بــه نقــض حقــوق شــان تبدیــل شــده
اســت .در نبــود حاکمیــت قانــون و
دسترســی بــه وکیــل آنهــا راهــی جــز
پرداخــت بهــاء از جــان و ســامت
خــود نمــی یابنــد .طــی ســال گذشــته
نیــز زنــان زندانــی سیاســی از همیــن
شــیوه بــرای احقــاق حقــوق خــود
اســتفاده کردنــد.
 nســاناز اللهیــاری از تاریــخ ۱۳تــا  ۲۴تیرمــاه
 ۹۸دســت بــه اعتصــاب غــذا زد.
 nروز  ۱۵مــرداد  ،۹۸ســپیده کاشــانی و نیلوفــر
بیانــی در بنــد ۲الــف زنــدان اویــن در شــرایط
روحــی نامناســب بــه مــدت  ۵روز اعتصــاب
غــذا کردنــد.
 nفرنگیــس مظلومــی از روز  ۲۵مــرداد ۹۸
در اعتــراض بــه عــدم تعییــن تکلیــف وضعیــت
خــود در حبــس انفــرادی دســت بــه اعتصــاب
غــذا زد.
 nســهیال حجــاب ،وکیــل و فعــال حقــوق
زنــان ،در اعتــراض بــه ممانعــت از آزادی
علیرغــم تأمیــن وثیقــه ،از  ۹آبــان  ۹۸اعتصــاب
کــرد.
 nزهــرا زارع ســراجی ،زندانــی سیاســی ،در
اعتــراض بــه عــدم رعایــت اصــل تفکیــک
جرائــم و کمبــود امکانــات بــه خصــوص عــدم
وجــود آب ســالم قابــل شــرب در زنــدان
قرچــک ،از روز  ۳آذر  ۹۸دســت بــه اعتصــاب
غــذا زد ۱۰ .آذر بــه دلیــل وضعیــت نامناســب
جســمانی بــه بهــداری زنــدان منتقــل شــد.
خانــم زارع دچــار بیمــاری صــرع اســت.
 nســها مرتضایــی ،فعــال دانشــجویی در
اعتــراض بــه وثیقــه ســنگین بــرای آزادی ،از
 ۶تــا  ۲۲دی  ،۹۸در زنــدان اویــن اعتصــاب
غــذا کــرد.
 nلیــا تیرانــداری ،یــک پرســتار فعــال حقــوق
زنــان ،روز ۷دی  ،۱۳۹۸بــه وزارت اطالعــات
ســنندج احضــار و ســپس بازداشــت شــد در
حالــی کــه حــدود دو هفتــه قبــل تحــت عمــل
جراحــی کلیــه قــرار گرفتــه و در وضعیــت
جســمانی مناســبی قــرار نداشــت .لیــا
تیرانــداری در تماســی بــه خانــواده اش اطــاع
داد کــه در اعتــراض بــه فشــارهای وارده بــر او
جهــت گرفتــن اعترافــات اجبــاری دســت بــه
اعتصــاب غــذا زده اســت.
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زنان زندانی سیاسی در بند

از باال به پایین و راست به چپ :ساناز اللهیاری-فرنگیس مظلومی -مژگان
کشاورز -سیپده کاشانی -نیلوفر بیانی -ناهید خداجو-عسل محمدی -سها
مرتضایی -سهیال حجاب -زهرا زارع سراجی -سپیده فرهان -لیال تیرانداری-
نسرین جوادی -راحله احمدی -صبا کردافشاری

آزار و اذیت اقلیت های مذهبی
رژیــم ایــران از باالتریــن ناقضیــن حقــوق اقلیــت هــای مذهبــی اســت .بهائیــان
و کســانی کــه از اســام بــه مســیحیت مــی گرونــد بــه شــدت مــورد تبعیــض
قــرار مــی گیرنــد.
پیــروان آئیــن بهائیــت بــه طــور سیســتماتیک تحــت آزار و پیگــرد هســتند .در
دسترســی بــه اشــتغال ،تحصیــل و موقعیــت سیاســی در حــق آنهــا تبعیــض مــی
شــود و در اســتفاده از حقــوق اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی خویــش آزاد
نیســتند.
مســیحیان بــه جــرم اجــرای شــعائر و برپایــی کلیســاهای خانگــی آزار دیــده و
دســتگیر مــی شــوند.
ایــن میــزان از دســتگیری و حبــس هیــچ تناســبی بــا جمعیــت ۳۰۰هــزار نفــری
مســیحیان در ایــران نــدارد.
 nزندانــی عقیدتــی فاطمــه (مــاری) محمدی،
یــک نوکیــش مســیحی در تاریــخ ۲۲دیمــاه
 ،۹۸دســتگیر و بــه بازداشــتگاه وزرا تهــران
منتقــل شــد .وی بــه علــت شــرکت در مراســم
گرامیداشــت قربانیــان هواپیمــای مســافربری
اوکراینــی کــه توســط ســپاه پاســداران
ســرنگون شــد دســتگیر گردیــد.
وی هنــگام بازجویــی تحــت شــکنجه هــای
جســمی و جنســی قــرار گرفــت .او را بــه
حیــاط بازداشــتگاه وزرا منتقــل کردنــد و در
آنجــا مجبــورش کردنــد در ســرمای شــدید بــر
کــف آســفالت و روبــروی توالتهــا بنشــیند .در
ادامــه توســط  ۳بازجــوی مــرد مــورد بازجویــی
قــرار گرفــت .طــی ۲۴ســاعت اولیــه در ایــن
بازداشــتگاه هیــچ غذایــی بــه مــاری محمــدی
داده نشــد.
مأمــوران عــاوه بــر ضــرب و شــتم او را بــه
صــورت غیــر معمــول بازرســی کردنــد .در
ایــن بازرســی مأمــوران زن ،مــاری را مجبــور
کردنــد لباســهای خــود را بــه طــور کامــل در
بیــاورد و چندیــن بــار بــا حالــت هــای مختلــف
بــدون لبــاس حرکــت بشــین و پاشــو انجــام
بدهــد .مأمــوران او را تهدیــد کــرده بودنــد در
صورتــی کــه خــودش ایــن کار را نکنــد ،آنهــا
بــه زور لباســهایش را در مــی آورنــد .مــاری
محمــدی در حــال حاضــر در زنــدان قرچــک
محبــوس مــی باشــد.

 nخاتــون فتــح اهلل زاده یــک زن مســیحی
۶۱ســاله همــراه همســر خــود توســط مامــوران
بازداشــت شــد.
 nســهیال حقیقــت ،شــهروند بهایــی توســط
هفــت مامــور اطالعــات ســپاه بــا صــورت هــای
پوشــیده کــه بــه محــل ســکونتش وارد شــده
بودنــد بازداشــت شــد .مامــوران ،کامپیوتــر،
مــدارک شناســایی ،کارت هــای بانکــی و
شناســنامه و پاســپورت وی را ضبــط کردنــد.
 nفائــزه عبــدی پــور از زنــان درویــش بــه ۱۲
ســال حبــس تعزیــری و  ۷۴ضربــه شــاق۲ ،
ســال تبعیــد بــه برازجــان و  ۲ســال محرومیــت
هــای اجتماعــی و ممنوعیــت از کشــور محکوم
شــد.
 nیلــدا فیروزیــان ،شــهروند بهایــی تنهــا بــه
دلیــل اعتقــادات مذهبــی اش ،نزدیــک ۵مــاه
در انفــرادی محبــوس شــد.
 nثمیــن مقصــودی بــرای حکــم حبــس بــه
اویــن منتقــل شــد .در اســفند ســال  ،۹۷همزمــان
بــا تمــاس مقامــات جهــت پیگیــری پرونــده
اش ،براثــر اســترس ،جنیــن دو ماهــه اش را در
اثــر ایســت قلبــی از دســت داد.

 حداقل

۵۰

زن

مسیحی و بهایی
در سال ۱۳۹۸
دستگیر شدند

 nدر جریــان بازداشــت نوشــین حکیمــی
(نــوح نــژاد) ،شــهروند بهایــی ســاکن شهرســتان
بنــدر لنگــه ،نیروهــای امنیتــی بــدون ارائــه
حکــم منــزل او را بازرســی کــرده و خانــه او
را پلمــپ کردنــد .نوشــین حکیمــی ســپس بــه
نقطــه ای نامعلــوم منتقــل شــد.
 nشــهرزاد نظیفــی ،شــهروند بهایــی و قهرمــان
و مربــی موتورکــراس زنــان در ایــران ،بــدون
دریافــت حکــم قضایــی بــه همــراه ســایر
اعضــای خانــواده خــود از حضــور در پیســت
هــای موتــور ســواری ،شــرکت در مســابقات،
تمرینــات و آمــوزش دادن موتــور ســواری
محــروم شــد.
 nشانزده دانشجوی دختر بهائی به رغم
قبولی در کنکور با رتبه های باال امکان ثبت
نام در دانشگاه را نیافتند.

 nترانــه ترابی(احســانی) بــه اتهــام بهایــی
بــودن حکــم ۳۰مــاه حبــس گرفــت درحالــی
کــه فرزنــدی ۵ماهــه داشــت.
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باالترین
اعدام کننده زنان
در جهان
ایــران رکــورددار اعــدام زنــان در جهــان اســت .از ســال  ۹۲و زمانــی کــه
روحانــی رئیــس جمهــور رژیــم شــد ،حداقــل  ۱۰۵زن در ایــران اعــدام
شــده انــد.
اعــدام زنــان در نبــود هرگونــه دادرســی عادالنــه و بعــد از محاکمــات
غیرعادالنــه صــورت مــی گیــرد .زنانــی کــه بــه اعــدام محکــوم مــی
شــوند ،خــود قربانــی ازدواجهــای زودهنــگام اجبــاری ،خشــونت خانگــی
و ســایر اشــکال بــی عدالتــی و تبعیــض علیــه زنــان هســتند کــه تحــت
حاکمیــت رژیــم مالیــان در جامعــه رواج دارد.
طبــق اســتانداردهای بیــن المللــی ،زنــان بــه دلیــل نقــش و وظایــف
مــادری شــان حتــی نبایــد زندانــی بشــوند .در ایــران امــا ،زنــان نــه تنهــا
زندانــی مــی شــوند بلکــه بــه اعــدام محکــوم شــده و فرزندانشــان محــروم
از مراقبــت مــادر رهــا مــی شــوند .در برخــی مــوارد ،بچــه هــا هــم بــه
همــراه مادرانشــان بایــد بــه زنــدان برونــد.
در ســال  ،۹۸همــگام بــا افزایــش ســرکوب مــردم ناراضــی ،اســتفاده
از مجــازات اعــدام بــرای زنــان نیــز افزایــش یافــت .حداقــل  ۱۸زن از
ژانویــه  ۲۰۱۹اعــدام شــده انــد ۱۶ :زن در ســال  ۲۰۱۹اعــدام شــدند .ایــن
در مقایســه بــا اعــدام  ۶زن در ســال  ۱۰ ،۲۰۱۸زن در ســال  ۲۰۱۷و  ۹زن
در ســال  ۲۰۱۶بخشــی از افزایــش ســرکوب در ســال گذشــته را نشــان
مــی دهــد.
هــر چنــد آمــار قربانیــان اعــدام در ایــران خیلــی ناقــص و غیــر شــفاف
اســت امــا نمونــه هــای اعــام شــده ،از بابــت ظالمانــه بــودن احــکام بســیار
تکاندهنــده اســت.
ســمیه شــهبازی۳۳ ،ســاله ،در ۱۳آذر ۹۸بــه اتهــام قتــل بــه دار آویختــه
شــد .ســمیه بعــد از محاکمــه  ۶ســال در زیــر حکــم اعــدام در زنــدان
اهــواز بــه ســر بــرده بــود .او در دفــاع از خــود در برابــر تجــاوز مرتکــب
قتــل شــده بــود کــه حتــی در قوانیــن رژیــم نیــز حــق فــرد محســوب مــی
شــود.

اعدام  ۱۶زن در سال ۲۰۱۹

حداقل

 ۱۰۵زن

بیش از دو برابر افزایش نسبت به سال قبل

از سال  ۹۲و ریاست جمهوری حسن روحانی در ایران اعدام شده اند

در حــال حاضــر حداقــل ۱۵زن فقــط در زنــدان قرچــک ورامیــن

زیــر حکــم اعــدام قــرار دارنــد

در این میان اعظم ملکی محکوم به دوبار قصاص است

اشــرف کلهــر تــا امــروز  ۱۸ســال زیــر حکــم اعــدام نفــس کشــیده

اســت

اعدام کودکان

مجازات های غیرانسانی

در حالیکــه ایــران بیــش از هــر کشــور دیگــری دســت بــه اعــدام
محکومــان نوجــوان زده اســت ،مقامــات ایرانــی بــه صراحــت اعــام مــی
کننــد کــه قصــد تغییــر ایــن رونــد را ندارنــد .معــاون حقوقــی وزارت
دادگســتری در امــور حقوقــی و پارلمانــی در یــک جلســه در مجلــس
گفــت وزارت دادگســتری قصــد نــدارد اعــدام نوجوانــان زیــر  ۱۸ســال
را لغــو کنــد و وضعیــت موجــود از نظــر آنهــا مطلــوب اســت.
نماینــده یــک انجمــن غیردولتــی در همیــن جلســه اعتــراف کــرد کــه از
ســال ۹۶تاکنــون  ۱۲کــودک در ایــران اعــدام شــده انــد و  ۶تــا  ۷پرونــده
دیگــر مربــوط بــه اعــدام کــودکان نیــز در دســت اقــدام اســت( .ســایت
حکومتــی خانــه ملــت ۴ -دی )۱۳۹۸
آخریــن قربانــی اعــدام کــودکان کــه بــه هنــگام ارتــکاب جــرم انتصابــی
۱۷ســال ســن داشــته اســت ،فاطمــه – ر بــود .وی در حوالــی  ۱۸آذرمــاه
 ۹۸بــه اتهــام قتــل همســرش اعــدام شــد .وی تــا قبــل از اعــدام ۴ســال
زیــر حکــم اعــدام در زنــدان بــه ســر بــرده بــود( .ســایت حکومتــی تــی
نیــوز ۲۵ -آذر)۹۸

زنــان ایــران عــاوه بــر اعــدام ،قربانــی انــواع
ســایر مجازاتهــای ضدبشــری مــی شــوند.
الهــام احمــدی از زنــان درویــش گنابــادی ،بــه
دلیــل انتشــار یــک فایــل صوتــی افشــاگرانه از
عــدم رســیدگی پزشــکی بــه زنــان محبــوس در
زنــدان قرچــک ،قبــل از آزادی از زنــدان در
روز ۲۲مــرداد  ،۹۸متحمــل  ۷۴ضربــه شــاق
شــد.
ســلبی مرنــدی ۸۰ ،ســاله ،روز  ۷آذر ،۱۳۹۸
پــس از تحمــل  ۷۰ضربــه شــاق ،در حالــی
کــه توانایــی حرکــت خــود را از دســت داده
بــود بــرای تحمــل ۸مــاه حبــس بــه بنــد زنــان
زنــدان خــوی منتقــل شــد .جــرم ایــن مــادر
پیــر اعتــراض بــه قتــل مشــکوک فرزنــدش در
زنــدان بــود.

سمیه شهبازی (عکس فوق) و فاطمه-ر (عکس
پایین) هر دو در آذرماه  ۹۸به دار آویخته شدند.

پیرزن  ۸۰ساله ،پس از تحمل

 ۷۰ضربه شالق،
در حالی که توانایی حرکت
خود را از دست داده بود
برای تحمل ۸ماه حبس به بند
زنان زندان خوی منتقل شد.
جرم این مادر پیر اعتراض
به قتل مشکوک فرزندش در
زندان بود.

مقام وزارت دادگستری:

«به دنبال حذف اعدام کودکان زیر  ۱۸سال نیستیم!»
نماینده انجمن غیردولتی:

«از سال ۹۶تا کنون  ۱۲کودک اعدام شدند».

حداقــل  ۳تــن از ۱۲

کــودک اعــدام شــده ،زنــان جــوان

بودنــد.
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گزارش ساالنه ۲۰۲۰

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

زندانیــان زن در ایــران بــا شــرایط وحشــتناک و دشــواری مواجــه هســتند
و مجبورنــد فشــار فــوق العــاده جســمی و روانــی را در حبــس تحمــل
کننــد .در بســیاری از زندانهــا ،آنهــا نمــی تواننــد حتــی بــا خانــه تمــاس
بگیرنــد و یــا مالقاتــی داشــته باشــند .آنچــه در زیــر آمــده اســت ،بــر
اســاس گزارشــاتی اســت کــه در ســال  ۹۸منتشــر شــدند:

زندان قرچک (شهر ری)
زنــدان بدنــام قرچــک در ورامیــن تنهــا زنــدان کامــ ً
ا زنانــه در کل
ایــران اســت کــه بــرای حبــس زنــان متهــم بــه جرائــم خشــونت آمیــز
و همچنیــن بــرای تبعیــد زندانیــان سیاســی اســتفاده مــی شــود .در ایــن
زنــدان تفکیــک جرائــم وجــود نــدارد و زندانیــان سیاســی در میــان
مجرمــان عــادی و زندانیــان خطرنــاک نگــه داشــته مــی شــوند.
ایــن زنــدان کــه بــه نــام «شــهرری» نیــز مشــهور اســت ،یــک مرغــداری
صنعتــی بــوده کــه در منطقــه برهوتــی در شــرق تهــران قــرار دارد و
شــرایط آن فاصلــه خیلــی زیــادی بــا اســتانداردهای بیــن المللــی دارد.
جمعیــت زندانیــان بیــش از ظرفیــت ســلولها و بندهــا اســت و وضعیــت
غیربهداشــتی اســت .آنهــا بــه آب آشــامیدنی ،غــذای مناســب ،دارو و
هواخــوری دسترســی ندارنــد .شــکایات عــام شــامل لکــه هــای ادرار بــر
روی زمیــن ،نبــود تهویــه ،کمبــود حمــام و کثیــف بــودن آنهــا ،رایــج
بــودن بیمــاری هــای مســری ،کیفیــت پاییــن غــذا کــه در آن ریــگ پیــدا
مــی شــود و شــور بــودن آب مــی باشــد.
زنانــی کــه بــه دلیــل شــرکت در اعتراضــات بازداشــت و بــه زنــدان
قرچــک منتقــل شــده بودنــد ،بعــد از آزادی گــزارش کردنــد کــه
پاســداران و مقامــات ایــن زنــدان از زنــان زندانــی کــه بــه جرائــم عــادی
دســتگیر شــده انــد ،ســوء اســتفاده هــای جنســی مــی کننــد بــه حــدی کــه
برخــی از آنهــا دچــار حالــت روانــی شــده انــد.
پزشــکان و کادر پزشــکی زنــدان مراقبــت هــای پزشــکی الزم را از
زندانیــان دریــغ مــی کننــد .در رابطــه بــا وضعیــت تجهیــزات پزشــکی
در کلینیــک زنــدان نگرانــی وجــود دارد .گزارشــاتی وجــود دارد مبنــی
بــر نبــود برانــکارد و صندلــی چرخــدار بــرای انتقــال زندانیــان بیمــار بــه
نحــوی کــه زندانیــان مجبــور مــی شــوند بیمــاران را کــول کــرده و از
اتاقهــا بــه کلینیــک ببرنــد و در حیــن ایــن انتقــال مــوارد ســقوط و ســایر
ســوانح وجــود داشــته اســت.
عفــو بیــن الملــل گــزارش کــرده اســت کــه در برخــی مــوارد کــه زنــان
عصــر یــا شــب نیــاز بــه رســیدگی اضطــراری داشــتند ،دکتــر یــا پرســتار
تــا صبــح روز بعــد بــه آنهــا توجهــی نکــرده و حتــی بــه خاطــر ایجــاد
مزاحمــت بــرای خــواب کادر پزشــکی در نیمــه شــب مــورد ســرزنش
قــرار گرفتــه انــد.
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وضعیــت وحشــتناک زندانهای زنان
بیماران مسری در میان سایر زندانیان
زنــان آزاد شــده از زنــدان قرچــک گــزارش کــرده انــد کــه بیــش از ۱۳۰
زن در زنــدان قرچــک مبتــا بــه بیمــاری هــای ایــدز و هپاتیــت هســتند
امــا در بندهــای مختلــف در میــان ســایر زندانیــان نگهــداری مــی شــوند.
همچنیــن شــش زندانــی مبتــا بــه بیمــاری گال وجــود دارنــد کــه بــه
جــای ایزولــه شــدن ،در میــان زندانیــان دیگــر نگــه داشــته شــده انــد.
مقامــات زنــدان قرچــک بنــد قرنطینــه را تعطیــل کــرده انــد .در نتیجــه
زندانیــان جدیــد مســتقیمًا وارد بندهــا مــی شــوند بــدون اینکــه از آنهــا
آزمایــش ایــدز ،هپاتیــت و ســایر بیمــاری هــای مســری گرفتــه شــود.
حتــی وقتــی از آنهــا آزمایــش گرفتــه مــی شــود ،آنهــا را بــه داخــل
بندهــای عمومــی مــی برنــد فــارغ از اینکــه نتیجــه آزمایــش آنهــا مثبــت
یــا منفــی بــوده باشــد .مقامــات زنــدان هیــچ اقدامــی بــرای جداســازی
زندانیــان بیمــار از ســایرین نکــرده انــد.

