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حق طبع و انتشار محفوظ و متعلق به کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران می باشد. 
چاپ و انتشار این گزارش و یا بخش هایی از آن با اجازه قبلی و یا ذکر منبع مجاز است.

از انتشارات کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران - مارس ۲۰۲۰

گزارش سال ۲۰۲۰



و  فقــر  دلیــل  بــه 
اشــخاص  بیــکاری، 
نیــز  کــرده  تحصیــل 
ــن  ــان کارت ــان زن در می
ــد.  ــود دارن ــواب وج خ
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          کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت
   پیشگفتار          گزارش ساالنه ۲۰۲۰

در حالــی کــه زنــان ایرانــی آخریــن گامهایشــان 
ــی  ــری برم ــب آزادی و براب ــارزه در طل را در مب
دارنــد، وضعیــت در کشــور هرچــه بیشــتر قطبــی 

مــی شــود.
از یــک ســو، ســرکوبی زنــان ابعــاد جدیــدی بــه 
خــود گرفتــه اســت. حقــوق پرســتاران، معلمــان و 
ــه و  ــده گرفت ــان نادی ــی همچن ــت مذهب ــان اقلی زن

نقــض مــی شــود.
زنــان و فرزنــدان شــان قربانیــان اصلــی در زمیــن 
ــچ  ــدون هی ــه ب ــتند ک ــا هس ــیل ه ــا و س ــرزه ه ل
ــه حمایــت دولــت از آنهــا رهــا مــی شــوند. گون

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.

ــان  ــاد، زن ــان معت ــواب، زن ــن خ ــان کارت ــن زن س
تــن فــروش، قربانیــان خودکشــی و غیــره بــه 

ــت. ــیده اس ــال رس ــدود ۱۵س ح
کــودک همســری در اســتان هــای مختلــف رواج 
بیشــتری پیــدا کــرده و تعــداد بیــوه کــودکان 
ــی  ــد و حت ــی ده ــش م ــتر افزای ــم بیش ــاز ه را ب
ــت  ــان سرپرس ــل زن ــه خی ــاله را ب ــران ۱۴س دخت

ــد. ــی کن ــه م ــوار اضاف خان
و این لیست ادامه دارد ...

از ســوی دیگــر، زنــان ایرانــی هرچــه بیشــتر 
پیــکان  نــوک  انــد و در  بــه ســخن درآمــده 
ــوف اعتراضــات  ــاپیش صف اعتراضــات و در پیش

ــد. ــرار دارن ــا ق ــام ه و قی
تأثیرگــذاری آنهــا در هدایــت دو قیــام سراســری 
طــی یــک ســال گذشــته چنــان بــود کــه مقامــات 
رژیــم را وادار بــه اذعــان بــه نقــش زنــان در 

ــرد. ــات ک اعتراض

کــه  بشــر  حقــوق  مدافعــان  حــال،  عیــن  در 
بازداشــت و در شــرایط وحشــتناک و غیرانســانی 
در زندانهــا محبــوس مــی شــوند، بــه دفــاع خــود 
ــر  ــا از ه ــد. آنه ــی دهن ــه م ــر ادام ــوق بش از حق
فرصتــی بــرای افشــای جنایــات رژیــم، حمایت از 
اعتراضــات و حتــی گــزارش وضعیــت معترضــان 

ــد. ــی کنن ــتفاده م ــا اس ــده در زندانه ــتگیر ش دس
ــود  ــرای آزادی خ ــط ب ــه فق ــران ن ــان دالور ای زن
ــد.  ــی جنگن ــان م ــه ایرانی ــرای آزادی هم ــه ب بلک
آنهــا مبــارزات مــردم ایــران را بــه ســوی آزادی و 
برابــری هدایــت مــی کننــد و عــزم خدشــه ناپذیــر 
ــد  ــق خواه ــدف را محق ــن ه ــت ای ــا در نهای آنه

کــرد.
ایــن زنــان شــجاع ایــده »نســل برابــر« را در عمــل 
ــی  ــن الملل ــارزات بی ــد و مب ــات رســانده ان ــه اثب ب
زنــان بــرای برابــری بــا فــداکاری هــا و مشــارکت 
آنهــا اعتبــار و اعتالیــی صدچنــدان گرفتــه اســت.
منظــور  بــه  اســت  تالشــی  امســال  گــزارش 
ــاره جوانــب مختلــف زندگــی و  روشــنگری درب
مبــارزات زنــان ایــران زمیــن در ســال ۱۳۹۸.