مادران زندانی
مادرانــی کــه بچــه هایشــان بــا آنهــا زندانــی هســتند در یکــی از دردنــاک
تریــن وضعیــت هــا در زنــدان بــه ســر مــی برنــد .عــدم دسترســی بــه لبــاس
مناســب بــرای کــودکان و وضعیــت غیربهداشــتی بنــد تنهــا بخشــی از
مشــکالتی اســت کــه ایــن مــادران بــا آنهــا مواجــه هســتند.
در بهمــن  ۹۷وقتــی گارد زنــدان بــه ایــن زندانیــان حملــه کــرد ،یــک
طفــل  ۲۰روزه کــه در کنــار مــادرش زندانــی بــود ،در اثــر شــلیک گاز
اشــک آور و گاز فلفــل جــان خــود را از دســت داد.

قرچک یک جهنم است!
«قرچــک نــام مســتعار جهنــم اســت!» زندانــی سیاســی عاطفــه رنگریــز
در نامــه سرگشــاده ای مــورخ  ۲۴مــرداد  ۹۸شــرایط بندهــا و وضعیــت
در زنــدان قرچــک ورامیــن را ایــن گونــه توصیــف کــرد« :در اینجــا ده
بنــد اســت و هــر بنــد بــه طــور تقریبــی  ۱۲۰تــا  ۱۵۰نفــر جمعیــت دارد.
بــه جــز بنــد مــادران ..در بنــد پنــج ،یــازده کابیــن اســت و در هــر کابیــن
چهــار تخــت ســهطبقهای کــه دوازده نفــر در آن ســوار قطــار مــرگ
شــدهاند( ...کابیــن هــا) توســط دو دیــوار کــه یکونیــم متــر از ســقف

در ایران

فاصلــه دارنــد ،محاصــره شــده اســت و حــدود هشــت متــر جــا بــرای
خــوردن و آشــامیدن و زیســتن .یعنــی در همیــن هشــت متــر دوازده نفــر
بــا بــار و بندیلشــان بایــد خــود را در آنجــا جــا بدهنــد .و نورهــای مــداوم
مهتابیهــا کــه چشــمهایمان را میزنــد و صداهایــی کــه گوشهایمــان
را کــر میکنــد :پِیجهــای مــداوم ،تهدیدهــا ،هشــدارها و شــمارههای
آمــاری کــه صبــح و عصــر ،مــا را از هواخــوری بــه بنــد میکشــاند» ...
عاطفــه رنگریــز در جــای دیگــری از ایــن نامه درباره شــرایط وحشــتناک
بهداشــتی درون زنــدان مــی نویســد« :اینجــا شســتن ظــروف و لباسهــا از
اعمــال شــاقه بــه شــمار میآیــد و از همیــن رو کارگرهایــی هســتند کــه
بــه بهــای ناچیــزی گــردن بــه ایــن اعمــال مینهنــد .آب شــور ایــن بیایــان
نیــز مــدام دریــغ میشــود از برزخیــان اینجــا و حمــام اینجــا مــرا میبــرد
بــه عصــر اتاقهــای گاز»....

سرایت بیماری های خطرناک
زندانــی سیاســی منیــره عربشــاهی نیــز طــی نامــه سرگشــاده ای در ۲۷تیــر
 ،۱۳۹۸از محرومیــت هــای درمانــی زندانیــان بیمــار و خطــرات نگهــداری
آنهــا در میــان ســایر زندانیــان بنــد نوشــته اســت.
«در زنــدان قرچــک ،زنــان در بــدو ورود مــورد معاینــات پزشــکی توســط
تیمــی از جانــب بهــداری قــرار میگیرنــد و پس از بررســی ســامت افراد
بیمــاری هــای واگیــردار شناســایی میشــود .افــراد در کلینیکــی معــروف
بــه کلینیــک مثلثــی معاینــه و مــورد آزمایشــات اولیــه قــرار میگیرنــد و
تســت ایــدز ،هپاتیــت و  ..در مــورد آنــان انجــام میشــود .امــا آنچــه کــه
هرگــز بــه عمــل در نمــی آیــد اعــام نتایــج ایــن آزمایشــات و جداســازی
زندانیــان مبتــا بــه بیمــاری هــای خطرنــاک از دیگــر افــراد اســت....
همجــواری ایــن افــراد بــا افــراد ســالم در بندهــا و کابیــن هــای مشــترک
احتمــال انتقــال بیمــاری هــای خطرنــاک را افزایــش میدهــد.
«از دیگــر نمونــه هــای نقــض حقــوق انســانی کــه در بهــداری زنــدان
قرچــک بــه دلیــل نبــود امکانــات کافــی شــاهد آن هســتیم نبــود ســرنگ
کافــی بــرای زندانیــان مبتــا بــه دیابــت مــی باشــد .بعضــا پیــش آمــده
زنانــی کــه مجبورنــد از ســرنگ بــرای تزریــق انســولین اســتفاده کننــد ،از
ســرنگ هــای مشــترک در بهــداری اســتفاده کردهانــد».

حمله خشونت آمیز به زندانیان
در قرچک
روز  ۱۸بهمــن  ،۱۳۹۷گارد زنــدان بــا لبــاس ضدشــورش
بــه بندهــای  ۱و  ۲زنــدان قرچــک ورامیــن حملــه کــرد و
زندانیــان زن را مــورد ضــرب و شــتم شــدید قــرار داد و
مجــروح نمــود .آنهــا در ایــن حملــه از گاز فلفــل و اشــک
آور ،ماشــین آب پــاش و ســاح گــرم اســتفاده کردنــد.
زندانیــان بــرای مقابلــه بــا گاز اشــک آور در محیــط بســته
زنــدان ،تخــت هــا و پتوهــای خــود را آتــش زدنــد.
در ادامــه مســئوالن زنــدان بــرای خامــوش کــردن آتــش از
ماشــین آتــش نشــانی اســتفاده کردنــد در حالــی کــه زنــان
زندانــی هنــوز در بندهــای خــود محبــوس بودنــد .مســئوالن
زنــدان بــرای پایــان دادن بــه اعتــراض از ســاح گــرم
اســتفاده کردنــد.
ایــن حملــه در پاســخ بــه اعتــراض کســانی بــود کــه خواســتار
درمــان یکــی از زندانیــان بودنــد .در نتیجــه ایــن حملــه ،یــک
طفــل  ۲۰روزه کــه در زنــدان متولــد شــده بــود ،جــان خــود
را از دســت داد.
مقامــات زنــدان ســپس بــرق و گاز زنــدان را قطــع کردنــد و
زندانیــان را بــه همــان حالــت کــه ســراپا خیــس بودنــد ،در
هــوای ســرد رهــا کردنــد .بــه رغــم اینکــه زندانیــان میــزان
زیــادی گاز فلفــل و گاز اشــک آور استنشــاق کــرده بودنــد،
تــا صبــح بــدون رســیدگی رهــا شــدند.
از روز  ۱۸بهمــن  ،۹۸مقامــات زنــدان،آب را بــه روی
زنــان زندانــی بســتند و هیــچ غذایــی نیــز بــه آنهــا ندادنــد.
زندانیانــی کــه مــواد غذایــی و جیــره هایــی نــزد خود داشــتند
جمــع آوری کــرده و بــرای بنــدی کــه مــادران زندانــی بــا
کودکانشــان نگهــداری مــی شــوند ،فرســتادند.
۲۵نفــر از زنــان را بــه انفــرادی هــای قرچــک منتقــل کردنــد.
روز  ۲۰بهمــن  ،۹۷چهــل نفــر از زنــان زندانــی در حالــی کــه
سرشــان بــا گونــی پوشــانده شــده بــود بــا خشــونت بــه بنــد
 ۲۴۰زنــدان اویــن منتقــل شــدند.
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زندان سپیدار اهواز

زندان کچویی در استان البرز

زنــدان ســپیدار اهــواز در ســال  ۱۳۸۸شــروع بــه کار کــرد .مســاحت ایــن
زنــدان ۷۰۰متــر مربــع اســت .شــرایط بــه قــدری بــد اســت کــه وقتــی
در آذر  ،۹۷معصومــه ابتــکار از بنــد زنــان زنــدان ســپیدار اهــواز بازدیــد
کــرد حتــی یــک عکــس هــم از بازدیــد او نتوانســتند منتشــر کننــد.
زنــان در زنــدان ســپیدار اهــواز از ابتدایــی تریــن نیازهــای یــک زندگــی
شــرافتمندانه محــروم هســتند .شــپش و حشــرات ریــز و سوســک در
بندهــای زنــدان پــر اســت .بســیاری از زندانیــان مجبــور هســتند کــف
زمیــن بخوابنــد .چــاه فاضالب ســرویس بهداشــتی مشــکل دارد .مجموعه
هــای بهداشــتی و فاضــاب هــا معمــوال خــراب هســتند و ســرویس نمــی
شــوند امــری کــه منجــر بــه معضــات بهداشــتی مــی شــود.
بهــداری بنــد زنــان در بســیاری از روزهــای هفتــه فاقــد پزشــک و حتــی
پرســتار اســت.
در غــذای زنــدان مســتمر آشــغال دیــده مــی شــود .خودزنی و خودکشــی
در میــان ایــن زنــان بــه شــدت رواج دارد تــا بعــد از خودزنــی بــه بهــداری
منتقــل شــوند و چنــد روزی در وضعیــت بهتــری باشــند و یــا نهایتــً
بمیرنــد.

زنــدان کچویــی دارای چهــار ســالن مــی باشــد .هــر بنــد ســالن درازی
اســت کــه حــدودًا  ۵۴زندانــی در دو ردیــف تخــت هــای فلــزی ســه
طبقــه در آن جــای گرفتــه انــد.
ســایر قســمت هــای ایــن زنــدان عبارتنــد از یــک درمانــگاه ،یــک
کتابخانــه ،کارگاه بیــگاری و یــک آشــپزخانه دومتــر در دومتــر بــا ۵
شــعله گاز و یــک ســماور بــزرگ بــرای تهیــه آبجــوش .یــک حیــاط
بــا زمینــی خــراب پــر از چالــه کــه ۲۰۰متــر مربــع مســاحت دارد و از آن
بــرای شســتن پتــو و موکــت و پهــن کــردن لبــاس اســتفاده مــی شــود.
زندانیــان مــی تواننــد از ســاعت ۸صبــح تــا ۸شــب بــه ایــن محــل تــردد
کننــد .ایــن محیــط هیــچ تناســبی بــا جمعیــت زندانیــان نــدارد و حتــی
امــکان ورزش کــردن هــم در آن نیســت.
در بنــد  ۳تنهــا یــک تلویزیــون در نزدیکــی ســقف نصــب اســت کــه
کنتــرل آن دســت مســئول بنــد مــی باشــد .روزنامــه ای توزیــع نمــی شــود.
زندانیــان در عمــل از کل وقایــع جامعــه بــه دور هســتند مگــر اخبــاری
کــه از خانــواده هــا بــه آنهــا برســد.
ســاعت  ۱۰همــه بایــد تــوی رختخــواب ســاکت بخوابنــد و ســاعت ۷
صبــح پــس از بیداربــاش ،شــمارش افــراد بندهــا انجــام مــی شــود.

زندان آگاهی کرج

زنــدان آگاهــی کــرج مربــوط بــه نیــروی انتظامی اســت .ایــن بازداشــتگاه
دارای یــک ســالن بــه وســعت  ۲۰یــا  ۳۰متــر مربــع و یــک ســلول ۳متــری
و یــک محوطــه مســقف ۴۰متــری ،ســه توالــت و یــک حمــام بــا ســه
دوش کــه تنهــا یکــی از آنهــا ســالم اســت ،مــی باشــد.
ســالن اصلــی زنــدان آگاهــی کــرج کــه بــا موکــت فــرش شــده اســت
محــل نگهــداری همــه بازداشــتی هــا اســت .بــه کلیــه بازداشــتی هــا کــه
۳۰نفــر هســتند ۱۰ ،پتــو ســربازی ســبز رنــگ داده انــد کــه بســیار کثیــف
و غیربهداشــتی اســت .بــه علــت کمبــود پتــو اکثــر نفــرات دچــار ســرما
خوردگــی مــی شــوند.
زنــان بــرای تهیــه مــواد بهداشــتی بــا مشــکل مواجــه هســتند ،چــون هیــچ
فروشــگاهی بــرای خریــد خــاص زنــان وجــود نــدارد.
درب حمــام هــا قفــل اســت و بــا التمــاس روزی نیــم ســاعت بعدازظهرهــا
بــاز مــی شــودکه اکثــر مواقــع آب گرمــی هــم بــرای اســتحمام وجــود
نــدارد .بــرای اســتحمام صابونــی نیســت .یــک ســوم لیــوان یــک
بــار مصــرف شــامپو بــرای اســتحمام چنــد نفــر داده مــی شــود .پــودر
لباسشــویی وجــود نــدارد و بایــد بــا مایــع شستشــو رقیــق شــده توالــت
کــه بــا التمــاس ظــرف خالــی شــده آنــرا پــر مــی کردنــد ،لبــاس شســت.
محلــی بــرای خشــک کــردن لباســها وجــود نــدارد و از درب توالــت
بــرای آویــزان کــردن و خشــک کــردن لبــاس هــا اســتفاده مــی شــود.
در این محل امکان هواخوری وجود ندارد.
چــای ،نوشــیدنی گــرم و میــوه داده نمــی شــود .صبحانــه تنهــا یــک
تکــه نــان و مقــدار ناچیــزی پنیــر اســت .ناهــار و شــام همیشــه ســرد و بــا
کیفیــت فــوق العــاده پاییــن اســت .در زنــدان آگاهــی کــرج زندانیــان
حــق تمــاس بــا خانــواده خــود را ندارنــد.
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خشــونت علیه زنان در ایران
سرنوشــت الیحه تأمیــن امنیت برای زنان
ایــران یکــی از باالتریــن آمــار
خشــونت علیــه زنــان را بــه
خــود اختصــاص داده اســت.
امــا رژیــم نزدیــک بــه ده ســال
بــرای تصویــب الیحــه خشــونت
علیــه زنــان ســنگ انــدازی کــرد.
در نتیجــه ،خشــونت علیــه زنــان
گســترش پیــدا کــرد و تشــدید
شــد تــا جایــی کــه کارشناســان و
مقامــات رژیــم مجبــور شــدند بــه

وخامــت اوضــاع اعتــراف کننــد.
بــر اســاس اعتــراف مقامــات
حکومتــی ۶۶درصــد زنــان ایــران
در دوران عمرشــان خشــونت را
تجربــه مــی کننــد .ایــن آمــار دو
برابــر میانگیــن جهانــی اســت.
ولــی در عیــن حــال همیــن آمــار
نیــز بایــد حداقــل محســوب شــود
چــرا کــه مــوارد خشــونت علیــه
زنــان در اکثــر اوقــات گــزارش

وضعیت خوراک و بهداشت
بــرای خــوردن آب اگــر بطــری خالــی در دســترس زندانــی باشــد مــی
توانــد از دستشــویی آب بــردارد و نــزد خــود نگــه دارد .بــرای هــر ۵نفــر
میــزان کمــی نــان و قنــد و چــای داده مــی شــود .کیفیــت غــذا بســیار
پاییــن و اکثــرًا غیــر قابــل خــوردن اســت.
تمــام وســایل خــوراک و پوشــاک و ظــروف افــراد در زیــر تخــت بــر
روی زمیــن در ســبدهای پالســتیکی گذاشــته مــی شــود.
یــک ســرویس بهداشــتی بــا  ۳توالــت و حمامــی بــا دو دوش در انتهــای
ســالن اســت کــه بــا یــک پــرده کلفــت از ســالن ســکونت جــدا مــی
شــود.
بــرای شســتن لبــاس بــه هــر ۵نفــر یــک لگــن داده انــد ،کــه البتــه ایــن
لگــن همــان گالــن ۲۰لیتــری آب اســت کــه از وســط نصــف شــده و بــه
دلیــل لبــه هــای تیــز آن باعــث بریــدن دســت افــراد مــی شــود.
زندانــی بعــد از شســتن لبــاس هــا بایــد حتــی در هــوای ســرد کنــار آنهــا
بمانــد تــا لبــاس هــا در موقــع خشــک شــدن دزدیــده نشــود.
بــرای تمــاس بــا خانــواده و بســتگان ۴عــدد گوشــی تلفــن بــرای کل
 ۲۵۰زندانــی در گوشــه ای از ســالن قــرار دارد .مشــخص کــردن نوبــت
اســتفاده از ایــن تلفــن هــا در اختیــار یکــی از زندانیــان اســت .یــک روز
در میــان ۱۵دقیقــه وقــت تلفــن بــه هــر نفــر تعلــق مــی گیــرد .زندانــی
بــرای ایــن تمــاس بایــد ۲ســاعت در صــف منتظــر بمانــد تــا بــه او نوبــت
برســد.
در قســمت جنــوب زنــدان یــک کارگاه قــرار دارد .روزانــه بیــش از
۵۰نفــر بــرای بیــگاری بــه اتــاق هــای تولیــدی کارگاه مــی رونــد .ســاعت
۹صبــح تــا ۱۲ظهــر و ۲بعدازظهــر تــا  ۴زمــان کار زنــان زندانــی اســت.

دختــران زیــر ۱۸ســال ،زنــان مجــرد و
زنــان آســیب دیــده مشــمول ایــن الیحــه
نمــی شــوند.
ایــن الیحــه آزار جنســی و تجــاوز و بهــره
کشــی جنســی از زنــان را جــرم انــگاری
نکــرده و هیــچ مجازاتــی بــرای فــرد مهاجــم
در نظــر نمــی گیــرد.

نمــی شــوند و رژیــم ایــران در
رابطــه بــا انتشــار آمــار شــفاف
نیســت.
قانــون اساســی و قوانیــن رژیــم
مــروج خشــونت علیــه زنــان،
ازدواج هــای زودهنــگام اجبــاری،
ســوء اســتفاده از کــودکان،
خشــونت خانگــی و قتــل هــای
ناموســی اســت.
در عیــن حــال ،رایــج تریــن نــوع
خشــونت علیــه زنــان ایرانــی از
ســوی نیــروی انتظامــی ،گشــت
ارشــاد ،پلیــس اخالقــی و ســایر
مأمــوران حکومتــی کــه مســئول
تحمیــل حجــاب اجبــاری بــر زنــان
هســتند صــورت مــی گیــرد.
الیحــه منــع خشــونت علیــه زنــان
پــس از  ۸ســال بحــث و مجادالت
بســیار ،در ۲۶شــهریور  ۱۳۹۸از
ســوی قــوه قضائیــه نهایــی و بــه
دولــت ارســال شــد.
قــوه قضائیــه عنــوان الیحــه را
بــه «صیانــت ،کرامــت و تأمیــن
امنیــت بانــوان در برابــر خشــونت»
تغییــر داد و حداقــل ۴۱مــاده از
اصــل ایــن الیحــه را حــذف کــرد.
بــه ایــن ترتیــب دختــران زیــر
۱۸ســال ،زنــان مجــرد ،زنــان
آســیب دیــده و در معــرض
آســیب هــای اجتماعــی مشــمول
ایــن الیحــه اســتحاله شــده ،نمــی
شــوند.
ایــن الیحــه آزار جنســی و تجــاوز
و بهــره کشــی جنســی از زنــان
را جــرم انــگاری نکــرده و هیــچ
مجازاتــی در آن بــرای فــرد
مهاجــم تعریــف نشــده اســت.