۱                     پیشگفتار
۲                     زنان در پیشاپیش صفوف دو قیام سراسری در ایران

۴              ۱۵۰۰نفر شامل حداقل ۴۰۰ زن کشته شدند
۶              ۱۲هزار دستگیر و در زندان مورد خشونت قرار گرفتند

۸                     شرایط زنان زندانی سیاسی 
۱۰               رفتارهای خشونت آمیز و بیرحمانه و غیر انسانی 

۱۱               احکام سنگین زندان
۱۲               زنان زندانی سیاسی در بند

۱۳                      آزار و اذیت زنان اقلیت مذهبی
۱۴                      باالترین اعدام کننده زنان در جهان 

۱۶                      وضعیت وحشتناک زندانهای زنان در ایران 
۱۹                      خشونت علیه زنان علیه زنان در ایران

۲۰               رایج ترین اشکال خشونت علیه زنان
۲۳               ازدواجهای زودهنگام 

۲۴                      عدم دسترسی زنان به کار و حقوق شرافتمندانه و فرصت های برابر
۲۶               پرستاران ایران با انواع مشکالت مواجه هستند

۲۷               وضعیت مشقت بار معلمین در زیر خط فقر
۲۸               زنان سرپرست خانوار در میان آسیب پذیرترین اقشار

۲۹                     یک مرگ دردناک، مهاجرت، ویژگی ورزش زنان ایران
۳۲                     زنانه شدن چهره فقر و گسترش آسیب های اجتماعی

۳۳              کولبری زنان 
۳۴               گسترش شتابان اعتیاد

۳۵               زنان کارتن خواب
۳۶              کودکان کار نان آور خانواده 

۳۷              زنان هرچه بیشتری به دلیل فقر دست به خودکشی می زنند
۳۸                     نبود زیرساخت قیمت سنگینی از زنان و کودکان می گیرد

۴۰              بعد از گذشت سالیان، بازماندگان زلزله همچنان در چادر و کانکس زندگی می کنند
۴۲              ایران رکورددار مرگ و میر در تصادفات جاده ای 

۴۳              دختربچه ها قربانیان زیرساختهای فرسوده و مستهلک

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران
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زنان در پیشاپیش صفوف دو قیام سراسری در ایران

“

“

ســال ۹۸ شــاهد دو قیــام بــزرگ در ایــران بــود. از برجســته تریــن ویژگــی 
ــت و پیشــبرد اعتراضــات  ــان در هدای ــوداری زن ــام، جل ــن دو قی ــای ای ه

بــود.

ــان ۱۳۹۸  ــی آب ــای پایان ــری،  در روزه ــات سراس ــن دور از اعتراض اولی
صــورت گرفــت.   ارتشــی از گرســنگان، بیــکاران، زنــان و جوانــان 
آزادی ســتان، منتظــر یــک جرقــه بــود تــا بــر علیــه ظلــم حکومــت 
ــا ســه برابــر شــدن قیمــت بنزیــن  آخونــدی شــورش کنــد. جرقــه قیــام ب

ــد. زده ش
اعتــراض کننــدگان شــعار مــی دادنــد: »مــرگ بــر اصــل والیــت فقیــه«، 
ــور«.  ــر دیکتات ــی«  و »مــرگ ب ــر روحان ــه ای«، »مــرگ ب ــر خامن »مــرگ ب
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 
۴ یــا ۵ نفــره نقــش رهبــری را بــر عهــده داشــتند و مــردم را بــه اعتــراض 

تشــویق مــی کردنــد. 
ــان ۱۳۹۸: »در شــرارتهای اخیــر میــدان  روزنامــه حکومتــی مشــرق ۲۹آب
داری زنــان چشــمگیر بــوده و در صحنــه هــای مختلــف نقــش ویــژه ای 

در واداشــتن مــردم بــه اعمــال ساختارشــکنانه دارنــد.«
خبرگــزاری حکومتــی فــارس ۲۹ آبــان ۹۸ گــزارش داد: »در نقــاط متعدد 
ــژه ای  ــش وی ــال، نق ــا ۳۵ س ــرًا ۳۰ ت ــان ظاه ــران، زن ــه ته ــژه حوم ــه وی ب
ــش،  ــان متحدالپوش ــن زن ــد... ای ــده دارن ــه عه ــات ب ــدری اغتشاش در لی
هریــک وظیفــه ای جداگانــه دارنــد؛ یکــی از شــورش ها فیلــم می گیــرد، 
ــا تحریــک مــردم،  ــرد و دیگــری ب دیگــری جلــوی خودروهــا را می گی