ساز و کارهای
بازدارنده
و مجازات
برای مرتکبین
خشونت علیه
زنان در الیحه
جدید تعریف
نشده است.
یــک مشــکل جــدی دیگــر در این
الیحــه فقــدان تضمیــن هــای مؤثــر
و کافــی بــرای بــرای جلوگیــری از
خشــونت علیــه زنان اســت.
همچنیــن ایــن الیحــه ،خشــونت
هــای مــورد حمایــت دولــت علیــه
زنــان بــه خاطــر تحمیــل حجــاب
اجبــاری را کــه اصلــی تریــن نــوع
خشــونت سیســتماتیک علیــه زنــان
مــی باشــد ،در بــر نمــی گیــرد.
یــک عضــو مجلــس گفــت
کــه دولــت هیــچ اقدامــی بــرای
تصویــب ایــن الیحــه انجــام نــداده
و آن را تــا قبــل از انتخابــات
اســفند  ۹۸بــه مجلــس فعلــی ارائــه
نخواهــد کــرد.
بنابرایــن ،ایــن الیحــه کامــ ً
ا
اســتحاله شــده تــا پایــان خــرداد
 ۹۸نیــز در مجلــس مــورد بررســی
قــرار نخواهــد گرفــت.
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کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

رایج ترین اشــکال خشــونت علیه زنان
بنا به نظرسنجی
مرکز پژوهش
مجلس رژیم
بیش از

۷۰درصد

از زنان ایران
با حجاب
اجباری مخالف

هستند.
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تحمیــل حجاب اجباری
یکــی از مصادیــق بــارز خشــونت علیــه زنــان در ایــران،
اســتفاده از قهــر و خشــونت و آزار و دســتگیری هــای
خودســرانه بــه بهانــه تحمیــل حجــاب اجبــاری بــه زنــان
اســت.
در تبصــره مــاده  ۶۳۸قانــون مجــازات اســامی ،قانونگذار
بــه طــور واضــح عنــوان کــرده زنانــی کــه بــدون حجــاب
در معابــر و انظــار عمومــی ظاهــر شــوند بــه حبــس از ۱۰
روز تــا ۲مــاه و یــا از ۵۰هــزار تــا ۵۰۰هــزار ریــال جــزای
نقــدی محکــوم مــی شــوند .بــر اســاس ایــن تبصــره بیــرون
بــودن مــو نیــز اشــکال دارد و بــرای دختــران ۹ســال
و بیشــتر هــم بایــد اجــرا شــود( .خبرگــزاری حکومتــی
رکنــا۱۱ -خــرداد )۱۳۹۸
پلیــس تهــران در اطالعیــه ای اعــام کــرد« :تشــویق
زنــان بــه نداشــتن حجــاب یــک تــا ده ســال حبــس دارد
و قابــل تبدیــل بــه مجــازات جایگزیــن حبــس نیســت».
(خبرگــزاری حکومتــی میــزان –  ۴اســفند )۱۳۹۶

بنــا بــه یــک نظرســنجی کــه مرکــز پژوهــش مجلــس
رژیــم مالیــان در تابســتان  ۹۷منتشــر کــرد بیــش از
۷۰درصــد از زنــان ایــران بــا حجــاب اجبــاری مخالــف
هســتند و بــا اجبــار حجــاب را رعایــت مــی کننــد.
 ۲۶ارگان حکومتــی در رژیــم ایــران مســئول تحمیــل
حجــاب اجبــاری بــه زنــان ایــران هســتند .فرمانــده نیــروی
انتظامــی ،حســین اشــتری پیــش از ایــن اعــام کــرده
بــود کــه هــر روز در تهــران و برخــی اســتانهای دیگــر
۲۰۰۰زن بــه بهانــه عــدم رعایــت کامــل حجــاب اجبــاری
دســتگیر مــی شــوند( .خبرگــزاری حکومتــی تســنیم –
۸مهــر )۱۳۹۵
چنــد نمونــه برجســته در ســال ۱۳۹۸کــه بــه دنبــال آن
موجــی از انزجــار افــکار داخلــی و بیــن المللــی را بــه
دنبــال داشــت:
 nروز اول تیرمــاه ســال  ،۹۸مأمــوران لبــاس شــخصی
نیــروی انتظامــی ۵دختــر و پســر کــه در پــارک تهرانپارس
«مشــغول آب بــازی» بودنــد را بازداشــت کردنــد .بــر
اســاس کلیــپ هــای ویدئویــی از ایــن حادثــه ،یــک
مأمــور لبــاس شــخصی مــرد ،زن جوانــی را در حالــی کــه
فریــاد مــی زد و مقاومــت مــی کــرد ،بــا خشــونت و بــه
زور بــه ســمت خــودروی پلیــس کشــانده و روی صندلــی
عقــب پرتــاب کــرد( .خبرگــزاری حکومتــی فــارس –
۳تیــر )۱۳۹۸
 nدر کلیپــی دیگــر یــک زن جــوان در تیرمــاه ،۹۸
در ایســتگاه متــرو تهــران مــورد ضــرب و شــتم نیروهــای
انتظامــی قــرار گرفــت .کلیــپ منتشــر شــده زن جوانــی را
نشــان مــی دهــد کــه در حــال گریــه توضیــح مــی دهــد
کــه مأمــوران او را کتــک زده و روی زمیــن هــل دادنــد.
 nدرمهرمــاه ســال ۹۸یــک زن جــوان در حــال قــدم
زدن در پارکــی در شــهر ری واقــع در حومــه تهــران بــود
کــه یــک افســر نیــروی انتظامــی بــه او دســتور داد بایســتد
تــا مأمــور زن بــرای دســتگیری او بیایــد .زن جــوان بــه
راه رفتــن ادامــه داد ولــی مأمــور نیــروی انتظامــی روی او
پریــد و او را بــه زمیــن انداخــت.
 nســه زن فعــال مدنــی بــه نــام هــای منیــره عربشــاهی،
دختــرش یاســمن آریانــی و مــژگان کشــاورز بــه دلیــل
شــرکت در مراســم روز جهانــی زن در یــک قطــار متــرو
و برداشــتن روســری خــود مجموعــً بــه ۵۵ســال زنــدان
محکــوم شــدند.
 nصبــا کردافشــاری نیــز بــه دلیــل برداشــتن حجــاب
خــود بــه  ۲۴ســال حبــس محکــوم شــد.

جاسوسی و آزار و اذیت زنان
هــر ســاله رژیــم بــه منظــور تحمیــل حجــاب اجبــاری
طرحهایــی برنامــه ریــزی مــی کنــد .کمپیــن هــای ســال
 ،۱۳۹۸طــرح ناظــر  ۱و  ۲نــام داشــتند .در ایــن طرحهــا،
مأمــوران امنیتــی نامحســوس زنــان را در خودروهــا،
مراکــز خریــد و حتــی در مجتمــع هــای آپارتمانــی رصــد
مــی کننــد و از کســانی کــه حجــاب را رعایــت نکننــد
گــزارش رد مــی کننــد .در بســیاری از مــوارد علیــه
کســانی کــه گــزارش شــده انــد ،پرونــده حقوقــی تشــکیل
مــی شــود.
یکــی از معاونــان خامنــه ای بــه نــام مصطفــی ایــزدی
اعــام کــرد ،مجمــع امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر
در  ۲۶اســتان ایــران۳۰ ،هــزار عضــو دارد و هــر ۶مــاه
یکبــار گــزارش خــود را بــه خامنــه ای ارائــه مــی کنــد.
(خبرگــزاری رســمی ایرنــا –  ۸مهــر )۱۳۹۸

طرح ناظر ۱
رژیــم بــا اجــرای طــرح ناظــر  ۱بــه کلیــه خودروهایــی
کــه نفــرات در آن حجــاب اجبــاری را رعایــت نکردنــد،
پیامــک تهدیــد ارســال کــرد.
nپلیــس امنیــت عمومــی تهــران بیــش از ۱۰۵هــزار
پیامــک جهــت تذکــر بــه صاحبــان خــودرو ارســال کــرد.
بــرای  ۱۳۷مــورد پرونــده تشــکیل شــد( .ســایت حکومتی
افــکار نیــوز۱۷ -مهــر )۱۳۹۸
 nدر اســتان گیــان ۶۶هــزار پیامــک بــه شــهروندان
گیالنــی ارســال شــد(.خبرگزاری حکومتــی ایلنــا – ۹
مــرداد )۹۸
 nدر اســتان خوزســتان طــی  ۶مــاه نیــروی انتظامــی
۵هــزار فقــره برخــورد بــا افــراد بــر ســر حجــاب داشــته
کــه ۹۷درصــد کشــف حجــاب در خودروهــا مربــوط بــه
اهــواز بــود( .خبرگــزاری حکومتــی ایســنا – ۱۱مهــر )۹۸
در اســتان ســمنان ،بــه کمــک ۱۱۰۰ناظــر بــا  ۴۲۰۰نفــر از
افــراد برخــورد شــد( .خبرگــزاری حکومتــی ایســنا – ۱۰
مهــر )۱۳۹۸
 nتنهــا در اســتان گیــان بــا ۲۸هــزار و ۲۳۸زن ظــرف
ســه مــاه اول ســال  ،۹۸برخــورد شــده و از دو هــزار و
 ۳۲۱نفــر تعهــد کتبــی گرفتــه شــده و بــرای ۶۴زن در
ایــن اســتان پرونــده قضایــی تشــکیل شــد( .خبرگــزاری
حکومتــی مهــر –  ۱۴خــرداد )۹۸
 nهفتاد ( )۷۰زن دوچرخه سوار در میدان ولی عصر
تهران به دلیل رعایت نکردن حجاب دستگیر شدند.
(خبرگزاری حکومتی ایسنا –  ۸مرداد )۱۳۹۸
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گزارش ساالنه ۲۰۲۰

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

طرح ناظر ۲

در اســتان گیالن با ۲۸,۲۳۸
شــد و از  ۲,۳۲۱زن تعهد کتبی برای رعایت حجاب

زن ظرف سه ماه برخورد

 nطرح ناظر  ۲شامل اماکن عمومی می شد .به طور
نمونه  ۱۱پاساژ بزرگ در تهران تحت پوشش طرح ناظر
 ۲قرار گرفتند( .خبرگزاری حکومتی ایسنا –  ۱۷مهر
)۱۳۹۸
 nطــرح ناظــر  ۲مجتمــع هــای آپارتمانــی را نیــز تحــت
رصــد قــرار داد .فرمانــده انتظامــی اســتان البــرز اعــام
کــرد کــه بــا زنانــی کــه در مجتمــع هــای آپارتمانــی
حجــاب اجبــاری را رعایــت نکننــد برخــورد خواهــد
شــد( .خبرگــزاری رســمی ایرنــا –  ۱۶مهــر )۱۳۹۸
 nهمچنیــن مغــازه هایــی کــه لبــاس هــای زنانــه بــه
اصطــاح نامتعــارف مــی فروختنــد پلمپ شــدند( .ســایت
حکومتــی عصــر ایــران – ۲۸دی )۱۳۹۸
 nیــک فروشــگاه در شــمال تهــران بــه دلیــل نمایــش
لبــاس هــای بــدون حجــاب و اســتفاده از مانکــن پلمــپ
شــد( .ســایت حکومتــی فانــوس – ۱۱شــهریور )۱۳۹۸
 nحســین رحیمــی ،رئیــس پلیــس تهــران ،تصریــح
کــرد« ،برنامــه پلیــس در بخــش برخــورد با تهیــه کنندگان
و فروشــندگان لبــاس هــای نامتعــارف جــزء اولویــت هــا
اســت و کســانی هــم کــه بــه بدحجابــی تجاهــر مــی کننــد
نیــز مــورد هــدف پلیــس هســتند ۲۹( ».مهــر )۱۳۹۸

گرفته شد.

کودک آزاری
 ۷۰زن دوچرخه
سوار در تهران
به دلیل رعایت
نکردن حجاب
دستگیر شدند.

مریــم محبــی ،مــادر دو بچــه ،بــه
دلیــل دیرآمــدن بــه خانــه به دســت
شــوهرش بــه دار آویختــه شــد

منیــره ابــو۳۵ ،ســاله کــه ۸ماهــه
بــاردار بــود ،بــه دســت شــوهرش
حلــق آویــز شــد

شــیبا کامــران۲۱ ،ســاله ،بــه وســیله
پــدر و مــادر شــوهرش بــه آتــش
کشــیده شــد

مریــم بختیــاری۲۹ ،ســاله ،به دســت
بــرادرش حلــق آویــز و ســرش
بریــده شــد
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کــودک آزاری اولیــن آســیب اجتماعــی در ایــران قبــل
از همســرآزاری اســت .الیحــه حمایــت از کــودکان پــس
از حــدود ده ســال تبــادل بیــن مجلــس و شــورای نگهبــان
رژیــم همچنــان بالتکلیــف باقــی مانــده اســت .بیشــترین
کــودک آزاری علیــه دختــر بچــه هــا انجــام مــی شــود.
(خبرگــزاری حکومتــی ایســنا – ۲۷فروردیــن )۱۳۹۸
 nدر روســتایی در مرنــد ،آذربایجــان شــرقی ،یــک
دختــر بچــه  ۳ســاله بــه دلیــل ضــرب و شــتم از جانــب پدر
معتــادش بــه مرکــز درمانــی منتقــل شــد( .خبرگــزاری
حکومتــی ایســنا۶ -خــرداد )۱۳۹۸
 nدر دماونــد (اســتان تهــران) یــک دختــر دو ســاله
توســط پــدر و نامــادری اش مــورد ســوختگی قــرار
گرفــت( .خبرگــزاری حکومتــی تســنیم – ۱۰شــهریور
)۱۳۹۸
 nدر تهــران مهســا کــه ۱۱ســال داشــت ،توســط
ناپــدری اش مــورد تجــاوز قــرار گرفــت و بــاردار شــد.
(خبرگــزاری حکومتــی رکنــا –  ۵آذر )۱۳۹۸

خشونت خانگی و قتل
های ناموسی
قوانیــن زن ســتیزانه و خشــونت هــای حکومتــی مــروج
خشــونت خانگــی در ایــران اســت.
 nدر بــوکان یــک زن  ۳۵ســاله بــه نــام منیــره ابــو
در حالــی کــه ۸ماهــه بــاردار بــود توســط شــوهر خــود
حلــق آویــز شــد.
 nدر ســنقر زنــی بــه نــام مریــم محبــی مــادر دو
فرزنــد بــه دلیــل دیــر برگشــتن بــه خانــه توســط
همســرش حلــق آویــز شــد.
 nدر دهلــران (اســتان ایــام) مریــم بختیــاری
۲۹ســاله بــه دســت بــرادرش حلــق آویــز و ســپس
ســرش بریــده شــد.
 nدر ارومیــه ،شــیبا کامــران۲۱ ،ســاله بــه طرز فجیعی
توســط پــدر و مادر شــوهرش به آتش کشــیده شــد.

ازدواج های زودهنگام
بــزرگ تریــن ظلمــی کــه در حــق دختــران و زنــان آینــده
ایــران اعمــال مــی شــود ،پدیــده شــوم کــودک همســری
اســت کــه در ســال هــای اخیــر رونــد صعــودی داشــته
اســت.
ســن قانونــی ازدواج بــرای دختــران در ایــران ۱۳ســال
اســت .کمیســیون قضایــی و حقوقــی مجلــس ،طــرح
افزایــش حداقــل ســن ازدواج را در آذر  ۱۳۹۷رد کــرد.
پدیــده کــودک همســری عــاوه بــر مشــکالت روحــی
و فیزیکــی راه بســیاری از معضــات اجتماعــی ماننــد
طالقهــای زودهنــگام ،کــودک بیــوه هــا ،خشــونت
خانگــی علیــه زنــان ،خودکشــی و قتــل را همــوار مــی
کنــد.
 nطــی شــش مــاه اول ســال  ،۹۸تنهــا در یــک منطقــه
کوچــک بــه نــام دیشــموک در اســتان کهگیلویــه و
بویــر احمــد ۱۱ ،دختربچــه بــه دلیــل خشــونت خانگــی و
ازدواج هــای زودهنــگام خودســوزی کردنــد.
 nعلــی کاظمــی ،مشــاور معــاون حقوقــی قــوه
قضائیــه ،در اســفند  ،۱۳۹۷اعــام کــرد ســاالنه بیــن ۵۰۰
تــا ۶۰۰هــزار کــودک در ایــران ازدواج مــی کننــد کــه بــه
طــور رســمی ثبــت مــی شــود و ایــن آمــار شــامل کســانی
کــه خــارج از فرآینــد رســمی ازدواج مــی کننــد نیســت.
(روزنامــه حکومتــی انتخــاب –  ۱۳اســفند )۱۳۹۷
 nدر ســال  ،۱۳۹۶ســازمان ثبــت احــوال رژیــم
۲۳۴هــزار مــورد ازدواج دختربچــه هــای زیــر  ۱۵ســال،
کــه از ایــن تعــداد ۱۹۴مــورد مربــوط بــه دختــران زیــر
۱۰ســال بودنــد ،را اعــام کــرد.
 nمدیــر کل امــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری
زنجــان :طــی ســال ۳۷ ،۹۷هــزار ازدواج کــودک زیــر
۱۴ســال بــه ثبــت رســیده اســت( .خبرگــزاری رســمی
ایرنــا – ۲۲خــرداد )۱۳۹۸
در نبــود هرگونــه حمایــت قانونــی بــرای زنــان جــوان،
ازدواج هــای اجبــاری و خشــونت هــای خانگــی در میــان
اصلــی تریــن دالیــل روی آوردن زنــان بــه خودکشــی
مــی باشــند:
 nدر یکــی از روســتاهای پیرانشــهر ،دلینــا رحمانــی،
 ۱۸ســاله ،و ســارا اســماعیلی ۱۷ ،ســاله ،دســت بــه
خودکشــی زدنــد .ســوما خــدری ۱۹ ،ســاله ،نیــز در یکــی
از روســتاهای بانــه دســت بــه همیــن کار زد .ایــن تنهــا
چنــد نمونــه از ایــن فاجعــه دردنــاک مــی باشــند.

هــر ســاله ۶۰۰هــزار دختربچــه در ایــران ازدواج
مــی کننــد
۲۳۴هــزار دختربچــه زیــر ۱۵ســال در ســال ۹۶
ازدواج کردنــد
۳۷هــزار ازدواج دختربچــه زیــر ۱۴ســال در ســال
 ۹۷بــه ثبــت رســیده اســت

ظرف  ۶ماه اول سال ۹۸
در شهر کوچک دیشموک،
 ۱۱دختر به دلیل خشونت
خانگی و ازدواج های
زودهنگام خودسوزی کردند
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گزارش ساالنه ۲۰۲۰

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

عدم دسترسی زنان
به کار و حقوق شرافتمندانه
و فرصت های برابر
نــرخ مشــارکت اقتصــادی زنــان در ایــران جــزو پاییــن تریــن هــا در جهان
اســت .مجمــع جهانــی اقتصــاد در گــزارش شــکاف جنســیتی ســال ۲۰۲۰
ایــران را بــا اندیکــس  ۰.۵۸۴در رده  ۱۴۸در میــان  ۱۵۳کشــور قــرار داد
یعنــی فقــط باالتــر از کشــورهای کنگــو ،ســوریه ،پاکســتان ،عــراق و
یمــن.
 nدر بســیاری از کشــورها نــرخ مشــارکت اقتصــادی (مــردان و
زنــان روی هــم) ۸۰درصــد مــی باشــد ،امــا در ایــران ایــن رقــم حــدود
۴۰درصــد اســت .و بــه ایــن ترتیب ،زنان ســهم خیلــی پایینی از مشــارکت
اقتصــادی دارنــد( .خبرگــزاری حکومتــی ایلنــا –  ۱۴اردیبهشــت )۱۳۹۸
 nنیــروی کار در ایــران ۲۱.۳میلیــون نفــر اســت کــه از ایــن آمــار فقــط
۳میلیــون نفــر زنــان هســتند ،در حالیکــه جمعیــت زنــان واجــد شــرایط
کار در ایــران حداقــل ۲۷میلیــون نفــر اســت.
 nزنــان در ایــران بــا انــواع موانــع و قوانینــی روبــرو هســتند کــه
در بــازار کار آنهــا را بــه عقــب مــی رانــد .بــر اســاس گــزارش مرکــز
آمــار ایــران۶۵ ،درصــد از زنــان بیــکار دارای تحصیــات عالیــه هســتند.
(خبرگــزاری حکومتــی ایســنا – ۲۸تیــر )۱۳۹۸
 nبــه گفتــه معصومــه ابتــکار معــاون ریاســت جمهــوری در امــور زنــان
و خانــواده ،بیــکاری زنــان تحصیلکــرده در اکثــر نقــاط کشــور  ۳تــا ۴
برابــر مــردان اســت( .ســایت حکومتــی اعتمــاد آنالیــن – ۲۹مهــر )۱۳۹۸
۶۲درصــد از فــارغ التحصیــان دانشــگاه هــا زنــان هســتند ولــی
n
فقــط چهــار درصــد از پســت هــای مدیریتــی را زنــان اشــغال کــرده انــد.
(ســایت حکومتــی همشــهری –  ۱۰آذر )۱۳۹۸
 nعلــی زینــی ونــد ،معــاون سیاســی اجتماعــی اســتان سیســتان و
بلوچســتان ،نیــز در مــورد نــرخ مشــارکت اقتصــادی زنــان گفــت،
«۵۰درصــد از جمعیــت کشــور را زنــان تشــکیل مــی دهنــد کــه نــرخ
مشــارکت اقتصــادی آنــان زیــر ۱۵درصــد اســت( ».خبرگــزاری رســمی
ایرنــا –  ۱۱مهــر )۱۳۹۸

وضعیــت زنان کارگر
زنــان کارگــر در ایــران وضعیــت بســیار اســفباری دارنــد .بــازار کار در
ایــران مردانــه اســت و زنــان بــا موانــع قانونــی و ســاختاری بســیاری بــرای
اشــتغال مواجــه هســتند .بــه همیــن دلیــل زنــان شــاغل بیشــتر در بخشــهای
غیررســمی و بــا حقــوق فــوق العــاده پاییــن مشــغول بــه کار هســتند.
هیچکــدام از حقــوق قانونــی آنهــا رعایــت نمــی شــود و بــه گفتــه احمــد
امیرآبــادی فراهانــی ،عضــو مجلــس رژیــم از قــم ،شــرایط کاری آنهــا
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شکاف جنسیتی عظیم ۰.۵۸۴
۲۰۱۸

درآمد زنان یک پنجم درآمد مردان است

در میان  ۱۵۳کشور ایران در رابطه با درآمد زنان در
رتبه  ۱۴۹قرار دارد

2019

۱۴۲

۱۴۸

ایران در میان  ۱۵۳کشور رتبه  ۱۴۸را دارد

نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده
 ۳تا  ۴برابر مردان است

زنان بدون برخورداری از حقوق قانونی خویش
در شرایط برده داری کار می کنند،
هر چند که بار تولید برعهده آنها است
۷۵درصــد محصــوالت صنایــع
دســتی
۴۰درصد محصوالتکشاورزی

۶۲درصــد از فــارغ التحصیــان دانشــگاه هــا
زنــان هســتند ولــی فقــط ۴درصــد از پســت هــای
مدیریتــی را زنــان اشــغال کــرده انــد.

۸۰درصــد محصــوالت صنعــت
فــرش

مشــابه «شــرایط بــرده داری» اســت( .خبرگــزاری حکومتــی ایســنا – ۱۰
اردیبهشــت )۱۳۹۷
 nزهــرا درویشــی ،رئیــس اتحادیــه زنــان کارگــر شــیراز« :عواملــی
ماننــد محیــط مناســب بــرای شــیردهی کــودکان و دســتمزد برابــر بــا
مــردان بــرای کارگــران زن وجــود نــدارد .در قانــون کار هیچگونــه
نــگاه جنســیتی وجــود نــدارد و ســهم بانــوان بــا آقایــان برابــر اســت امــا
از قانــون کار در ایــران ورق پــاره ای بیــش نمانــده اســت( ».خبرگــزاری
حکومتــی ایلنــا – ۲۹آبــان )۱۳۹۸
 nبنــا بــه گفتــه معصومــه ابتــکار ،زنــان در ایــران ۷۵درصــد تولیــد
صنایــع دســتی و ۴۰درصــد تولیــدات کشــاورزی و ۸۰درصــد صنعــت
فــرش را برعهــده دارنــد( .خبرگــزاری رســمی ایرنــا۱۴ -اردیبهشــت
)۱۳۹۸
 nزنــان کارگــر در مجتمــع گلخانــه ای ســنندج در شــرایط وحشــتناکی
بــه ســر مــی برنــد .در هــر گلخانــه ۷زن کارگــر از ۷صبــح تــا  ۷شــب

مشــغول بــه کار هســتند .فضــای کار آنهــا زیــر نایلــون گلخانــه اســت و
گرمــای غیرقابــل تحملــی دارد .حقــوق ایــن زنــان روزانــه ۳۷۵۰۰تومــان
اســت( .یعنــی ماهانــه حــدود یــک میلیــون تومــان) هیچکــدام از ایــن
زنــان بیمــه نیســتند .فشــار و ســختی کار و گرمــای بیــش از حــد باعــث
بیمــاری هــای زیــادی در ایــن زنــان شــده اســت.
رژیــم ایــران هیــچ اقدامــی بــرای بهبــود و محقــق کــردن توانمندســازی
اقتصــادی زنــان را اتخــاذ نکــرده و در جهــت عکــس آن حرکــت مــی
کنــد.
 nدر رابطــه بــا شــاخص هــای اقتصــادی ،بنــا بــه گــزارش ســال
 ۲۰۲۰مجمــع اقتصــادی جهانــی ،ایــران از نظــر میــزان کســب درآمــد
زنــان نســبت بــه درآمــد مــردان ،در جایــگاه  ۱۴۹قــرار دارد .بــر اســاس
ایــن گــزارش زنــان تقریبــً یــک پنجــم مــردان درآمــد دارنــد( .ســایت
حکومتــی خبرآنالیــن –  ۸دی )۱۳۹۸

تفکیک جنســیتی
یکــی از محدودیــت هــای جــدی زنــان در جامعــه ایــران تفکیــک
جنســیتی اســت.
 nدادگاه کیفــری گــرگان بــرای  ۲۰نفــر شــرکت کننــده در یــک
کالس مختلــط یــوگا ،از جملــه بــرای  ۸زن ،بــه جــرم «اقــدام علیــه عفــت
عمومــی» حکــم ۵۰ضربــه شــاق صــادر کــرد( .خبرگــزاری حکومتــی
رکنــا – ۸مهــر )۱۳۹۸
 nمعــاون ســازمان بهزیســتی اعــام کــرد ،در صــورت گــزارش و
اثبــات برپایــی اســتخرهای مختلــط مهــد کــودک هــا بــا ایــن موضــوع
برخــورد مــی شــود( .خبرگــزاری حکومتــی فــارس – ۶مهــر )۱۳۹۸
 nحبیــب اهلل جــان نثــاری ،جانشــین فرمانــده نیــروی انتظامــی ،گفــت،
«خواهــران و مــادران چــرا امــروز در کودکســتان هــای پایتخــت کشــور
دســت دختــر ۵ســاله را در دســت پســر بچــه قــرار مــی دهنــد و بــه بهانــه
جشــن ،موســیقی مــی گذارنــد و مــی رقصنــد؟!» (ســایت حکومتــی
آفتــاب نیــوز ۱۰ -مهــر )۱۳۹۸

محدودیت های زنان در موســیقی و هنر
در ســال  ۹۸خواننــدگان ،هنرمنــدان و چهــره هــای سرشــناس زنــان در
عرصــه هنــر و موســیقی ایرانــی بــا محدودیــت هــای متعــدد مواجــه بودند.
 nســهیال گلســتانی ،خواننــده ،بــه دلیــل خوانــدن آواز و پخــش صــدای
خــود در فضــای مجــازی در فروردیــن  ،۹۸بــه شــعبه  ۱۶دادگاه عمومــی
اصفهــان احضــار شــد.
 nنــگار معظــم ،خواننــده ،بــه دلیــل تــک خوانــی در یــک تــور
گردشــگری در ابیانــه مــورد پیگــرد قانونــی قــرار گرفــت .دادســتان
عمومــی و انقــاب کاشــان محمــد تکبیرگــو گفــت ،حکــم قطعــی ۱۰
ســال حبــس بــرای وی صــادر شــده اســت.
 nمتیــن ســتوده ،بازیگــر ســینما ،تئاتــر و تلویزیــون ،روز ۲۴مهــر ،۱۳۹۸
بــه دلیــل پوشــش خــود در مراســم اکــران فیلــم توســط دادســرای ارشــاد
تهــران احضــار شــد.
 nشــش خواننــده زن بــه اتهــام فعالیــت غیرمجــاز در امــور ســمعی و
بصــری و مشــارکت در ســاخت آثــار موســیقی و انتشــار آن از طریــق
شــبکه هــای ماهــواره ای ،هــر یــک بــه یــک ســال حبــس محکــوم
شــدند .دادگاه تهــران در ۲۴مهــر  ۹۸چنیــن حکمــی را تاییــد کــرد.
 nگــروه موســیقی دلیــار بــه سرپرســتی نــدا بهــزاد و تــک خوانــی
نازلــی ســلطان زاده و عاطفــه نــوروزی ،امــکان نیافــت کنســرت خــود
را کــه بــرای  ۲۷تیــر  ۹۸در حمایــت از بیمــاران ســرطانی برنامــه ریــزی
شــده بــود ،برگــزار کنــد( .خبرگــزاری رســمی ایرنــا –  ۲۶تیــر )۱۳۹۸
 nدر خــرداد مــاه  ،۱۳۹۸از اجــرای نوازنــدگان زن در یــک کنســرت
جشــن خیریــه در قزویــن جلوگیــری شــد .بــه دســتور رئیــس دانشــگاه
آزاد قزویــن ،موســی خانــی ،حتــی بــه نوازنــدگان زن اجــازه ورود بــه
ســالن بــه عنــوان تماشــاگر نیــز داده نشــد .بــه همیــن علــت بســیاری از
هنرمنــدان بــه نشــانه اعتــراض ســالن را تــرک کردنــد( .خبرگــزاری
حکومتــی ایلنــا۲ -خــرداد )۱۳۹۸
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گزارش ساالنه ۲۰۲۰

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

کمبود پرســتار

 ۱.۵پرستار

خط فقر

میانگیــن حقوق

 ۸۰تا ۱۵۰هزار نفر

برای هر ۱۰۰۰بیمار

۸میلیــون تومان

۳.۳میلیــون تومان

پرســتاران ایران با انواع مشکالت مواجه هستند
شــرایط کار پرســتاران در ایــران بســیار ســخت
و طاقــت فرســا اســت ،و ایــن شــرایط هــر
ســال بــه نســبت ســال قبــل غیرانســانی تــر و
دردنــاک تــر مــی شــود .حــدود ۸۰درصــد
پرســتاران ایــران زن هســتند.
متوســط درآمــد ماهانــه زنــان
n
پرســتار حــدود ۲میلیــون تومــان اســت ولــی
بســیاری بــا ۵۰۰هــزار تومــان کار مــی کننــد و
حتــی بیمــه هــم ندارنــد.
میانگیــن حقــوق یــک پرســتار در
n
اســتخدام رســمی ۲و نیــم میلیــون تومــان اســت
کــه بــه عــاوه کارانــه ۸۰۰هــزار تومــان معــادل
 ۳.۳میلیــون تومــان مــی شــود.
وضعیــت پرســتاران در شــهر بابــل
n
نمونــه قابــل توجهــی اســت .ایــن پرســتاران
بــا قراردادهــای ۸۹روزه اســتخدام مــی شــوند
تــا کارفرمایــان مجبــور نباشــند مزایــا و بیمــه
بــه آنهــا پرداخــت کننــد .آنهــا هــر مــاه
۱۰۰ســاعت کار مــی کننــد کــه شــامل شــیفت
شــب هــم مــی شــود امــا تنهــا ۷۰۰هــزار تومــان
حقــوق مــی گیرنــد.
آنهــا اکثــرًا ســاکن روســتاهای
n
اطــراف هســتند و حداقــل ۴۰۰هــزار تومــان
را در مــاه بابــت کرایــه ماشــین هزینــه مــی
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کننــد و آنچــه از حقــوق آنهــا باقــی مــی مانــد
کفــاف حداقــل معیشــت را نمــی دهــد .الزم
بــه یــاد آوری اســت کــه خــط فقــر در ایــران
در حــال حاضــر ۸میلیــون تومــان اســت.
محمــد میــرزا بیگــی ،رئیــس کل
n
ســازمان نظــام پرســتاری ،میــزان معوقــات
پرســتاران را حداقــل ۸مــاه و حداکثــر ۲۲مــاه
اعــام کــرد( .ســایت حکومتــی آرمــان ملــی-
۱۲دی )۱۳۹۸
رئیــس کمیســیون بهداشــت
n
مجلــس ،حســینعلی شــهریاری ،در مــورد
کمبــود پرســتار اعــام کــرد « ،بــر اســاس
آمارهــای مختلــف بیــن  ۸۰تــا ۱۵۰هــزار
کمبــود پرســتار در مراکــز دولتــی و خصوصــی
وجــود دارد( ».ســایت حکومتــی آرمــان ملــی
– ۱۲دی )۱۳۹۸
بــه دلیــل کمبــود بودجــه ،دو ســال
n
اســت کــه دولــت اجــازه اســتخدام پرســتار را
نمــی دهــد .بــه دلیــل اینکــه در داخــل ایــران
از نیــروی پرســتاری اســتفاده نمــی کننــد،
آنهــا ناچــار بــه مهاجــرت و کار و فعالیــت در
مراکــز درمانــی خارجــی هســتند.
در ایــران بــه دلیــل کمبــود پرســتار،
n
از نفــر همــراه بیمــار خدمــات دریافــت مــی

کننــد کــه ایــن خــاف قانــون و مقــررات
بهداشــت و درمــان اســت و در هیــچ کجــای
دنیــا چنیــن پدیــده ای وجــود نــدارد.
در اغلــب کشــورهای اروپایــی بــه
n
ازای هــر هــزار نفــر ده پرســتار وجــود دارد.
میانگیــن اســتاندارد جهانــی بــه ازای هــر هــزار
نفــر شــش پرســتار ،و حداقــل آن ســه پرســتار
اســت .در ایــران ایــن میــزان یــک و نیــم
پرســتار مــی باشــد.
بــرای رســیدن بــه معیــار جهانــی
n
 ۱۲۰تــا ۱۵۰هــزار نیــروی پرســتار در ایــران
نیــاز اســت( .ســایت حکومتــی اقتصــاد آنالیــن
– ۱۱اســفند )۱۳۹۷
اصغــر دالونــدی ،رئیــس کل
n
پیشــین ســازمان نظــام پرســتاری ،اعــام کــرده
بــود« ،بــا کمبــود حــدود ۱۲۵هــزار پرســتار
در کشــور مواجــه هســتیم( ».خبرگــزاری
حکومتــی ایســنا –  ۲۲اردیبهشــت )۱۳۹۸
چنــد مــاه بعــد دالونــدی اعــام
n
کــرد۳۰« :هــزار پرســتار بیــکار داریــم!»
(ســایت حکومتــی باشــگاه خبرنــگاران جــوان
–  ۷آبــان )۱۳۹۸

وضع مشقت بار
معلمین
در زیر خط فقر
زندگــی معلمیــن در ایــران کــه بیــش از نیمــی از
آنهــا را زنان تشــکیل مــی دهند ،از اســتانداردهای
جهانــی بــه شــدت فاصلــه دارد .ماههــا محرومیت
معلمــان از دریافــت حقــوق ،تبعیــض و بــی
عدالتــی در تعدیــل حقــوق ،محرومیــت از
دریافــت پــاداش ،اضافــه کاری ،بیمــه و حــق
درمــان از جملــه مســائلی هســتند کــه زندگــی را
بــرای معلمــان دشــوار کــرده و دغدغــه آنهــا را به
جــای کیفیــت آمــوزش بــه امــرار حداقــل معاش
خــود و خانــواده هایشــان تغییــر داده اســت.
بنــا بــر آمــار گــرد آوری شــده از رســانه هــای
حکومتــی ایــران در اردیبهشــت  ،۹۸حداقــل
هزینــه زندگــی بــرای یــک خانــواده چهــار نفره
در ســال  ، ۹۸ماهانــه  ۸میلیــون تومــان و هزینــه
خوراکــی یــک خانــوار ۴نفــره بــرای  ۱۸قلــم
کاالی اساســی در ســطح قیمــت شــهری حــدود
دومیلیــون و ۲۲۸هــزار تومــان مــی باشــد،
در حالیکــه حداقــل دســتمزد ،یــک میلیــون
و ۵۱۷هــزار تومــان بــرای ســال  ،۹۸تعییــن
شــده اســت .در عیــن حــال حقــوق متوســط
یــک معلــم در اســتخدام رســمی ۳ ،میلیــون
و ۲۵۰هــزار تومــان و حقــوق یــک معلــم
بازنشســته حــدود یــک میلیــون و ۵۰۰هــزار
تومــان مــی باشــد .در حالــی کــه اکثــر معلمــان
در ایــران بــه صــورت قــراردادی کار مــی کننــد
و حقوقشــان زیــر ۱میلیــون تومــان اســت.
معلمــان حــق التدریســی ازتوانایــی علمــی و
عملــی بــا ســابقه کار زیــاد برخوردارنــد امــا
حقــوق آنــان یــک ســوم معلمــان رســمی و
پیمانــی و شــرایط کاریشــان ســه برابــر ســخت
تــر اســت ،چــرا کــه از هــر گونــه امتیــاز و
تســهیالت محــروم هســتند  ،از امنیــت شــغلی
برخــوردار نبــوده و هنــگام اســتخدام رســمی
نادیــده گرفتــه مــی شــوند .اکثــر معلمــان حــق
التدریســی زنــان هســتند .ایــن زنــان چیــزی بــه
نــام مرخصــی زایمــان ندارنــد( .خبرگــزاری

معلمین زن در یک تحصن اعتراضی
۸میلیون

اکثریــت معلمان در زیر خط فقر
نمودار مقایسه ای سال ۹۸
حقوق ماهانه معلمان با خط فقر و ســبد خوراکی
۳.۲۵میلیون

۲.۲۳میلیون

۱.۵میلیون

۱.۵۲میلیون

خط
فقر

سبد
خوراکی

حداقل
دستمزد

حکومتــی فــارس –  ۱۸مــرداد )۱۳۹۸
یــک معلــم حــق التدریســی گفــت ،بــا مــدرک
کارشناســی بــرای ۲۴ســاعت تدریــس در
هفتــه۹۷۰ ،هــزار تومــان و معلــم دارای مــدرک
کارشناســی ارشــد تــا یــک میلیــون و ۱۰۰هــزار
تومــان حقــوق مــی گیــرد.
محمــد بطحایــی وزیر پیشــین آمــوزش و پرورش
گفــت« ،معلمــان همواره بــرای گــذران زندگی و
معیشــت خــود مجبــور بــه داشــتن شــغل دوم بوده
انــد .اگــر معلمــی بخواهــد فقــط از مســیر معلمــی
گــذران زندگــی کنــد ،نمــی تواند زندگــی خود
را در ســطح متوســط اداره کنــد( ».خبرگــزاری
حکومتــی تســنیم –  ۱۲اســفند )۱۳۹۷
بــه نوشــته تســنیم ،شــغل دوم ۶۹درصــد معلمــان
راننــده تاکســی اســت و ۵۴درصــد معلمــان فقــر
درآمــدی و زمانــی دارنــد.