ــد.« ــاب می کن ــاش ها مج ــف اغتش ــه ص ــتن ب ــه پیوس ــا را ب آن ه
اعتراضــات بــه ســرعت ظــرف چنــد روز بــه ۱۹۱ شــهر در سراســر ایــران 

گســترش یافــت.
ولــی فقیــه مالیــان علــی خامنــه ای وارد میــدان شــد و بــا »اشــرار« 
ــادر  ــردم را ص ــه روی م ــودن ب ــش گش ــتور آت ــن دس ــدن معترضی خوان

ــان را نشــانه  ــام هــا، ســر و قلــب جوان کــرد. تــک تیراندازهــا از پشــت ب
ــاس  ــوران لب ــد. مأم ــرار دادن ــدف ق ــاله را ه ــان ۱۳ و ۱۴س ــه، جوان گرفت
ــد و  ــدگان شــلیک مــی کردن ــه تظاهرکنن ــه نزدیــک ب شــخصی از فاصل
ــراي  ــوارد ب ــیاري از م ــد. در بس ــی افتادن ــن م ــان مجروحی ــه ج ــر ب ــا تب ب
ســركوب مــردم مسلســلهاي ســنگین و هلــي كوپتــر و تانــک وارد صحنــه 
شــد. دیکتاتــوری مذهبــی مرتکــب یــک جنایــت گســترده دیگــر علیــه 

بشــریت شــد. 
ــن بازداشــت  ــن مجــروح و ۱۲۰۰۰ ت ــر کشــته، ۴۰۰۰ ت ــل۱۵۰۰ نف حداق

شــدند. 
بــرای جلوگیــری از درز اخبــار و پخــش تصاویــر ســرکوب خونیــن 

ــد. ــل ش ــل مخت ــبکه موبای ــع و ش ــت قط ــن اینترن معترضی
ایــن ســرکوب تکاندهنــده و کشــتار مــردم بــی دفــاع در ایــران  یکــی از 
هولنــاک تریــن جنایت هــای 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 
ــا  ــورد ب ــیوه برخ ــدگان و ش ــته ش ــداد کش ــورد تع ــفافیت در م ــدم ش ع

ــداوم دســتگیریهای گــزارش شــده در  ــن ت هــزاران بازداشــتی، و همچنی
ــران هشــدار داد.  سراســر ای

ــت از آن دارد کــه  ــد شــده حکای ــی تأیی ــای ویدئوی ــپ ه او گفت: »کلی
خشــونت جــدی علیــه معترضیــن بــه کار گرفتــه شــده از جملــه اعضــای 
ــک  ــتری در ی ــاختمان دادگس ــام س ــت ب ــی از پش ــای امنیت ــلح نیروه مس
ــا هلیکوپتــر. مــا همچنیــن  شــهر شــلیک مــی کردنــد و در شــهر دیگــر ب
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 
ــای  ــا اعض ــورت و ی ــه ص ــر ب ــی دیگ ــد. برخ ــرده ان ــلیک ک ــتقیما ش مس
حیاتــی بــدن تیرانــدازی کــرده انــد. بــه عبــارت دیگــر قصــد آنهــا کشــتار 
ــن  ــول بی ــدات و اص ــکار تعه ــض آش ــا نق ــت. اینه ــوده اس ــان ب معترض
ــاره اســتفاده از قهــر بــوده و نقــض جــدی حقــوق بشــر مــی  المللــی درب

باشــند.«
ــه  ــت ک ــرده اس ــت ک ــی دریاف ــر او اطالعات ــت دفت ــی گف ــر عال کمیس
ً  گزارشــاتی را تأییــد مــی کننــد کــه نیروهــای امنیتــی ایــران علیــه  بخشــ
ــا  ــی کــه ب ــه مردم ــه علی ــدان جراحــی ماهشــهر، از جمل معترضــان در می

ــه  ــار ب ــد، تیرب ــده بودن ــی ش ــک مخف ــای نزدی ــه در نیزاره ــرار از منطق ف
کار گرفتنــد و حداقــل ۲۳ نفــر و احتمــااًل 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 گیــالن، 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 ۱۵ آذر  ۹۸ بــا وقاحــت گفــت، »وســط 
ــه  ــر و گلول ــد تی ــی کنن ــش نم ــات پخ ــل و نب ــه نق ــری ک ــوا و درگی دع
اســت. دیشــب یــک نفــر نقــل مــی کــرد در تهــران، در یــک بیمارســتان 
ــت  ــت از پش ــره گف ــت پنج ــت پش ــتار رف ــم پرس ــک خان ــود. ی ــلوغ ب ش
پنجــره فیلمبــرداری کنــم. مــی خواســت فیلــم بیــرون را بگیــرد،  یــک تیــر 