معلم
ثابت

معلم
بازنشسته

۱میلیون

معلم
قراردادی

یک قشر فعال در اعتراضات
معلمیــن زن فعاالنــه در اعتراضــات علیــه
سیســتم ناکارآمــد آموزشــی شــرکت مــی
کننــد .در اســفند  ،۱۳۹۷یــک تحصــن  ۳روزه
در  ۱۰۵نقطــه کشــور برگــزار شــد .در تجمــع
روز معلــم در  ۱۲اردیبهشــت  ،۹۸نیــز زنــان
معلــم در شــهر تهــران مــورد حملــه نیروهــای
امنیتــی قــرار گرفتنــد .ایــن تجمعــات در بیــش
از  ۱۴اســتان و ۱۶شــهر ایــران بــا جلــوداری
زنــان برگــزار شــد .آخریــن تحصــن معلمــان
در ســال  ۹۸نیــز تحصــن دیمــاه بــود کــه در
دســت کــم  ۱۰شــهر برگــزار شــد .طــی ســال
تحصیلــی  ۹۷-۹۸معلمــان و بازنشســتگان
در بیــش از  ۲۰۰تحصــن و تجمــع اعتراضــی
شــرکت کردنــد.
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زنان سرپرســت خانوار در میان آســیب پذیر ترین اقشار
در ایــران حــدود ۳میلیــون و ۶۰۰هــزار نفــر زن سرپرســت خانــوار وجــود
دارد و ایــن رقــم همــواره در حــال افزایــش اســت .زنــان سرپرســت
خانــوار یکــی از آســیب پذیرتریــن اقشــار جامعــه هســتند.
بســیاری از آنهــا بــه دلیــل فقــر و گرانــی اجــاره خانــه مجبــور
n
بــه کــوچ اجبــاری شــده و حاشــیه نشــین هســتند.
میانگیــن ســنی زنــان سرپرســت خانــوار از  ۱۸تــا  ۶۰ســال را
n
شــامل مــی شــود .امــا در بعضــی از اســتان هایــی کــه کــودک همســری
شــایع اســت ،افــرادی بــا ســن  ۱۴تــا  ۱۵ســال نیــز سرپرســتی خانــواده
را بــر دوش مــی کشــند( .زهــرا رحیمــی ،مدیــر عامــل یــک انجمــن
غیردولتــی ،خبرگــزاری حکومتــی رکنــا ۲۳ -بهمــن )۱۳۹۸
بیــش از نیمــی از ایــن تعــداد در ســنین زیــر ۴۰ســال هســتند.
n
(خبرگــزاری حکومتــی ایســنا –  ۲۴مهــر )۹۸
۱۶درصــد زنــان سرپرســت خانــوار در ایــران یعنــی نیــم میلیون
n
زن ،زیــر  ۲۰ســال هســتند (.زهــره آشــتیانی  -مصاحبــه بــا روزنامــه
حکومتــی شــهروند – ۱۹تیــر )۱۳۹۷
قانــون تأمیــن زنــان و کــودکان بــی سرپرســت در آبــان ســال
n
 ۱۳۷۱تصویــب شــد ،امــا بــه دلیــل موانــع بــی شــمار هرگــز اجرایــی نشــد.
در الیحــه ارســالی دولــت بــه مجلــس ،حمایــت از زنــان
n
سرپرســت خانــوار غیرضــروری تشــخیص داده شــده و در ســال ۹۹
بودجــه بیمــه آنهــا بــه کلــی قطــع شــده اســت( .ســیمین کاظمــی ،جامعــه
شــناس ،ســایت حکومتــی عصــر ایــران –  ۱۲دی )۱۳۹۸

۵۰۰هزار نفر زیر
۲۰سال دارند

۳ . ۶میلیو ن
زن سرپرســت خانوار

ســن اکثر زنان سرپرست
خانوار زیر ۴۰ســال است

در سال  ۹۹هیچ
بودجه ای بــرای بیمه
در نظر گرفته نشــد
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بســیاری از زنــان سرپرســت خانــوار از توانمنــدی ،تخصــص و
n
انگیــزه کافــی بــرای کار کــردن برخوردارنــد امــا فرصــت و شــرایط بــه
آنهــا امــکان رشــد و فعالیــت را نمــی دهــد .خبرگــزاری حکومتــی ایلنــا
در ۳۱فروردیــن  ۱۳۹۸گــزارش داد ۸۲درصــد زنــان سرپرســت خانــوار
بیــکار هســتند و منبــع درآمــد ثابتــی ندارنــد .آنهــا بــرای در امــان ماندن از
آســیب هــای اجتماعــی ناگزیرنــد بــه مشــاغل غیررســمی و پرخطــر مثــل
دستفروشــی در راهروهــای نمــور متــرو پنــاه ببرنــد.
تبعیــض و نابرابــری  ،بیــکاری و نبــود اشــتغال و نبــود امنیــت
n
اجتماعــی زنــان بــه عنــوان ســه مشــکل اصلــی زنــان سرپرســت خانــوار
بــه شــمار مــی آیــد کــه پــس از نداشــتن آزادی و حــق انتخــاب ،نداشــتن
منزلــت اقتصــادی و فقــر و محرومیــت اقتصــادی در اولویــت مشــکالت
ایــن زنــان اســت.
۱۴۰۰۰زن سرپرســت خانــوار از لیســت خانــواده هــای یارانــه
n
بگیــر حــذف شــده انــد( .ســایت حکومتــی آفتــاب – ۷مهــر )۱۳۹۸
حــدود ۸۸درصــد از زنــان سرپرســت خانــوار واجــد شــرایط
n
برخــورداری از کمــک دولتــی بــرای خوراکــی زنــان بــاردار و شــیرده
از ایــن طــرح حــذف شــدند .بنــا بــه گفتــه معــاون وزیــر کار ،از ۴۰هــزار
زن سرپرســت خانــوار کــه قــرار بــود تحــت پوشــش طــرح مقابلــه بــا فقــر
خوراکــی زنــان بــاردار و شــیرده قــرار بگیرنــد۵۰۰۰ ،نفــر از آنهــا یعنــی
تنهــا ۱۲.۵درصــد شــامل ایــن طــرح شــدند( .خبرگــزاری رســمی ایرنــا –
۲۳بهمــن )۱۳۹۷

۸۲درصد بیکار

یک مرگ دردناک ،مهاجرت،
ویژگی ورزش زنان در سال ۱۳۹۸
برجســته تریــن تحــوالت ورزش زنــان در ایــران در ســال  ۱۳۹۸ورود
انــدک و یــک بــار مصرفــی زنــان بــه اســتادیوم آزادی در مهرمــاه و
مهاجــرت چنــد تــن از زنــان ورزشــکار در نتیجــه اعمــال محدودیــت
هــای فــراوان بــر ورزشــکاران زن و نبــود حمایــت از آنــان بــود.

ورود اندک زنان به اســتادیوم آزادی بعد از مرگ
دردناک سحر خدایاری
بــرای اولیــن بــار طــی چهــل ســال ،زنــان ایرانــی توانســتند در مهــر مــاه
رســمًا وارد اســتادیوم آزادی بشــوند .ایــن در پــی خودســوزی ســحر
خدایــاری رخ داد کــه موجــب خشــم و انزجــار در سراســر جهــان شــد و
فشــارهای گســترده داخلــی و بیــن المللــی بــر رژیــم وارد کــرد.
در شــهریور مــاه ســحر خدایــاری در اعتــراض بــه حکــم ۶مــاه زنــدان
بــه خاطــر تــاش بــرای دور زدن ممنوعیــت ناعادالنــه بــر ورود زنــان بــه
اســتادیوم هــای ورزشــی دســت بــه خودســوزی زد.
روز  ۱۸مهــر  ،۹۸تعــداد محــدودی از زنــان کــه اجــازه پیــدا کردنــد
وارد اســتادیوم آزادی شــوند بــا شــعار «دخترآبــی جــای تــو خالــی» نشــان
دادنــد کــه حضــور خــود در اســتادیوم آزادی را مدیــون ســحر خدایــاری
هســتند کــه بــه «دختــر آبــی» مشــهور شــد.
از ۱۰۰هــزار صندلــی ورزشــگاه آزادی کــه اساســً خالــی بودنــد ،تنهــا
 ۴۰۰۰بلیــط بــه زنــان اختصــاص داده شــد.
زوجهــا از هــم جــدا شــدند و
زنــان را بــا اتوبــوس بــه جایــگاه
شــان بردنــد تــا از رفتــن آنهــا بــه
ســایر نقاط ورزشــگاه جلوگیری
کننــد .دور تــا دور جایگاهــی
کــه بــرای زنــان در نظــر گرفتــه
بودنــد را تــوری فلــزی کشــیده
و جداســازی کردنــد .مأمــوران
زن نیــروی انتظامــی مراقــب
تماشــاچیان زن بودنــد.

ســحر خدایاری ،دختر آبی
یــک نمایش توخالی یک بار مصرف
ورود محــدود زنــان بــه اســتادیوم آزادی تحــت مراقبــت هــای شــدید
تنهــا یــک اقــدام تبلیغــی توخالــی بــرای فریفتــن بازرســان فیفــا بــود و در
همــان جــا در پایــان بــازی مقدماتــی جــام جهانــی  ۲۰۲۲میــان ایــران و
کامبــوج متوقــف شــد.
ســخنگوی فدراســیون فوتبــال در مــورد اســتمرار ممنوعیــت ورود زنــان
بــه ورزشــگاه اعــام کــرد« ،حضــور زنــان در بــازی هــای لیــگ فع ـ ً
ا
امــکان پذیــر نیســت( ».خبرگــزاری حکومتــی خبرآنالیــن ۲۲ -مهــر
)۱۳۹۸
مدیــر کل ورزش و جوانــان خراســان شــمالی ،نیــز بــر ایــن ممنوعیــت
تأکیــد کــرد و گفــت« ،مجــوز ورود زنــان بــه ورزشــگاه هــا مربــوط بــه
تهــران اســت و بــرای تماشــای بــازی هــای شهرســتانی مصــداق نــدارد».
(خبرگــزاری رســمی ایرنــا ۲۱ -مهــر )۱۳۹۸

عکــس اول ســمت راســت ،زن
جوانــی پــاکاردی در دســت
گرفتــه کــه روی آن نوشــته شــده:
«دختــر آبــی ایــران ،شــده اســم
تــو جاویــدان»؛ عکــس ســمت
چــپ ،کارگــران در حــال نصــب
حصــار بــرای جایــگاه زنــان در
اســتادیوم آزادی و آمــاده ســازی
بــرای ورود زنــان در  ۱۸مهر .۱۳۹۸
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هــای ایــن قشــر را تحــت الشــعاع قــرار داده اســت .ورزشــکاران زن
حامــی ندارنــد .امکانــات در مقایســه بــا تجهیــزات ســایر کشــورها
فرســوده و ناچیــز اســت( ».خبرگــزاری رســمی ایرنــا  ۱۹ -مــرداد )۱۳۹۸
درگرمــای اردیبهشــت مــاه در بوشــهر زمــان بــازی فوتبــال
n
تیــم هــای پــارس جنوبــی بوشــهر و ســپیدار مازنــدران ،ســاعت  ۱۰صبــح
مشــخص شــده بــود و بازیکنــان درگرمــای هــوای ایــن شــهر مجبــور بــه
بــازی شــدند .بــازی در ایــن ســاعت منجــر بــه گرمازدگــی و بیهوشــی
ورزشــکاران شــد .نرگــس زینتــی ،سرپرســت تیــم مازنــدران ،گفــت،
«وقتــی کــه بازیکنــان را بــه بیمارســتان بردیــم و پرســنل بیمارســتان
فهمیدنــد کــه آنهــا در ایــن ســاعت فوتبــال بــازی کردنــد گفتنــد مگــر
ایــن ســاعت در بوشــهر فوتبــال بــازی مــی کننــد؟ حتــی مــردان هــم در
ایــن ســاعت بــازی نمــی کننــد (».خبرگــزاری حکومتــی ایســنا ۱۶ -
اردیبهشــت )۹۸
بــازی تیــم ملــی فوتبــال زنــان ایــران بــا تیــم بــاروس در
n

محرومیــت از حمایت های دولتی و خصوصی
تیمهــای ورزشــی زنــان و زنــان ورزشــکار در ســال  ۱۳۹۸همچنــان از
حمایــت دولتــی یــا خصوصــی محــروم بودنــد کــه عواقــب متعــددی در
بــر داشــت.
بــه طــور مثــال ،ورزشــکاران و داوران زن حقــوق و پــاداش خــود را
دریافــت نمــی کننــد در حالــی کــه حقــوق آنهــا تفــاوت زیــادی بــا
مــردان دارد.
نیلوفــر اردالن ،ســرمربی تیــم فوتســال زنــان ســایپا ،گفــت،
n
«نبــود حامــی مالــی و پخــش بــازی ســبب شــده اســت تــا در میــزان
پرداختــی دســتمزد میــان بازیکنــان زن و مــرد در بیشــتر رشــته هــا تفــاوت
زیــادی باشــد( ».خبرگــزاری رســمی ایرنــا  ۴ -آبــان)۱۳۹۸
مریــم ایراندوســت ،ســرمربی تیــم والیبــال زنــان ملــوان،
n
گفــت« ،مشــکالت مالــی باعــث شــد ایــن تیــم  ۴بازیکــن خــود را از
دســت بدهــد .بازیکنــان هشــت مــاه تمریــن کردنــد ،قــرارداد مالــی
داشــتند امــا یــک ریــال دریافــت نکردنــد( ».خبرگــزاری حکومتــی ایســنا
–  ۲۸فروردیــن )۱۳۹۸
ســرور ســاعدی ،داور فوتبــال زنــان« :مــن و پنــج داور دیگــر
n
 ۲۲...هفتــه داوری کردیــم و بایــد  ۲۲هفتــه حــق قضــاوت مــا را پرداخت
کننــد .یــک فصــل از لیــگ برتــر فوتبــال زنــان گذشــته و هنــوز مطالبــات
مــا پرداخــت نشــده اســت( ».خبرگــزاری رســمی ایرنــا –  ۳۰مهــر )۱۳۹۸
الهــام ســادات اصغــری ،زن شــناگر رکــورددار ایرانــی ،از
n
ســوی هیــچ نهــادی حمایــت نمــی شــود .ایــن شــناگر  ۳۵ســاله ،در ســال
 ۲۰۱۹بــرای دومیــن بــار رکــورد شــنا در مســافت  ۵۵۰۰متــر بــا دســتان
بســته را شکســت و نامــش بــرای بــار دوم در گینــس ثبــت شــد.

مهاجرت ورزشکاران زن

دستکشــهای پــاره یــک دروازه بــان زن خشــم مــردم را برانگیخــت و
توجهــات را بــه وضعیــت وحشــتناک حمایــت از زنــان ورزشــکار جلــب
کــرد.

مدال آوران در فقر

انصراف و محرومیت از بازی های داخلی و جهانی

برخــی از قهرمانــان ورزش بــه دلیــل فقــدان حمایــت مجبــور بــه دســت
فروشــی شــدند .تنهــا در یــک نمونــه ،آتوســا عباســی رکــورددار
دوچرخــه ســواری ایــران و آســیا ،بــه دلیــل فقــر و نبــود حمایــت،
دستفروشــی مــی کنــد .او اولیــن مــدال آور انفــرادی بانــوان در مســابقات
آســیایی و رکــورددار ســرعت ایــران از ســال  ۱۳۹۳بــود .آتوســا عباســی
بــا پســر خردســال ۳ســاله اش در خیابــان دستفروشــی مــی کنــد.

در بســیاری مــوارد تیــم هــای زنــان بــه دلیــل نداشــتن بودجــه مجبــور
بــه انصــراف از بــازی شــدند .تیــم ذوبآهــن از لیــگ والیبــال زنــان،
بــه قهرمانــی رســید ،امــا بــه دلیــل نبــود حمایــت مالــی بــرای حضــور در
جــام باشــگاههای آســیا ،مجبــور بــه انصــراف شــد( .خبرگــزاری رســمی
ایرنــا –  ۲۵فروردیــن )۱۳۹۸

محرومیت زنان ورزشــکار از امکانات
محرومیــت از امکانــات و زمیــن مناســب یکــی دیگــر از وجــوه تبعیــض
جنســیتی علیــه زنــان ورزشــکار ایــران اســت .بــرای ســاعت اســتفاده از
زمیــن هــای ورزشــی بــه مــردان الویــت داده مــی شــود و زنــان مجبــور
هســتند در گرمــا یــا آلودگــی هــوا مســابقات شــان را اجــرا کننــد کــه در
بعضــی مــوارد ،منجــر بــه ضایعــات جســمی مــی شــود.
بهنــاز مرادخانــی ،مربــی ســابق تیــم ملــی قایقرانــی زنــان،
n
گفــت« ،هــم اکنــون کمبــود امکانــات و تجهیــزات مــورد نیــاز و حتــی
کمبــود فضاهــای ورزشــی ،در حــوزه بانــوان ،بیــش از گذشــته احســاس
مــی شــود و از طرفــی دیگــر تفکیــک جنســیتی بیــش از گذشــته فعالیــت
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اســتادیوم آزادی منتفــی شــد و در ورزشــگاه کوچــک آرارات برگــزار
شــد( .خبرگــزاری حکومتــی ایســنا –  ۴اســفند )۱۳۹۷
تیــم فوتبــال زنــان آذرخــش تهــران ،تنهــا نماینــده پایتخــت،
n
زمیــن تمریــن مناســبی نــدارد .آنهــا در زمینــی کوچــک تــر از زمیــن
فوتبــال و بــدون بــدن ســازی تمریــن مــی کننــد.
بــه دلیــل مشــکالت مالــی تیــم پــارس جنوبــی بوشــهر از لیــگ
n
فوتبــال زنــان ایــران در هفتــه دوازدهــم ،تنهــا بــا  ۹بازیکــن راهــی مســابقه
شــد .ایــن تیــم بــدون ســرمربی و تنهــا بــا سرپرســت در ایــن دیــدار لیــگ
فوتبــال زنــان ایــران حاضــر شــد.

بــه دلیــل عــدم حمایــت از ورزشــکاران و محدودیتهــای متعــدد ،ده هــا
زن ورزشــکار ایرانــی بــه ســایر کشــورها پناهنــده شــده انــد.
ســمیه یزدانــی ،قهرمــان دوچرخــه ســواری ،بــه خبرگــزاری
n
حکومتــی فــارس گفــت« ،امکانــات مــا بــا کشــورهای دیگــر قابــل قیــاس
نیســت .بــا حداقــل امکانــات بهتریــن نتیجــه را مــی آوریــم ،نــه باشــگاهی
داریــم نــه اسپانســری ،قطعــً زنــان ایرانــی اگــر حمایــت شــوند در هــر
رقابتــی موفــق هســتند».
ایــن دوچرخــه ســوار در مســابقات جــاده قهرمانــی آســیا ،۲۰۱۹
موفــق بــه کســب مــدال برنــز شــد ،امــا بــه تیــم تیــکای اســپانیا پیوســت.
(خبرگــزاری حکومتــی ایلنــا ۲۹ -مهــر )۱۳۹۸
در دیمــاه  ،۱۳۹۸ســه تــن از زنــان ورزشــکار در رشــته هــای
n
مختلــف ایــران را تــرک کردنــد .کیمیــا علیــزاده ،تکوانــدوکار زن دارای
مــدال جهانــی ،بــه کشــور هلنــد پناهنــده شــد و در صفحــه اینســتاگرام
خــود نوشــت« :مــن یکــی از میلیــون هــا زن ســرکوب شــده در ایــران
هســتم».
شــهره بیــات۳۲ ،ســاله و داور شــطرنج ،کــه بــدون حجــاب در
n
مســابقات شــطرنج جهــان شــرکت کــرد گفــت« ،در صــورت ضمانــت
نامــه کتبــی جهــت داشــتن امنیــت بــه ایــران بــاز مــی گــردم».
میتــرا حجــازی پــور ،قهرمــان شــطرنج زنــان در ایــران ،بــه
n
دلیــل حضــور بــدون حجــاب در حیــن برگــزاری رقابــت هــای جهانــی
شــطرنج در مســکو ،روز ۱۲دی  ، ۱۳۹۸بــه وســیله فدراســیون شــطرنج
رژیــم از تیــم ملــی شــطرنج اخــراج شــد.

سمیه یزدانی

کیمیا علیزاده

شهره بیات

میترا حجازی پور
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گزارش ساالنه ۲۰۲۰

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

زنانه شــدن چهره فقر و گسترش آسیب های اجتماعی
بــی ثباتــی و ورشکســتگی اقتصــادی همــراه بــا تبعیــض جنســیتی منجــر بــه زنانــه شــدن چهــره فقــر در ایــران

شــده و بــه آســیب هــای اجتماعــی دامــن زده اســت .زنــان در ایــن چرخــه فقــر بــه شــغلهای ســختی چــون
کولبــری و زبالــه گــردی ،فــروش اعضــای بــدن ،تکــدی گــری و کارتــن خوابــی ،فحشــاء و اعتیــاد ،و حتــی

فــروش نــوزادان خــود روی مــی آورنــد.

بیــش از ۸۰درصــد مــردم ایــران زیــر خــط فقــر زندگــی مــی کننــد .قشــر
متوســط در ایــران ناپدیــد شــده و حقــوق اکثریــت مــردم زیــر خــط فقر ۸
میلیــون تومانــی مــی باشــد .حتــی همیــن میــزان حقــوق انــدک هــم ماههــا
و گاه تــا یــک ســال بــه بســیاری از کارگــران و کارمنــدان پرداخــت
نمــی شــود .کارشناســان رژیــم معترفنــد کــه حــدود ۵میلیــون نفــر در فقــر
خشــن و در گرســنگی بــه ســر مــی برنــد .فقــر و مســکنت مــردم در ایــران
هــر روز موجــب بــروز صحنــه هــای دردناکــی مــی شــود.
یــک کارمنــد زن شــهرداری اراک در ۲۸تیرمــاه  ،۱۳۹۸مقابــل
n
درب ورودی شــهرداری در اعتــراض بــه کاهــش شــدید حقــوق پرســنل
شــهرداری اقــدام بــه خودســوزی کــرد .امــا شــهرداری اراک بــه جــای
رســیدگی بــه مشــکالت ایــن زن دردمنــد ،حکــم اخــراج وی را صــادر کرد.
یــک صحنــه فجیــع دیگــر ناشــی از وضعیــت بــد معیشــتی در
n
یکــی از مناطــق کپرنشــین اســتان سیســتان و بلوچســتان ،زمانــی رخ داد
کــه یــک دختــر ۱۰ســاله بــه نــام فائــزه بــرای
برداشــتن آب از چــاه اقــدام کــرد .موهــای
فائــزه دور پــره هــای موتــور آب چــاه پیچیــد
و پوســت ســرش را هــم کنــد( .خبرگــزاری
حکومتــی ایســنا –  ۳آذر )۱۳۹۸
اســتان سیســتان و بلوچســتان رکــورددار حاشــیه
نشــینی در ایــران اســت و بــه ۷۰۰هــزار نفــر
از ســاکنان آن بــه شــیوه ســقایی و تانکــری
آبرســانی مــی شــوند.
خانــواده یــک زن  ۳۱ســاله کــه بــه
n
دلیــل بیمــاری افســردگی خودکشــی کــرده
بــود ،بــه دلیــل عــدم توانایــی پرداخــت ۲میلیون
تومــان نتوانســتند جســد دخترشــان را از نیــروی
انتظامــی تحویــل بگیرنــد و آن را در ســردخانه
شــهر مراغــه رهــا کردنــد.
ســر راه گذاشــتن نــوزادان نیــز پدیده
n
نســبتًا رایجــی شــده کــه ناشــی از فقــر مفــرط
اســت .بــه طــور مثــال یــک نــوزاد دختــر ســه
روزه ،در شهرســتان اســکو ،داخــل یــک کیســه
نایلونــی در مقابــل یــک بــاغ رهــا شــده بــود.
(خبرگــزاری رســمی ایرنــا ۱۴ -آذر )۱۳۹۸
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فروش اعضای بدن
ایــران تنهــا کشــوری اســت کــه فــروش اعضــای بــدن در آنجــا غیرقانونی
نیســت .خریــد و فــروش کلیــه بــه صــورت آزاد و قانونــی انجــام مــی
شــود .متأســفانه در بــازار ســیاه ،بیشــتر فروشــندگان را قشــر جــوان بیــن
ســنین  ۲۰تــا  ۳۰ســال تشــکیل مــی دهنــد کــه بــه دلیــل فشــار مالــی
مجبــور بــه ایــن کار شــده انــد و حســاس تریــن اندامهــای بــدن خــود
ماننــد کلیــه ،قرنیــه چشــم ،مغــز اســتخوان یــا کبــد را بــه فــروش مــی
رســانند .تعــداد قابــل توجهــی از ایــن افــراد را دختــران جــوان تشــکیل
مــی دهنــد کــه بایــد بــا بــدن ناقــص بــا مشــکالت و بیمــاری هــای روز
افــزون زندگــی امــروزی ،دســت و پنجــه نــرم کننــد( .ســایت حکومتــی
خبرآنالیــن – ۲۹دی )۱۳۹۷

بی ثباتی و ورشکستگی
اقتصادی همراه با
تبعیض جنسیتی منجر به
زنانه شدن چهره فقر
در ایران شده است.
مو و پوست سر یک
دختربچه ۱۰ساله هنگام
آوردن آب از چاه کنده
شد.

کولبری زنان
یکــی از مشــاغل ســختی کــه مدتهاســت در اثــر فقــر در ایــران رواج پیــدا
کــرده کولبــری اســت .فقــر و نــاداری ناشــی از نابرابــری و بــی عدالتــی
در تقســیم ثــروت در ایــران منجــر بــه رشــد فزاینــده تعــداد کولبــران
شــده کــه امــروز بســیاری از زنــان را نیــز در برمــی گیــرد.
هاللــه امینــی ،نماینــده مجلــس رژیــم در ایــن رابطــه گفــت « ،بســی
مایــه تأســف اســت کــه بگویــمبــا دختــران و زنانــی مواجــه هســتیم کــه
مجبورنــد در نقــش یــک مــرد یــا یــک پســر ظاهــر شــوند تــا بــه صــف
طوالنــی کولبــران بپیوندنــد( ».خبرگــزاری حکومتــی تســنیم –  ۱۸مهــر
)۱۳۹۸
کولبــران عــاوه بــر شــرایط دشــوار کارشــان ،از طــرف مأمــوران امنیتــی
رژیــم نیــز مــورد حملــه قــرار گرفتــه و در مســیر کولبــری بــا خطــر
حملــه و شــلیک مســتقیم نیروهــای انتظامــی روبــرو هســتند .بســیاری
از قاچاقچیــان بارشــان را بــه زنــان نمــی دهنــد و اگــر هــم قبــول کننــد
دســتمزد کمتــری بــه زنــان مــی دهنــد .ســخنان برخــی از زنــان کولبــر
حاکــی از درد و رنــج آنهــا در ایــن شــغل غیرانســانی اســت:
امینــه  ۶۰ســاله ،زن سرپرســت خانــوار اهــل یکی از روســتاهای
n
کرمانشــاه گفــت« ،کولبــری را از  ۲۶ســالگی شــروع کــردم ،زمانــی کــه
همســرم تــازه فــوت کــرده بــود .شــرایط بــدی داشــتم و بــه ســختی مــی
توانســتم شــکم  ۴فرزنــدم را ســیر کنــم .همــراه یکــی از دوســتانم ،یــک
بــار  ۸۰کیلویــی گازوییــل خریدیــم و بــرای کولبــری در مســیری کــه پــر
از میــن بــود بــه راه افتادیــم».
یــک زن سرپرســت خانــوار دیگــر کــه مــادر ســه فرزنــد اســت
n
دربــاره شــرایط دشــواری کــه هــر زن کولبــری بــا آن مواجــه اســت
گفــت در هــر رفــت و برگشــت  ۵۰تــا ۱۰۰هــزار تومــان بــه دســت مــی
آورد .او گفــت خیلــی وقتهــا مجبــور هســتند ســاعت هــای طوالنــی در
ســرما و کــوالک زمســتان یــا زیــر نــور شــدید آفتــاب و پشــت ســنگ و
صخــره هــا از تــرس کمیــن نیروهــای ســپاه ،پنهــان بماننــد.
تهمینــه یــک زن  ۳۳ســاله بــه دلیــل کولبــری دیســک کمــر
n
گرفتــه و قــادر بــه کار کــردن نیســت .او از ســن  ۲۱ســالگی بــه دلیــل
اینکــه همســرش تنهــا بــود و کمــک خــرج نیــاز داشــتند کولبــری کــرد.
تهمینــه بــه همــراه ســه زن دیگــر از ثــاث باباجانــی و جوانــرود بنزیــن را
از دالالن مــی خریــد و بــا گالــن هــای  ۱۰لیتــری از کــوه رد مــی کــرد.
هیــوا دختــر جوانــی از کرمانشــاه اســت کــه پــدرش  ۷ســال
n
کولبــری کــرد ،امــا یــک روز بــه کوهســتان رفــت و دیگــر برنگشــت.
بعــد از آن هیــوا مجبــور شــد نــان آور خانــه باشــد و بــرای پــول درآوردن
بــه کولبــری رو آورد .روزهــای اول بــه بــار ســنگین عــادت نداشــت و
بعــد از هــر بــار کولبــری چنــد روز کمــردرد داشــت.
بســیاری از زنــان در مــاه چندیــن بــار بــا همسرانشــان بــه کــوه
n
مــی رونــد .هــر بــار  ۳۰کیلــو بــار را  ۴الــی  ۵ســاعت بایــد در کــوه بــه
دوش بکشــند و دوبــاره همیــن میــزان بــار را برگرداننــد.

کولبــری یکــی
از مشــاغل بســیار
دشــوار اســت.
فقــر شــدید منجــر
بــه رشــد تعــداد
کولبــران شــده
کــه حــاال بســیاری
از زنــان حتــی
تحصیلکــرده را نیــز
در بــر مــی گیــرد.
زن دیگــری کــه مریــم نــام دارد  ۸ســال اســت بــه خاطــر
n
بــزرگ کــردن دختــرش مجبــور اســت کولبــری کنــد .او گفــت افــراد
مختلفــی کولبــری مــی کننــد .فــوق لیسانســه هــا نیــز بــرای اینکــه کاری
پیــدا نمــی کننــد کولبــری مــی کننــد.
یــک زن دیگــر کــه مــادر  ۷فرزنــد اســت بــه دلیــل اینکــه
n
شــوهرش بازنشســته شــهرداری اســت هفــت ســال اســت کــه کولبــری
مــی کنــد.

طالق
در کنــار اعتیــاد بــه مــواد مخــدر ،بیــکاری ،مفاســد اخالقــی و
n
حاشــنیه نشــینی ،طــاق یکــی از پنــج آســیب عمــده اجتماعــی در ایــران
مــی باشــد( .خبرگــزاری حکومتــی تســنیم –  ۲۵خــرداد )۱۳۹۸
۴درصــد طــاق هــا مربــوط بــه دختــر بچــه هــای کمتــر از ۱۸
n
ســال اســت( .خبرگــزاری رســمی ایرنــا – ۱۲مــرداد )۱۳۹۸
بــر اســاس آخریــن آمــار اعــام شــده از ســوی ارگان هــای
n
حکومتــی ،بــه ازای هــر  ۳ازدواج ،یــک طــاق در ایــران ثبــت مــی شــود.
(ســایت حکومتــی ســازندگی –  ۱۳مــرداد )۱۳۹۸
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گزارش ساالنه ۲۰۲۰

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

گسترش شتابان اعتیاد
رژیــم مالیــان آمــار واقعــی اعتیــاد را منتشــر نمــی
کنــد و در حقیقــت ابعــاد ایــن معضــل را کوچک
جلــوه مــی دهــد .امــا همــه مقامــات دســت
انــدرکار مبــارزه بــا مــواد مخــدر متفــق القــول
هســتند کــه چهــره اعتیــاد زنانــه شــده اســت.
آمــار رســمی معتــادان کل کشــور
n
۲میلیــون و ۸۰۰هــزار نفــر اعــام شــده کــه
ســهم زنــان از ایــن آمــار ۱۰درصــد اســت.
(خبرگــزاری رســمی ایرنــا – ۱۵مــرداد )۱۳۹۸
ســرنخ قاچــاق و فــروش مــواد مخدر و
n
باندهــای مافیایــی آن در دســت ســردمداران رژیم
و مشــخصًا خامنه ای و ســپاه پاســداران می باشــد.
ســید محمــد موســوی فرمانــده نیــروی انتظامــی
گچســاران گفــت« ،ایــران بــزرگ تریــن ترانزیت
مــواد مخــدر دنیاســت( ».ســایت حکومتــی
ســامت نیــوز ۲۸ -مــرداد )۱۳۹۷
پلیــس مــواد مخــدر تعــداد زنــان
n
معتــاد متجاهــر کــه در ۲۲منطقــه تهــران حضور
دارنــد را  ۱۵۰۰زن اعــام کرده اســت( .ســایت
حکومتــی ســامت نیــوز ۲۱ -آبــان )۱۳۹۸
امــا بــه گفتــه فرمانــده نیــروی انتظامی
n
گچســاران بیــش از ۷۵۰هــزار زن معتــاد در
ایــران وجــود دارد و ۴۵درصــد دختــران فــراری

چهره زنانه
اعتیاد
در ایران
حداقــل  ۱۴-۱۵میلیــون نفــر در
خانــواده هــا معتــاد هســتند
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بــه اعتیــاد دچــار مــی شــوند( .ســایت حکومتــی
ســامت نیــوز –  ۲۸مــرداد )۱۳۹۸
پیــش از ایــن علــی هاشــمی ،رئیــس
n
کمیتــه مســتقل مبــارزه بــا مــواد مخــدر مجمــع
تشــخیص مصلحــت رژيــم ،ضمــن اشــاره بــه
پنهــان ســازی آمــار توســط رژیــم گفتــه بــود،
حداقــل  ۱۴-۱۵میلیــون نفــر در خانوادههــا
معتــاد هســتند( .خبرگــزاری حکومتــی ایســنا –
۲۰مــرداد )۱۳۹۴
بــا احتســاب ســرعت رشــد اعتیــاد در ایــران و
در میــان زنــان مــی تــوان حــدس زد کــه آمــار
زنــان معتــاد در ایــران بایــد بســا بیشــتر از ایــن
ارقــام و حــدود چنــد میلیــون نفــر باشــد.
اعتیــاد زنــان بــه همیــن جــا ختــم نمــی شــود
و بــا پدیــده تکاندهنــده کــودکان معتــاد نیــز
مواجــه هســتیم.
طبــق آمــار رســمی ،پنــج درصــد
n
زنــان بــاردار در اســتان سیســتان و بلوچســتان
معتــاد هســتند در حالــی که بیــن  ۷۰تــا ۱۰۰هزار
زایمــان در طــول ســال انجــام مــی شــود .بنابراین
ســه تــا پنــج هــزار کــودک در ایــن اســتان معتــاد
بــه دنیــا مــی آینــد .در نگهــداری ایــن کــودکان
نیــز معضــات جــدی وجــود دارد .هــر کــودک
بعــد از بــه دنیــا آمــدن  ۱۰تــا  ۱۵روز بایــد
قرنطینــه شــود تــا بتوانــد تــرک کنــد .بــرای ایــن

۱۰درصــد از جمعیــت معتــادان
را زنــان تشــکیل مــی دهنــد
۴۵درصد دختران
فراری معتاد می شوند

هرســاله ،بیــن  ۳تــا ۵هــزار
کــودک معتــاد در اســتان
سیســتان و بلوچســتان بــه دنیــا
مــی آینــد

کار روزانــه بــه ۱۰۰تــا  ۱۷۰تخــت نیــاز اســت.
در حالیکــه فقــط  ۱۰تخــت موجــود اســت و
بــه دلیــل کمبــود جــا ،کــودکان معتــاد مرخــص
مــی شــوند کــه نتیجــه آن کــودکان معتــاد
خیابانــی اســت( .خبرگــزاری رســمی ایرنــا – ۱۳
آذر )۱۳۹۸

تن فروشی
فقــر ناشــی از سیاســت هــای غلــط اقتصــادی
رژیــم مالیــان بــه همــراه تبعیــض علیــه زنــان
در اشــتغال و مشــارکت اقتصــادی ،در نبــود
هرگونــه حمایــت دولتــی اجتماعــی و قانونــی
کــه از زنــان و دختــران بــی سرپرســت و
بدسرپرســت ،منجــر بــه گســترش فحشــا شــده
اســت .مثــل ســایر عرصــه هــا ،هیــچ آمــار
شــفافی در ایــن رابطــه وجــود نــدارد.
تنهــا تحقیــق مســتقلی کــه ۴ســال پیــش در
ایــن رابطــه انجــام شــد بــه ســرعت توســط
رژیــم مســکوت گردیــد .فاکــت هــای موجــود
امــا حاکــی از بدتــر شــدن اوضــاع بــه دلیــل
گســترش فقــر در کشــور اســت .برخــی نمونــه
هــا در ذیــل آمــده اســت:
ثریــا یــک زن بــی خانمــان در جنــوب
n
تهــران ،بــه دلیــل گرســنگی شــدید در ازای یــک
ســاندویچ فالفــل ،داخــل یــک قبــر تاریــک رفت
و خــود را در اختیــار ســه مــرد قــرار داد .ثریــا تنهــا
یــک نمونــه در میــان زنــان بــی خانمانــی اســت
کــه سرنوشــت مشــابهی دارنــد( .خبرگــزاری
حکومتــی رکنــا –  ۲۶آذر )۱۳۹۸
در ماهشــهر ،تــن فروشــی ،اجبــاری
n
بــرای ادامــه زندگــی بســیاری از زنان شــده اســت.
(خبرگــزاری حکومتــی رکنــا –  ۱۸آذر )۱۳۹۸
یــک دختــر  ۲۳ســاله کــه بارهــا مــورد
n
ســوء اســتفاده و تجــاوز قــرار گرفتــه گفــت در
نتیجــه طــاق پــدر و مــادرش بــی خانمــان شــده
و شــبها بــا تــن فروشــی  ۲۰۰ ،۱۰۰یــا  ۲۵۰هــزار
تومــان مــی گیــرد( .ســایت حکومتــی ســامت
نیــوز –  ۲۱آبــان )۱۳۹۸
زری یــک زن معتــاد کــه مجبــور شــد
n
بــرای گــذران زندگــی بــه صیغــه مــردی معتــاد در
آیــد پــس از مدتــی کــه شــوهرش رهایــش کــرد
آواره خیابــان هــا شــد .او پــول مــوادش را بــا تــن
فروشــی بــه دســت مــی آورد.