صــاف نشســت وســط پیشــانی اش!«

اعتراضات آبان ماه ۹۸
در نقاط متعدد به ویژه حومه 

تهران، زنان ظاهراً 3۰ تا 
35 سال، نقش ویژه ای در لیدری 

اغتشاشات به عهده دارند.
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سمت راست، نیکتا اسفندانی، 14ساله، و آمنه شهبازی فرد به همراه دختر 
4ساله اش، عکس باال. هر دو نفر در جریان اعتراضات آبان ۹۸ به دست 

تک تیراندازان هدف اصابت گلوله از ناحیه سر و قلب قرار گرفتند.

تــا زمــان انتشــار ایــن گــزارش، مقاومــت ایــران اســامی حداقــل ۷۵۵ نفــر 
از شــهدای قیــام آبــان ۹۸ را شناســایی کــرده اســت. بــه رغــم فشــارهای 
داخلــی و بیــن المللــی، رژیــم از اعــالم اســامی و تعــداد کشــته شــدگان 

خــودداری کــرده اســت.
کمیســیون زنــان شــورای ملــی مقاومــت ایــران تــا کنــون اســامی و 
ــرده  ــع آوری ک ــش از ۵۵ زن را جم ــهادت بی ــه ش ــوط ب ــات مرب گزارش
ــر از قــول مقامــات  اســت. امــا روز ۲۳ دســامبر ۲۰۱۹، خبرگــزاری رویت
وزارت کشــور رژیــم وجــود ۴۰۰ زن و ۱۷ نوجــوان در میــان ۱۵۰۰ 

ــرد. ــد ک ــان را تأیی ــهید آب ش
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 ۶ فرزنــد 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:

۱.آمنــه شــهبازی فــرد – کــرج، اســتان البــرز - ۳۴ ســاله و مــادر ۳ فرزنــد، 
دو پســر ۱۴ و ۱۲ ســاله و یــک دختــر ۴ ســاله بــود. آمنــه در حالــی کــه 
ــت  ــه دس ــد ب ــک کن ــروح کم ــرض مج ــک معت ــه ی ــت ب ــالش داش ت

نیروهــای امنیتــی رژیــم هــدف قــرار گرفــت.
بــرادر آمنــه نهایتــً بــا پرداخــت ۴.۵ میلیــون تومــان توانســت پیکــر آمنــه 
ــر  ــتند در اث ــن او نوش ــواز دف ــرد. در ج ــل بگی ــرا تحوی ــت زه را از بهش
شکســتگی جمجمــه کشــته شــده در حالــی کــه ســر و صورتــش ســالم 

ــه گردنــش خــورده بــود.  بــود و تیــر ب
۲.آزاده ضربــی، ۲۸ ســاله – شــهریار، تهــران - پیکــر بــی جــان آزاده در 
ــه ای متالشــی شــده  ــا اصابــت گلول ــدا شــد کــه حنجــره اش ب ــی پی حال
بــود. او دانشــجوی کارشناســی دانشــگاه آزاد شــهر قــدس ) قلعــه حســن 

خــان( بــود. 
۳.آذر میرزاپــور زهابــی، پرســتار و مــادر ۴ فرزنــد – کــرج، اســتان البــرز 
ــد از دو شــیفت  ــه بع ــه خان ــن بازگشــت ب ــان ۹۸ در حی – وی روز ۲۵آب
کاری در بیمارســتان شــفای کــرج بــود کــه در گلشــهر بــر اثــر اصابــت 

گلولــه بــه قلبــش، جــان خــود را از دســت داد. 
۴. بیتا خدادادی- کرج، استان البرز 

۵.چنعانی، یک دختر خردسال – ماهشهر، خوزستان
۶.الهه رستگار- تبریز

۷.عصمت حیدري - کرمانشاه
۸.فاطمه حبیبی –بهارستان، تهران

۹.فاطمه حقوردي – اهواز، خوزستان
۱۰.فریبا  آل خمیس– اهواز، خوزستان

۱۱.فریحه كریم زاده – اهواز، خوزستان
ــادر یــک پســر ۸ســاله  – شــهریار، تهــران - او  ــی، م ــار صمصام ۱۲.گلن

منتظــر آژانــس بــود کــه بــه منــزل برگــردد، ولــی ناگهــان هــدف گلولــه 
یــک تــک تیرانــداز قــرار گرفــت.