زنان کارتن خواب
آمــار مشــخصی از زنــان کارتــن خــواب وجــود نــدارد.
در صحبــت هــای مقامــات مختلــف ،آمارهــای متناقضــی
ارائــه داده شــده اســت.
در آبــان مــاه  ،۹۷تعــداد افــراد کارتــن خــواب
n
در تهــران حــدود ۱۵هــزار نفــر اعــام شــد و اینکــه
گرمخانــه هــای پایتخــت ظرفیــت پذیــرش تنهــا ۵هــزار
تــن از آنهــا را دارد( .ســایت حکومتــی تابنــاک – ۲۰
آبــان )۱۳۹۷
ســه ســال قبــل در ســال  ،۱۳۹۴کارشناســان حکومتــی
تعــداد زنــان کارتــن خــواب فقــط در شــهر تهــران را از
۵هــزار (خبرگــزاری حکومتــی ایلنــا  ۲۰ -تیــر  )۱۳۹۴تــا
۱۵هــزار نفــر (خبرگــزاری حکومتــی آریــا  ۹ -خــرداد
 )۱۳۹۴تخمیــن زده بودنــد.
 nبــا توجــه بــه گســترش و زنانــه شــدن چهــره فقــر
در ســالهای اخیــر بایــد آمــار واقعــی را بیشــتر از اینهــا در
نظــر گرفــت.
در ســالهای بعــد فــاش شــد کــه ســن کارتــن
n
خوابــی زنــان بــه زیر  ۱۵ســال رســیده اســت( .خبرگزاری
حکومتــی تســنیم –  ۵مهــر )۱۳۹۶
در میــان زنــان کارتــن خــواب اشــخاص
n
تحصیــل کــرده نیــز وجــود دارنــد کــه بــه دلیــل فقــر و
بیــکاری بــه کارتــن خوابــی روی آورده انــد .اقدامــات
رژیــم امــا بــرای حمایــت از ایــن زنــان بســیار محــدود و
غیرمؤثــر اســت.
در تهــران در ســال هــای اخیــر تنهــا دو
n
گرمخانــه بــرای زنــان کارتــن خواب ســاخته شــده اســت.
ظرفیــت اســتاندارد گرمخانــه هــای تهــران بیــن  ۴۵۰تــا
 ۵۰۰نفــر مــی باشــد و پاســخگوی تعــداد زنــان کارتــن
خــواب نیســت( .ســایت حکومتــی باشــگاه خبرنــگاران
جــوان –  ۲۳آذر )۱۳۹۸
بنــا بــه برخــی گزارشــات ،شــرایط گرمخانــه
n
هــا غیرانســانی اســت و بــا زنــان بدرفتــاری مــی شــود.
در اهــواز در هــوای بســیار گــرم ،زنــان فقــط
n
اجــازه دارنــد از ســاعت  ۰۸۰۰تــا  ۱۴۰۰و فقــط در
روزهــای غیرتعطیــل بــه گرمخانــه مراجعــه کننــد .ایــن
زنــان در ســاعتهایی کــه گرمــای هــوا بــه اوج مــی رســد
و شــب هــا از اقامــت در ایــن مراکــز محــروم هســتند.
در بعضــی گرمخانــه هــا قوانیــن ســختگیرانه ای اعمــال
مــی کننــد و شــرط داشــتن نامــه از مقــام قضایــی ،اکثــر
زنــان کارتــن خــواب را از بهرمنــدی از ایــن گرمخانــه هــا
محــروم مــی کنــد( .خبرگــزاری حکومتــی ایرنــا – ۱۹
آبــان )۱۳۹۷

سن زنان کارتن خواب به ۱۵سال رسیده است

بــه دلیــل فقــر و بیــکاری،
اشــخاص تحصیــل کــرده
نیــز در میــان زنــان کارتــن
خــواب وجــود دارنــد.

رژیــم بــه جــای حــل مشــکل زنــان کارتــن
n
خــواب در رســانه هــا نوشــت« ،بایــد زنــان کارتــن خــواب
عقیــم شــوند تــا از میــزان هزینــه و خطــرات شــان کاســته
شــود!» (خبرگــزاری حکومتــی برنــا –  ۱۵شــهریور
)۱۳۹۸
در میــان زنــان کارتــن خــواب عضــو تیــم
n
ملــی ووشــو را مــی بینیــم کــه بــه دلیــل فقــر بــه اعتیــاد
رو آورد و ســپس کارتــن خــواب شــد .شــیدا ۲۶ ،ســاله،
بــه دلیــل فقــر خانــواده اش بــه اعتیــاد کشــیده شــد .ســمیه
کــه  ۴ســال اســت بــه دلیــل فقــر معتــاد شــده ،فرزنــدش را
دزدیــده انــد و زندگــی اش را در پــارک مــی گذرانــد.
یــک زن دیگــر کــه مــادر دختــری  ۷ســاله اســت گفــت،
بــه دلیــل اعتیــاد نمــی توانیــم بــه گرمخانــه برویــم.
دو زن کارتــن خــواب بــه نــام ســارا و نجمــه
n
شــب هــا نوبتــی بیــدار مــی ماننــد .نجمــه لیســانس ریاضــی
دارد .آنهــا مــی گوینــد اگــر کســی مراقــب نباشــد و
بخوابیــم بــه زنــان تجــاوز مــی کننــد .بــه گرمخانــه نمــی
رویــم چــون آنجــا مــا را اذیــت مــی کننــد .نجمــه تــا
بــه حــال چنــد بــار مــورد تجــاوز گروهــی قــرار گرفتــه
اســت.
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گزارش ساالنه ۲۰۲۰

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

زنان هر چه بیشــتری به دلیل فقر دســت به خودکشی می زنند

نیمی از ۷میلیون کودک کار در ایران ،دختربچه ها هستند

در میان کودکان کار ،دختربچه ها
آسیب پذیرتر هستند
کودکان کار نان آوران خانواده
مســئله کــودکان کار بیــش از ســالهای قبــل حــاد شــده اســت .هرچنــد
کــه رژیــم ایــران امضاکننــده کنوانســیون حقــوق کــودکان ملــل متحــد
اســت امــا از تعهــدات خــود در قبــال کــودکان از جملــه در رابطــه بــا
ممنوعیــت کار کــودکان پیــروی نمــی کنــد .در ســال  ،۹۸ایــران شــاهد
گســترش و وخامــت وضعیــت کــودکان کار و بــه طــور خــاص وضعیــت
دختربچــه هــا در شــهرهای سراســر کشــور بــود.
جمعیــت کــودکان کار در ایــران بــه بیــش از هفــت میلیــون
n
بالــغ مــی شــود .حداقــل نیمــی از ایــن کــودکان را دختربچــه هــا تشــکیل
مــی دهنــد( .خبرگــزاری حکومتــی تســنیم –  ۵مهــر )۱۳۹۸
دختــر بچــه هــای کوچــک بــرای در آوردن مقــدار اندکــی
n
پــول مجبــور بــه کار کــردن در خیابــان هســتند .مأمــوران شــهرداری ایــن
دختــر بچــه هــا را مــورد آزار و اذیــت جنســی و جســمی قــرار مــی دهنــد.
چنــد ویدئــو از صحبــت هــای ایــن دختــر بچــه هــای کار کــه در فضــای
مجــازی پخــش شــد حاکــی از آزار و اذیــت آنهــا توســط مأمــوران
شــهرداری بــود.
در  ۲۶اســفند  ۹۷یــک دختــر بچــه کار بــه نــام صــدوری ۹
n
ســاله بــه همــراه بــرادرش کــه  ۱۱ســال داشــت ،در جریــان بارندگــی
زیــر آوار خانــه شــان جــان باختنــد .ایــن واقعــه در جنــوب تهــران در
اطــراف شــهر ری اتفــاق افتــاد۳۰ .ســال اســت کــه بیــش از ۲۰۰خانــوار
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در ایــن منطقــه بیابانــی زندگــی مــی کننــد .خانــه هــای ایــن منطقــه بــا گل
و چــوب ســاخته شــده و در برابــر بــاران و بــرف مقاومــت چندانــی ندارد.
کــودکان ایــن منطقــه همــه کــودکان کار هســتند کــه بــا دستفروشــی در
متــرو و خیابــان پــول ناچیــزی در مــی آورنــد( .خبرگــزاری حکومتــی
رکنــا –  ۲۷اســفند )۱۳۹۷

کودکان زباله گرد

یکــی از کارهــای کــودکان کار در ایــران زبالــه گــردی اســت .دختربچــه
هــای زبالــه گــرد بــرای در آوردن لقمــه ای نــان مجبــور بــه تــن دادن بــه
ایــن کار ســخت هســتند .مافیــای زبالــه در تهــران از کــودکان و زنــان
بــی سرپرســت و معتــادان در جهــت جمــع آوری زبالــه هــا اســتفاده مــی
کنــد.
بــه گفتــه یــک نماینــده مجلــس ،حــدود ۱۵هــزار زبالــه گــرد
n
در تهــران وجــود دارد ،کــه از ایــن میــزان ۵هــزار نفــر آنهــا کــودکان
هســتند کــه ۴۰درصــد آنــان نــان آور خانــه هســتند و بیــن  ۱۰تــا  ۱۵ســال
ســن دارنــد( .خبرگــزاری حکومتــی خانــه ملــت۲۶ -مهــر )۱۳۹۸
دختــران زبالــه گــرد آســیب پذیرتــر از پســرانند .آنهــا در
n
معــرض بیمــاری هــای بیشــتری قــرار مــی گیرنــد .موهایشــان بلنــد اســت
و شــپش دســت از سرشــان بــر نمــی دارد .آنهــا آب بــه انــدازه کافــی
بــرای شستشــو ندارنــد  ،آبــی هــم کــه هســت آلــوده اســت( .خبرگــزاری
حکومتــی خانــه ملــت – ۲۸مهــر )۱۳۹۸

جدیــد تریــن آمــاری کــه از طــرف پزشــکی قانونــی از
n
خودکشــی در ایــران اعــام شــده مربــوط بــه ســال  ۱۳۹۶اســت کــه در
ســال  ۱۳۹۸اعــام رســمی شــد .بــر اســاس ایــن آمــار ۴۶۲۷نفــر در ســال
 ،۹۶خودکشــی کــرده بودنــد کــه ۳۰۰۰نفــر از ایــن تعــداد زن بودنــد.
بــر اســاس آمــار وزارت بهداشــت ۷۳درصــد مــوارد اقــدام بــه
n
خودکشــی در مناطــق حاشــیه نشــین اتفــاق مــی افتــد کــه ایــن آمــار نشــان
دهنــده نقــش مســائل اقتصــادی در بــروز آســیب هــای اجتماعــی اســت.
(روزنامــه حکومتــی اعتمــاد –  ۲۲مهــر )۱۳۹۸
مریــم عباســی نــژاد ،مســئول برنامــه پیشــگیری از خودکشــی در
n
وزارت بهداشــت ایــران ،اعــام کــرد در ســال  ۱۳۹۷یکصدهــزار خودکشــی
در کشــور ثبــت شــده اســت( .ســایت کردســتان  ۱۵ – ۲۴آبــان )۱۳۹۸
طــی ســال گذشــته مــوارد تکاندهنده متعــددی از خودکشــی زنــان باردار
و مــادران دارای فرزنــد و حتــی مادرانــی کــه بــه همــراه فرزندانشــان در
اثــر فقــر روز افــزون بــه ایــن کار متوســل شــده انــد وجــود داشــت.
صبــری دشــتی زن جــوان  ۲۸ســاله مــادر یــک فرزنــد در اثــر
n
خودکشــی جانــش را از دســت داد.
پرشــنگ کریمــی  ۲۲ســاله در حالــی کــه بــاردار بــود خــود را
n
حلــق آویــز کــرد.
فرشــته کهراریــان ۳۰ ،ســاله کــه ۶ماهــه بــاردار بــود ،روی خــود،
n
همســر و فرزنــد کوچکــش نفــت ریخــت و خودشــان را بــه آتــش کشــیدند.
لیــا رمضانــی ۲۴ ،ســاله ،بــاردار و مــادر یــک کــودک یــک
n
ســاله ،روز  ۱۲اســفند در شــهر ثــاث باباجانــی خودســوزی کــرد.

پریســا نظــری ۲۵ ،ســاله و مــادر دو کــودک ،در ســرپل ذهــاب
n
خــود را حلــق آویــز کــرد( .ســرپل ذهــاب و ثــاث باباجانــی هــر دو از
شــهرهای ویــران شــده در جریــان زلزلــه آبــان  ۹۶مــی باشــند کــه مــردم
آنجــا بــی خانمــان هســتند و زندگــی شــان را در فقــر ســپری مــی کننــد).
در ایــام مینــا شــهیدی۳۸ ،ســاله و مــادر ســه کــودک ،بــه
n
دلیــل فقــر خــود را حلــق آویــز کــرد.
اســرین زمانــی ۲۸ ،ســاله و مــادر یــک کــودک ،در شــهر
n
ســنندج خــود را حلــق آویــز کــرد.
مریــم احمدپــور ۳۳ ،ســاله و مــادر ســه کــودک ،بــه دلیــل
n
مشــکالت زندگــی خــود را حلــق آویــز کــرد.
زینــت کرمــی ۲۶ ،ســاله و مــادر یــک کــودک ،بــا خــوردن
n
قــرص برنــج بــه زندگــی خــود پایــان داد.
الهــام مــرادی ،مــادر یــک کــودک خردســال ،بــه زندگــی
n
خــود پایــان داد.
در اســتان فــارس ،یــک مــادر بــه همــراه دختــر  ۱۱ســاله اش بــا
n
خــوردن قــرص برنــج بــه زندگــی خــود پایــان دادنــد.
الهــه امیــری مــادر یــک کــودک دو ســاله در یــک روســتا در
n
ســقز خــود را حلــق آویــز کــرد.
در تهــران ،یــک زن ۳۴ســاله بــه همــراه پســر ۶ســاله اش خــود
n
را از طبقــه چهــارم ســاختمان بــه پاییــن پــرت کــرد.
دو زن در کرمانشــاه بــه نــام هــای نــگار عزتــی و زینــب
n
محمــدی بــه دلیــل فقــر دســت بــه خودســوزی زدنــد.

 ۵۰۰۰کــودک کار بیــن ســنین  ۱۰تــا
۱۵ســال نــان آور خانواده هایشــان هســتند

دختــران زبالــه گــرد بیشــتر از پســران نســبت
بــه بیمــاری آســیب پذیــر هســتند
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یــک زن ســیل زده در خوزســتان کــه در
زیــر یــک قطــار پنــاه گرفتــه بــه فرزنــدش
رســیدگی مــی کنــد.

نبود زیر ســاخت قیمت ســنگینی از زنان و کــودکان می گیرد
فســاد ،کالهبــرداری ،ســوءمدیریت و اتخــاذ سیاســت هــای
غلــط ،منابــع طبیعــی و زیرســاخت هــای کشــور را نابــود
کــرده اســت .در نتیجــه ،در ســال  ۹۸زنــان و کــودکان
بهــای ســنگینی در زلزلــه و ســیل پرداختــه انــد.
رژیــم ایــران بــا نابــود کــردن بخــش بزرگــی از جنگلهــای
ایــران جهــت ســودجویی از طریــق قاچــاق چــوب ،بــا
ســاختن هتــل و ســاختمان در مســیر طبیعــی رودخانــه هــا
بــرای کســب درآمــد بیشــتر ،بــا تغییــر مســیر رودخانــه هــا
بــرای ســاختن ســد بــه منظــور خدمــات رســانی بــه پــروژه
هــای اتمــی و نظامــی و  ...بــه مــرگ و ویرانــی ناشــی از
فجایــع طبیعــی دامــن زده اســت.
مــردم ایــران در مقابــل حــوادث قابــل پیــش بینــی بــی
دفــاع هســتند .حتــی بعــد از هــر فاجعــه ،رژیــم اقدامــات
اضطــراری اتخــاذ نمــی کنــد و بــه آنهــا کمــک نمی رســاند.
اغلــب ،کمــک هــای محــدودی کــه از ســوی مــردم محلــی
فراهــم مــی شــود نیــز از ســوی ایــادی رژیــم بــه ســرقت
مــی رود و اعتراضــات مــردم آســیب دیــده در ایــن رابطــه
بــا قهــر پاســخ داده مــی شــود.
ســازمان شــفافیت بینالمللــی در مــورد شــاخص فســاد
اداری و اقتصــادی در ســال  ،۲۰۱۹رژیــم ایــران را در بیــن
 ۱۸۰کشــور در رده  ۱۴۶قــرار داده اســت( .ســایت ســازمان
شــفافیت جهانــی –  ۲۳ژانویــه  )۲۰۲۰ایــن رتبــه بنــدی
اگرچــه تکاندهنــده ،امــا بــر اســاس آمــار غیــر شــفاف ارائــه
شــده توســط خــود رژیــم تنظیــم شــده اســت.
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مــردم ایــران ســال ۹۸را بــا ســیل در سرتاســر کشــور آغــاز کردنــد .بارانهــای
ســنگین در اواخــر اســفند  ۱۳۹۷و بهــار ســال  ۱۳۹۸هــزاران شــهر و روســتا
و زندگــی مــردم آن ســامان را نابــود کــرد .ابعــاد گســترده تخریــب ناشــی از
ســیل حاکــی از نابــودی منابــع طبیعــی ایــران اســت.
مــردم ایــران هنــوز بــا مشــکالت ناشــی از ســیل دســت بــه گریباننــد و در
برخــی مناطــق بــاز هــم ســیل مــی آیــد.
طــی ۴۰ســال گذشــته ،موسســات و نهادهــای کالهبــردار رژیــم مالیــان بــه
طــور خــاص ســپاه پاســداران ســودهای هنگفتــی از طریــق نابــودی محیــط
زیســت و طبیعــت بــه دســت آورده انــد از جملــه بــا ســاختن صدهــا ســد و
تونــل در نقــاط غلــط ،منحــرف کــردن مســیر رودخانه هــا ،مصــادره و فروش
زمیــن هــای کرانــه رودخانــه هــا ،مســدود کــردن و ســاخت و ســاز غیرقانونی
در بســتر رودخانــه هــا ،تخریــب جنگلهــا و مراتــع بــرای فــروش چــوب و
زمیــن هــای آن و غیــره.
آنهــا ایــن کار را بــدون رعایــت قواعــد پایــه و ضــروری بــرای هرگونــه
ســاخت و ســازی انجــام داده انــد .در نتیجــه ،مــردم ایــران را در قبــال فجایــع
طبیعــی بــی دفــاع برجــای گذاشــته انــد.
اگــر محیــط زیســت طبیعــی شــهرها و روســتاهای ایــران بــه ایــن وســعت
تخریــب نشــده بــود ،بارانهــای ســیل آســا مــی توانســتند مهــار شــوند و مــردم
محــروم ایــران مجبــور نبودنــد بــا چنیــن خســارات گســترده جانــی و مــادی
مواجــه شــوند.

در اثــر ســیل ویرانگــر
n
بهــار  ،۹۸زندگــی دســت کــم ۱۲
میلیــون شــهروند در سراســر ایــران
تحــت تأثیــر قــرار گرفــت و مــردم
بایــد بــدون کمــک و حمایــت
از ســوی دولــت ،بــا مشــکالت
بســیاری دســت و پنجــه نــرم مــی
کردنــد.
کمیســیون اروپایــی
n
بــرای کمــک هــای انســان دوســتانه
اعــام کــرد کــه ایــن واقعــه ،بدترین
فاجعــه طبیعــی بــود کــه طــی ۱۵
ســال گذشــته در ایــران رخ داد و بــه
دو هــزار شــهر و شهرســتان در ۳۱
اســتان ســرایت کــرد .بیــش از نیــم
میلیــون نفــر مجبــور بــه تــرک محل
ســکونت خــود شــدند .واضــح
اســت کــه در چنیــن شــرایطی،
زنــان بــا مشــکالت متعــددی مواجه
هســتند.
حداقــل  ۲۰زن و چنــد
n
دختــر بچــه در ایــن فاجعــه ســیل
کشــته شــدند کــه  ۱۱تــن از آنهــا
در شــهر شــیراز بــود .در جریــان این
ســیل ویرانگــر تنهــا مــردم بودند که
بــه یــاری یکدیگــر مــی شــتافتند و
هیــچ اقــدام موثــری از طــرف دولت
انجــام نگرفــت.
مســعود پزشــکیان،
n
نایــب رئیــس مجلــس رژیــم ،طــی
اظهاراتــی در روز  ۲۵فروردیــن ۹۸
فــاش ســاخت کــه رژیــم نــه مــی
خواهــد و نــه مــی تواند پاســخگوی
خســارات وارد شــده به مــردم در اثر
ســیل باشــد .وی گفــت« ،اینکــه
دولــت بــه تنهایــی یــا مجلــس بــا
نوشــتن قانــون پاســخ ایــن مشــکلها
را بدهــد امــکان نــدارد ...وقتــی بــه
صحنــه عمــل رســید ،دولــت پــول
نــدارد( ».ســایت رســمی مشــروح
مذاکــرات مجلــس – ۲۵فروردیــن
)۱۳۹۸

ســیل بــار دیگــر در آذر
n
مــاه  ،۹۸مردم اســتانهای خوزســتان،
فــارس و بوشــهر را بــا فجایــع
جبــران ناپذیــری روبــرو کــرد .زنــان
محــروم ایــن مناطــق ،اولیــن قربانیان
ایــن فاجعــه بودنــد .ایــن ســیل در
خوزســتان بــه داخــل بیمارســتان
رازی اهــواز کشــیده شــد و فعالیــت
آن را مختــل کــرد.
روز  ۲۵آذر  ،۹۸بــه دنبال
n
جــاری شــدن ســیل ،چهــار زن بیمار
کــه در آی ســی یــو بخــش قلــب
بیمارســتان اهــواز بســتری بودنــد ،بر

اثــر قطــع بــرق و راه نیفتــادن سیســتم
بــرق اضطــراری جــان باختنــد.
بعضــی مــردم ســیل زده
n
ایــن مناطــق الاقــل تــا  ۲مــاه بعــد
از حادثــه ،حتــی از چــادر محــروم
بــوده و بــه جنــگل هــا پنــاه بــرده
بودنــد ،جایــی کــه بــا خطــر مســتمر
خزنــدگان و حشــرات مــوذی
مواجهنــد( .خبرگــزاری رســمی
ایرنــا –  ۲خــرداد )۱۳۹۸
در دیمــاه  ۹۸بــار دیگــر
n
بــاران هــای ســیل آســا زندگــی
مــردم ایــران را در اســتان محــروم

در بدتریــن فاجعــه طبیعــی طــی  ۱۵ســال گذشــته در
ایــران ،حداقــل ۱۲میلیــون نفــر و ۲هــزار شــهر
در محاصــره ســیل قــرار گرفتنــد .بیــش از نیــم
میلیــون نفــر مجبــور بــه تــرک محــل ســکونت
خــود شــدند.

سیســتان و بلوچســتان دچــار بحــران
کــرد .قریــب بــه ۴۰هــزار خانــه
روســتایی تخریــب شــد ۲۰ .هــزار
هکتــار زراعــت و ۸هــزار دام بــر اثــر
ســیالب از بیــن رفــت( .خبرگــزاری
حکومتــی مهــر – ۱۱بهمــن )۱۳۹۸
ســیل خانــه هــای
n
خشــتی و کپرهــا را بــرد .ارتبــاط
بــا ۴۰۰روســتا بــه دلیــل انســداد
مســیرهای ارتباطــی غیــر ممکــن
شــد( .خبرگــزاری حکومتــی ایلنا –
 ۲۴دی )۱۳۹۸
تعــدادی از روســتاها در
n
زیــر آب ناپدیــد شــدند .در مناطــق
زرآبــاد و کنــارک مــردم بــه مــدت
چنــد روز بــدون هیــچ امکاناتــی در
فــرار از ســیل بــه درختهــا آویــزان
بودنــد.
در یکــی از روســتاهای
n
زاهــدان بــر اثــر بارندگــی شــدید
ســقف یــک خانــه گلــی ریــزش
کــرد و یــک دختربچــه  ۷ســاله بــه
شــدت مصــدوم شــد.
در همیــن حــال ،بــر
n
اثــر ســیالب ،تمســاحهایی بــه نــام
گانــدو بــه ســوی روســتاها روانــه
شــد ه و جــان شــهروندان را بــه خطر
انداختنــد.
مــردم ســیل زده شــاکی
n
بودنــد کــه حکومــت بــه جــای
کمــک بــه قربانیــان ســیل ،بــرای
اعمــال تروریســتی میلیــون هــا یورو
خــرج مــی کنــد.
در ایــن میــان علــی
n
بیــت اللهــی ،مدیــر خطــر پذیــری
مرکــز تحقیقــات راه و شهرســازی،
اعتــراف کــرد کــه «بــا اصــول
ســاده مهندســی و فنــی و حداقــل
هزینــه هــای پیشــگیری مــی تــوان
جلــوی بســیاری از ســیل هــای ایران
را گرفــت( ».ســایت حکومتــی
ســامت نیــوز ۲۴ -دی )۱۳۹۸
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بعد از گذشت سالیان ،بازماندگان زلزله همچنان در چادر
و کانکس زندگی می کنند
مقامــات رژیــم ایــران بــا قتلعــام محیطزیســت و زیرســاخت هــا ،ابعــاد
زلزلــه و ســیل را بــرای مــردم ایــران بــه مراتــب فاجعهبارتــر کــرده انــد
و آنــان را در مقابــل ایــن حــوادث طبیعــی بیدفــاع باقــی گذاشــته انــد.
زنــان و کــودکان بــه طــور خــاص ،اولیــن قربانیــان ایــن حــوادث ناگــوار
هســتند کــه بــا آوارگــی و فقــر ،از نبــود بهداشــت ،و از اســترس و
بیماریهــای عصبــی رنــج مــی برنــد.
زلزلــه زدگان بــم پــس از  ۱۷ســال ،هنــوز حاشــیه نشــین
n
هســتند و مــردم کمــاکان بــا حداقــل اســتانداردهای زندگــی شــهری
فاصلــه بســیار دارنــد.

زلزلــه زدگان کرمانشــاه پــس از  ۲ســال هنــوز در شــرایط
n
بســیار نابســامان روحــی ،در چــادر وکانکــس زندگــی مــی کننــد.
مقامــات رژیــم در خــرداد  ،۹۷در یــک اقــدام ضدانســانی،
n
حــدود ۴۰خانــواده زلزلــه زده را کــه در کمــپ شــاهد  ۱و  ۲مســتقر
بودنــد ،بــا قطــع آب و بــرق و بــا توســل بــه زور ،مجبــور بــه تخیلــه کمــپ
کــرده و خانــواده هــای بــی پنــاه را در خیابــان هــا آواره نمودنــد.
در جریــان زمیــن لــرزه ای کــه صبــح روز  ۱۷آبــان  ۹۸نواحــی
n
شــمال غــرب ایــران را لرزانــد ،حداقــل ۴زن و دختربچــه جــان باختنــد.
زهــرا عابــدی ،دختــر بچــه ده ســاله قربانــی ایــن حادثــه ،پــس از
n

بیــرون کشــیده شــدن از زیــر آوار خانــه شــان در روســتای ورنکــش هنــوز
زنــده بــود ،امــا بــه دلیــل نبــود دکتــر در ایــن روســتا جان خــود را از دســت
داد( .ســایت حکومتــی باشــگاه خبرنــگاران جــوان ۱۹ -آبــان )۱۳۹۸
در ایــن زمیــن لــرزه  ۵.۹ریشــتری ،صدهــا تــن دیگــر مجــروح
n
شــدند .در ایــن حادثــه کــه شــش شــهر و  ۱۴۰روســتا در اســتان
آذربایجــان غربــی را تحــت تاثیــر قــرار داد ۱۵۰۰ ،واحــد مســکونی و
برخــی واحدهــای عمومــی تخریــب شــدند( .خبرگــزاری حکومتــی ایرنــا
  ۱۷آبــان )۱۳۹۸رئیــس ســازمان اورژانــس اعــام کرد۶۰درصــد از مصدومیــن
n
زمیــن لــرزه ،خانــم هســتند .همچنیــن۲۷ ،درصــد از مصدومیــن در رنــج
ســنی  ۲۱تــا  ۳۰ســاله قــرار دارنــد( .ســایت حکومتــی باشــگاه خبرنــگاران
جــوان –  ۱۸آبــان )۱۳۹۸
بــه رغــم گذشــت حــدود  ۳مــاه از زلزلــه ،وضعیــت مــردم ایــن
n
مناطــق در ســرمای شــدید هــر روز بحرانــی تــر مــی شــود .در برخــی
از روســتاها نزدیــک بــه یــک متــر بــرف باریــده و چــادر در ایــن منطقــه
پاســخگوی ســرما نیســت و مــردم و کــودکان یــخ میزننــد .بــرق روســتا
ظرفیــت اســتفاده از بخــاری برقــی را نــدارد .از درز دیــوار خانههــای
پیشســاخته آب میچکــد .هنــوز هیــچ حمامــی بــرای مــردم ســاخته
نشــده اســت .حمــام کــردن کــودکان در چنیــن شــرایطی بســیار دشــوار
اســت .در برخــی مناطــق هنــوز آوار بــرداری نیــز انجــام نشــده اســت.
(خبرگــزاری حکومتــی ایلنــا ۲۳ -آذر )۹۸
زنــان بــاردار و کــودکان شــیرخوار در همیــن وضعیــت فجیــع
n
در چادرهــا زندگــی مــی کننــد .ســرمای طاقــت فرســا و عــدم وجــود
بهداشــت باعــث بــروز انــواع عفونــت هــا و بیمــاری هــا شــده اســت.
حتــی زنــان مبتــا بــه ســرطان در ایــن وضعیــت بــدون غــذای کافــی رهــا

شــده انــد( .خبرگــزاری رســمی ایرنــا – ۲۰آذر )۱۳۹۸
در  ۷بهمــن  ۱۳۹۸نیــز ،یــک زلزلــه  ۵.۴دهــم ریشــتری شــهر
n
شــیراز را لرزانــد کــه چندیــن پــس لــرزه آن دســت کــم تــا یــک هفتــه
ادامــه داشــت .در جریــان ایــن زلزلــه ،دســت کــم  ۵۳روســتا آســیب
دیدنــد .در همــان روز ،شهرســتان بافــق در اســتان یــزد نیــز شــاهد زلزلــه
ای  ۴.۲ریشــتری بــود.
ایــن زلزلــه هــا هرچنــد کشــته ای بــه جــا نگذاشــتند ،امــا مصدومیــت هــا
و خانــه هــا و تأسیســات آوار شــده در شــرایط فقــر شــدید مــردم آســیب
هایــی اســت بــا جایگزیــن .شــدت یخبنــدان و بــرف دسترســی بــه ایــن
منطقــه را بســیار دشــوار کــرده اســت.

زهــرا عابــدی۱۰ ،ســاله ،بــا خبرنــگار تلویزیــون محلــی مصاحبــه مــی کنــد .او

جــان خــود را در زلزلــه از دســت داد زیــرا هیــچ دکتــری در روســتا حضــور
نداشــت.

 ۱۵۰۰واحــد مســکونی در ۱۴۰

شــهر در آذربایجــان غربــی تخریــب
شــدند و مــردم در هــوای ســرد و
یخبنــدان هنــوز در چــادر زندگــی
مــی کننــد.
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ایران رکورددار مرگ و میر
در تصادفات جاده ای

دختر بچه ها قربانیان زیرســاخت های فرســوده و مســتهلک

۹۳درصــد قربانیــان زن در تصادفــات جــاده ای
دختــران دانــش آمــوز بودنــد
نبــود جــاده هــای اســتاندارد و زیــر ســاختهای ترابــری ،نبــود عالئــم
ایمنــی در جــاده هــای کشــور ،و وســائل نقلیــه فرســوده و بعضــً از دور
خــارج جــان بســیاری از مــردم در ایــران را قربانــی مــی کنــد.
تعــداد تلفــات جــاده ای در ســال بــا تلفــات یــک جنــگ تمــام
n
عیــار برابــری مــی کنــد( .خبرگــزاری رســمی ایرنــا – آذر )۱۳۹۷
ایــران با ۸۰۰هــزار تصادف در ســال ،در رتبــه اول مرگبارترین
n
حــوادث جــاده ای در جهــان قــرار دارد .همچنیــن از نظــر آمــار تلفــات
جــاده هــا ،ایــران در بیــن  ۱۹۰کشــور ،رتبــه  ۱۸۹را داراســت.
«هــر نیــم ســاعت ،یــک نفــر در کشــور براثــر تصــادف فــوت
n
مــی کنــد» .رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی ناجــا بــا بیــان ایــن آمــار
تکاندهنــده اضافــه کــرد کــه آمــار تلفــات جــاده ای در ایــران نســبت بــه
مــدت مشــابه ســال قبــل ،افزایــش داشــته اســت .وی افــزود۱۲« ،درصــد
از جــان باختــگان حــوادث جــادهای ،کــودکان هســتند( ».خبرگــزاری
حکومتــی ایســنا – ۴بهمــن )۱۳۹۸
 ۱۶زن از جملــه یــک زن بــاردار در چهــار تصــادف اتوبــوس
n
در فاصلــه  ۱۹تــا  ۳۰دی  ،۹۸در مناطــق مختلــف ایــران جــان باختنــد.
زنــان و دختــران حتــی اگــر خودشــان مســتقیم قربانــی
n
تصادفــات نشــوند ،بــا مــرگ پــدر خانــواده بــی سرپرســت شــده و تحــت
قوانیــن زن ســتیزانه حاکــم ،نهایتــً قربانــی آســیب هــای اجتماعــی مــی
شــوند.
در ســال  ،۹۸تلفــات مســتقیم زنــان در تصادفــات جــاده ای
n
حداقــل  ۹۰مصــدوم و  ۱۸کشــته بــود .یــک زن بــاردار و  ۲دختــر دانــش
آمــوز در میــان کشــته شــدگان بودنــد.
ایــن تصادفــات عمدتــً ســرویس هــای مــدارس بودنــد کــه بــه
n
دلیــل اســتهالک دچــار ســانحه شــده و دســتکم ۸۴دختــر دانــش آمــوز
مصــدوم بــر جــا گذاشــته انــد.
بــر اســاس آمــار ناقــص منتشــر شــده در رســانه هــای حکومتی،
n
بیــش از  ۹۳درصــد قربانیــان تصادفــات در ســال ۹۸دختــر بچــه هــا بــوده
انــد کــه مســتقیمًا قربانــی بــی توجهــی مقامــات رژیــم مالیــان نســبت بــه
جــان کــودکان کشــور شــده انــد.

42

سرانه هزینه یک زندانی در ایران ۲۰ ،برابر یک دانش آموز است
۱۳۶هزار کالس درس فاقد سیستم گرمایشی استاندارد می باشند

 ۸۵۰۰کالس درس در تهــران و  ۱۰۵۲۸کالس درس در سیســتان و
بلوچســتان بایــد تخریــب و از نــو ســاخته شــوند

رژیــم ایــران میلیاردهــا دالر صــرف جنــگ در ســوریه و یمــن،
آزمایشــات موشــکی و فعالیــت هــای تروریســتی و صــرف کمــک بــه
نیروهــای نیابتــی خــود در عــراق ،و همچنیــن ســرکوب مــردم ایــران مــی
کنــد .امــا بودجــه بســیار کمــی را بــه زیرســاخت مــدارس و دانشــگاه هــا
اختصــاص مــی دهــد.
مدیــر دفتــر پیشــگیری قــوه قضائیــه اعتــراف کــرده اســت
n
کــه ســرانه هزینــه یــک زندانــی در ایــران ۲۰ ،برابــر یــک دانــش آمــوز
اســت( .خبرگــزاری رســمی ایرنــا – ۱۸آذر )۱۳۹۸
بــا توجــه بــه وضعیــت وحشــتناک در زندانهــا و محرومیــت زندانیــان از
بســیاری از خدمــات پایــه ،مــی تــوان تصــور کــرد کــه وضعیــت دانــش
آمــوزان ایرانــی چیســت.
علــی الهیــار ترکمــن ،معــاون توســعه مدیریــت و پشــتیبانی
n
وزارت آمــوزش و پــرورش ،بــه بخشــی از شــیادی دولــت روحانــی در
رابطــه بــا بودجــه آمــوزش و پــرورش بــرای ســال  ۹۸اعتــراف کــرده
و فــاش ســاخت کــه محــل تأمیــن بودجــه بــه اصطــاح افزایــش یافتــه،
جیــب خانــواده هــای فقیــر اســت .وی همچنیــن اعــام کــرد« :از محــل
هدفمنــدی یارانههــا ۱۰۰میلیــارد تومــان بــرای کمــک بــه هزینههــای
آب ،بــرق و گاز مــدارس اختصــاص یافــت»( .خبرگــزاری حکومتــی
تســنیم – ۱۰دی )۱۳۹۷
نایــب رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس رژیــم
n

اذعــان داشــت کــه تعــداد قابــل توجهــی از مــدارس بــا خطــر بالقــوه وقــوع
حوداثــی ماننــد آتــش ســوزی در مدرســه دخترانــه شــین آبــاد مواجهنــد.
بــه گفتــه احمــدی ۱۳۶ ،هــزار کالس درس فاقــد سیســتم گرمایشــی
اســتاندارد مــی باشــند( .خبرگــزاری حکومتــی مهــر – ۲۲دی )۱۳۹۷
مدیــرکل نوســازی مــدارس اســتان تهــران نیــز بــا بیــان اینکــه
n
 ۲۳۵مدرســه در تهــران بــاالی  ۶۰ســال عمــر دارنــد ،گفــت« :در
مجمــوع در اســتان تهــران  ۸.۵۰۰کالس بایــد تخریــب و بازســازی و
۱۴.۵۰۰کالس مقــاوم ســازی شــوند( ».خبرگــزاری حکومتــی ایســنا –
 ۲۹مــرداد )۱۳۹۷
مدیــرکل نوســازی مــدارس کشــور در مــورد اســتان سیســتان و
n
بلوچســتان گفــت کــه از قریــب بــه ۱۹هــزار کالس درس در ایــن اســتان
 ۱۰.۵۲۸کالس نیازمنــد تخریــب و بازســازی هســتند( .خبرگــزاری
حکومتــی ایســنا ـ ۱۴شــهریور )۱۳۹۶
ایــن آمــار و ارقــام صرفنظــر از انبــوه مــدارس چــادری و کپــری اســت کــه بــه
دور از حداقــل اســتانداردها بــه عنــوان کالس هــای درس اســتفاده می شــوند.
زیــر ســاخت فرســوده مــدارس طــی ســال گذشــته منجــر بــه
n
ضایعــات مشــخصی علیــه جــان دختــر بچــه هــا شــد .در بهمــن مــاه ،۹۷
در مدرســه ای در کرمــان۲۵ ،دختــر دانــش آمــوز بــه علــت استنشــاق گاز
مونواکســید کربــن کــه از بخــاری نشــت کــرده بــود ،دچــار مســمومیت
شــدند( .خبرگــزاری حکومتــی ایســنا ۹ -بهمــن )۱۳۹۷

در فروردیــن  ،۹۸صبــا صــادق زاده ،فــارغ التحصیــل دانشــگاه
n
صنعتــی ســهند ،کــه بــرای اخــذ مــدرک خــود بــه تبریــز رفتــه بــود در اثــر
نشــت گاز آب گرمکــن خوابــگاه جــان خــود را از دســت داد .در ایــن
حادثــه یــک دانشــجوی دیگــر نیــز مصــدوم شــد( .خبرگــزاری حکومتــی
ایســنا –  ۳۱فروردیــن )۱۳۹۸
حادثــه مشــابهی در مهرمــاه  ،۹۸در شــهر گــرگان رخ داد.
n
بــوی گاز سیســتم گرمایشــی مدرســه آســیه در فضــای مدرســه پیچیــد و
باعــث مســمومیت ۲۲دانــش آمــوز دختــر گردیــد( .خبرگــزاری رســمی
ایرنــا –  ۲۴مهــر )۱۳۹۸
روز ۸خــرداد  ،۹۸ســه دختــر دانــش آمــوز  ۸-۹ســاله در حــال
n
خــوردن آب بــه داخــل گــودال هوتــک افتــاده و غــرق شــدند .ایــن
حادثــه جانگــداز در روســتای کموبــازار شهرســتان چابهــار ،در اســتان
سیســتان و بلوچســتان رخ داد جایــی کــه مــردم بــه خاطــر نبود زیرســاخت
هــای ابتدایــی و نبــود امکانــات آبرســانی ،بــا کنــدن یــک گــودال کــه بــه
آن هوتــک مــی گوینــد آب بــاران را بــرای اســتفاده ذخیــره مــی کننــد.
(خبرگــزاری رســمی ایرنــا ۸ -خــرداد )۱۳۹۸
مــاه بعــد در همیــن اســتان ،در روســتایی از توابــع ســرباز،
n
یــک دختــر ۱۰ســاله کــه بــرای برداشــتن آب بــه رودخانــه رفتــه بــود
مــورد حملــه تمســاح قــرار گرفــت و یــک دســتش قطــع شــد( .ســایت
حکومتــی عصــر ایــران – ۲۹تیــر )۱۳۹۸
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