ــرگ  ــرحد م ــا س ــاله، ت ــتان- ۳۴س ــادان، خوزس ــمیری- آب ــه س ۱۳.حلیم
شــکنجه شــد و پیکــر بــی جــان او را مقابــل خانــه پــدرش رهــا کردنــد.

۱۴.حسینه عتیقی – ماهشهر، خوزستان
۱۵.حســنا بامــری – ماهشــهر، خوزســتان-  دختربچــه ۳ســاله کــه در بغــل 

مــادرش کشــته شــد
۱۶.كوثر  بغالني– اهواز، خوزستان

۱۷.كوثر  تابع معتوقي – اهواز، خوزستان
۱۸.مهنــاز مهدیــزاده نــادر – کــرج، اســتان البــرز- او روز ۲۵ آبان ۹۸ ســه 

بــار هــدف گلولــه نیروهــای امنیتــی قــرار گرفــت و به شــهادت رســید.
۱۹.مریم اسماعیلي– اهواز، خوزستان

۲۰.مریم عیداني – اهواز، خوزستان
۲۱.مریم نوری– رباط کریم، تهران 

۲۲.مرضیه عباس زاده – رباط کریم، تهران
۲۳.معصومه داراب پور – اهواز، خوزستان

۲۴.محدثه  مقدم – اهواز، خوزستان
۲۵.مینــا شــیخی، ۵۹ســاله، مــادر ۶فرزنــد – تهــران- روز ۲۵ آبــان ۹۸، او 
در حــال تماشــای اعتراضــات از پشــت بــام منزلــش بــود کــه ســه بــار بــه 

ســینه اش شــلیک شــد. 
۲۶. نسرین بغالني  – اهواز، خوزستان

۲۷.نسیم قربانی- تهران
۲۸.نیکتــا اســفندانی، ۱۴ســاله – تهــران – وی در خیابــان ســتارخان 
ــواده او بعــد از ۳  ــرار گرفــت. خان ــه ق ــه ســر هــدف گلول تهــران از ناحی

ــد. ــل بگیرن ــد او را تحوی ــتند جس روز توانس
۲۹.نیکتا خزائی – مهرشهر کرج، استان البرز 

۳۰.پروانه سیفی – رباط کریم، تهران
۳۱.ریحانه  ملكي – اهواز، خوزستان

۳۲.سمانه ذوالقدر- تهران
۳۳.سهیال  فالح زاده – اهواز، خوزستان

۳۴.شهال بالدي – اهواز، خوزستان
۳۵.شهال رضایی پور- کرج، استان البرز

۳۶.ســپیده حســنی–  نقــده، آذربایجــان غربــی – وی دانشــجو بــود و در 
تظاهــرات تهــران در اثــر اصابــت گلولــه جــان باخــت.

۳۷.شــبنم دیانــی – بهبهــان، خوزســتان - او بــه همــراه ۱۲تــن  دیگــر در 
ــه  ــیجی زیرگرفت ــکاران بس ــودروی جنایت ــط خ ــیراز توس ــای ش درگیریه

شــد. ســپس همــه آنهــا بــه رگبــار بســته شــدند.
۳۸.شلیر دادوند – بوکان، کردستان

۳۹.خانم ام ولید – ماهشهر، خوزستان
۴۰.یاس سلیمانی – شوشتر، خوزستان

۴۱.ویدا شكیبایي مقدم – کرمانشاه

۱5۰۰نفر شامل حداقل ۴۰۰ زن کشته شدند

۴۲.وینا هوشنگی – جوانرود، کرمانشاه
۴۳.زهرا ساجدی – آبادان، خوزستان

۴۴.زینب عساکره – آبادان، خوزستان
۴۵.زینب  نیسان پور – اهواز، خوزستان
۴۶.زیبا خوشگوار – سنندج، کردستان

۴۷.یک دختر ۱۳ساله – بهبهان، خوزستان – گزارش شاهد عینی
ــر قــرار گرفــت –  ــر دانــش آمــوز کــه هــدف هلــی کوپت ۴۸.یــک دخت

ــارس– گــزارش شــاهد عینــی شــیراز، ف
ــزارش  ــتان – گ ــنندج، کردس ــقز – س ــل س ــجو اه ــر دانش ــک دخت ۴۹.ی

شــاهد عینــی
ــراف امــام جمعــه  ۵۰.یــک پرســتار در یــک بیمارســتان – تهــران – اعت

اســالم
۵۱.یک زن باردار – ماهشهر، خوزستان – گزارش شاهد عینی

۵۲.یــک زن بــاردار – ســاوه، اســتان مرکــزی – مســتند بــا کلیــپ 
ویدئویــی

۵۳.یک زن – ماهشهر، خوزستان – گزارش شاهد عینی
۵۴.یک زن جوان – شهریار، تهران – گزارش شاهد عینی

۵۵.یک خانم – رشت، گیالن – گزارش شاهد عینی
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گلنار صمصامی در حالی که منتظر تاکسی بود از ناحیه سر هدف یک 
تک تیرانداز قرار گرفت.

۱۲۰۰۰ دســتگیر و در زندان مورد خشونت قرار گرفتند
ــدگان در  ــداد دستگیرش ــد، تع ــه ش ــی گفت ــش قبل ــه در بخ ــور ک همانط
جریــان اعتراضــات آبــان ۹۸ حداقــل ۱۲هــزار تــن تخمیــن زده می شــود. 
بنــا بــه گــزارش رســانه هــای حکومتــی، طــی روزهــای ۹ و ۱۰ آذر ۹۸، 
ــجوی  ــتکم ۳دانش ــدند. دس ــت ش ــتان بازداش ــن در ۷ اس ــش از ۱۰۰۰ت بی
دختــر در روزهــای آخــر آبانمــاه بازداشــت شــدند. دســتگیری ۱۱زن در 
روزهــای  ۷، ۱۳ و ۱۶آذر در ســیرجان و کــرج و در روز ۵دی در اســتان 

گیــالن توســط مقامــات محلــی رژیــم اعــالم شــد.
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس رژیــم روز ۴ آذر ۹۸ اعــالم 

کــرد ۷هــزار نفــر در جریــان اعتراضــات آبــان دســتگیر شــدند.
گزارشــات متعــددی از بدرفتــاری و خشــونت علیــه معترضیــن بازداشــتی 
ــه منظــور گرفتــن اعترافــات اجبــاری وجــود دارد. تلویزیــون  از جملــه ب
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.
ــای  ــت دیواره ــورت در پش ــن ص ــن تری ــه خش ــریت ب ــه بش ــت علی جنای

ــه دارد. ــدان ادام زن
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 رســانه های خــارج از 
کشــور بازداشــت شــده بــود بــه آنجــا آوردنــد. بعــد از چنــد روز دیگــر 
ــر شــکنجه جــان  ــد زی صــدای شکنجه شــدن هایش را نشــنیدیم. می گفتن

باختــه اســت.«
ــه ای  ــدی در نام ــس محم ــر نرگ ــوق بش ــال حق ــی و فع ــی سیاس زندان
ــاره یــک زن جــوان  ــرون فرســتاد، درب ــه بی ــدان ب کــه روز ۱۰ آذر از زن
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.«
ــه در  ــن ک ــدان اوی ــوان در زن ــک ج ــا ی ــه ب ــدی در رابط ــس محم نرگ
ــت،  ــود نوش ــده ب ــگ پری ــورده و رن ــر خ ــان تی ــات آب ــان اعتراض جری
»ظاهــرش نشــان مــی دهــد کــه خونریــزی، عفونــت و تــورم غیــر قابــل 
تصــور پــا،  او را از پــای در آورده تــا زندانبانــان بنــد ۲۰۹ امنیــت 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 
ــت  ــالح و تربی ــون اص ــه کان ــا ب ــماری از آنه ــتند و ش ــت هس در بازداش

ــد. ــده ان ــل ش ــودکان منتق ک

اعتراضات دی ماه ۹۸
ــه کشــته  ــش ب ــی در واکن ــاه، سلســله اعتراضات ــر از دو م ــه کمت ــه فاصل ب
شــدن ۱۷۶ انســان بیگنــاه در هواپیمــای اوکراینــی بــه دســت ســپاه 
ــکان  ــن از پزش ــه ت ــر و س ــجوی دخت ــل ۱۶دانش ــت. حداق ــورت گرف ص
و اســاتید زن در میــان کشــته شــدگان بودنــد. اعتراضاتــی کــه پیشــتازی 
ــده در آن  ــن کنن ــذار و تعیی ــای تاثیرگ ــن پارامتره ــی تری ــان، از اصل زن

ــود. ب
ــن تظاهــرات گســترده کــه از  ــان در ای ــت اعتراضــات از ســوی زن هدای
روز ۲۱ دی ۹۸ از دانشــگاه هــای تهــران آغــاز و بــه ســرعت بــه ۱۹ اســتان 
ــده کل قــوا،  ــود. شــعارهایی چــون »فرمان ــارز ب گســترش یافــت بســیار ب
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. 

ــمار  ــه ش ــن از جمل ــل ۳۰۰ت ــاه ۱۳۹۸، حداق ــات دیم ــان اعتراض در جری
ــان بازداشــت شــدند.  ــی از زن ــل توجه قاب

ســخنگوی قــوه قضائیــه رژیــم بــه بخشــی از ایــن دســتگیری هــا اعتــراف 
کــرد. )خبرگــزاری حکومتــی ایســنا- ۲۴دی 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 ۱۳۹۸، توســط نیروهــای 

امنیتــی در منــزل خــود بازداشــت شــد. 
روزنامــه گاردیــن دربــاره ایــن اعتراضــات نوشــت: »یکشــنبه شــب 
ــده  ــور پراکن ــه منظ ــی ب ــات جنگ ــتفاده از مهم ــا اس ــی ب ــات ایران مقام
کــردن معترضیــن بــه ســوی آنهــا شــلیک کردنــد و چندیــن تــن مجــروح 

ــدند.« ش
ــت،  ــن گف ــه گاردی ــان ب ــر زن ــش هدایتگ ــوص نق ــاهد در خص ــک ش  ی
ــدند،  ــی ش ــت م ــان هدای ــوی زن ــان از س ــیاری ش ــه بس ــی ک ــروه های »گ
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 
ــه کــرات  ــان را چنیــن شــرح داده اســت:  »آنهــا ب مامــوران در مــورد زن
ــم و  ــی دیدی ــا را نم ــچ ج ــا هی ــد. م ــی کردن ــلیک م ــک آور ش گاز اش
ــاد مــی زدیــم. داشــتیم بینایــی مــان را از دســت مــی دادیــم... یــک  فری

ــت.  ــرار گرف ــت ق ــورد اصاب ــا م ــه پ ــن از ناحی ــار م ــوان در کن ــر ج دخت
ــً وحشــتناک«.  ــود، حقیقت ــه وحشــتناکی ب صحن

ــه از  ــرد ک ــه ک ــی را ارائ ــر ویدئوی ــن زن تصاوی ــن، ای ــه گاردی ــه گفت ب
نزدیکــی میــدان آزادی گرفتــه شــده بــود و رد خــون را در امتــداد پیــاده 

ــی داد.   رو نشــان م
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 ۲۴، در گزارشــی از اعمــال خشــونت مامــوران امنیتــی نســبت بــه 
ــری  ــی در ۷۰مت ــپ ویدئوی ــاه۹۸ نوشــت: دو کلی ــان در روز ۲۲ دی م زن
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 
ــا،   ــه پ ــز در ناحی ــی داد کــه او نی ــود و دیگــری،  زن ســومی را نشــان م ب

جراحــت برداشــته بــود.
همچنیــن ســازمان عفــو بیــن الملــل، بــه وجــوه تکاندهنــده ای از ســبعیت 
ــه  ــان معتــرض پرداخــت و در گزارشــی ب ــه زن مامــوران امنیتــی نســبت ب
تاریــخ ۲۵دی ۹۸ نوشــت، »ایــن ســازمان اتهامــات تکاندهنــده ای دربــاره 
خشــونت جنســی علیــه حداقــل یــک زن دریافــت کــرده اســت.« ســازمان 
ــار دیگــر بــه  عفــو بیــن الملــل تصریــح کــرد: »نیروهــای امنیتــی ایــران ب
حملــه شــرم آوری بــر ضــد حقــوق مــردم ایــران در حــوزه آزادی بیــان و 
تجمــع مســالمت آمیز دســت زده و بــه روش هــای غیرقانونــی و وحشــیانه 

متوســل شــدند.«



۸

گزارش ساالنه ۲۰۲۰کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران 

۹

شرایط زنان زندانی سیاسی 
ــو  ــه نح ــر ب ــالهای اخی ــران در س ــر در ای ــوق بش ــان حق ــت مدافع وضعی
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 
ــه جــان خریــدن مجــازات  ــا ب مــردم شــان پایفشــاری مــی کننــد. آنهــا ب
ــی  ــدان م ــه خــارج از زن ــام بخــش خــود را ب ــای اله هــای ســخت پیامه
فرســتند و راه را بــه مردمــی کــه از فســاد و چپــاول رژیــم بــه ســتوه آمــده 

انــد، نشــان مــی دهنــد.

مریم اکبری منفرد
ــن ســال  ــر، دهمی ــد دخت ــادر ۳ فرزن ــرد، ۴۳ ســاله و م ــری منف ــم اکب مری
اســارت خــود را در زنــدان اویــن ســپری کــرد. او در دی مــاه ۱۳۸۸ بعــد 
ــق  ــن خل ــرادرش کــه عضــو ســازمان مجاهدی ــا خواهــران و ب از اینکــه ب

ــه متهــم شــد.  ــه محارب ایــران هســتند تمــاس گرفــت، بازداشــت و ب
ــل  ــه وکی ــی ب ــود از دسترس ــی خ ــول دادرس ــام ط ــری در تم ــم اکب مری
محــروم بــوده و در یــک محاکمــه ۵دقیقــه ای بــه ۱۵ســال حبــس 
محکــوم شــد. خانــواده بــا پرداخــت ۱.۵میلیــارد تومــان وثیقــه خواســتار 
ــدان از  ــئولین زن ــی مس ــد، ول ــرای او ش ــتعالجی ب ــی اس ــای مرخص اعط

ــد. ــرده ان ــودداری ک ــه او خ ــی ب ــک روز مرخص ــی ی ــای حت اعط
ــن در  ــان اوی ــد زن ــی در بن ــان سیاس ــایر زندانی ــاه ۹۸، او و س ــن م در بهم
نامــه ای در تحریــم انتخابــات رژیــم نوشــتند: »مــردم ایــران آرای واقعــی 
و بــی بازگشــت خــود را از دیمــاه ۹۶ تــا قیــام خونیــن آبــان ۹۸، و پــس 
از آن بــا جــان برکفــی در خیابــان هــا رســا اعــالم کــرده انــد... تحریــم و 
ــام  ــژه شــهدای قی ــه وی ــا شــهدا و ب ــران ب ــردم ای ــات پیمــان م نفــی انتخاب

اخیــر اســت.«

گلرخ ابراهیمی ایرایی 
ــران  ــود در ته ــزل خ ــان ۹۸، در من ــی روز ۱۸آب ــی ایرای ــرخ ابراهیم گل
بــه وســیله ۱۰مأمــور امنیتــی بازداشــت و بــه زنــدان قرچــک منتقــل شــد. 
خانــم ایرایــی روز ۱۹ فروردیــن ۹۸، بعــد از تحمــل ســه ســال حبــس بــه 
ــاره مجــازات غیرانســانی  ــاب منتشــر نشــده درب خاطــر نوشــتن یــک کت

سنگســار بــه قیــد وثیقــه از زنــدان آزاد شــده بــود.
روز ۲۸ خــرداد ۹۸، دادگاه انقــالب 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. 
ــا همســرش آرش صادقــی زندانــی  گلــرخ از مالقــات و تمــاس تلفنــی ب
ــه  ــد. آرش ب ــی باش ــروم م ــرج مح ــت ک ــر دش ــدان گوه ــی در زن سیاس
ــدان محکــوم  ــه ۱۹ســال زن ــز خــود ب ــت هــای مســالمت آمی ــل فعالی دلی
شــده اســت. او بــه بیمــاری ســرطان اســتخوان مبتــال 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 ۲ اســفند 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 
ــا  ــوار و تنه ــیر ناهم ــر مس ــی اگ ــم. حت ــتاده ای ــت، ایس ــده اس ــایه افکن س

ســالح جانمــان باشــد.«

آتنا دائمی
آتنــا دائمــی، ۳۰ســاله، یــک فعــال مدافــع حقــوق بشــر و حقوق کــودکان 
ــود در  ــس خ ــال حب ــدن ۵ س ــال گذران ــاه ۹۵ در ح ــه از آذرم ــت ک اس
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 

بــه حبــس وی اضافــه شــده اســت. 
ــی در  ــا دائم ــد. آتن ــل ش ــرادی منتق ــلول انف ــه س وی روز  ۷ دی ۹۸، ب
اســفند ۹۶ و فروردیــن۹۷ بــه مــدت ۵۴ روز 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 ۵ خــرداد ۹۸، نوشــت: »تاریــخ تکرار می شــود 
ــه حــال بــد حکومــت جمهــوری  ــه تاریــخ مــی شــود ب ــا علــم ب و تنهــا ب
اســالمی پــی بــرد... اخیــرًا بازداشــت هــای دســته جمعــی فعــاالن مدنــی و 
سیاســی در حــوزه هــای حقــوق کارگــران، معلمــان، زنــان، دانشــجویان 
ــت  ــت اس ــا حکوم ــه تنه ــت، البت ــده اس ــران کنن ــندگان و... نگ و نویس
کــه مــی بایســت نگــران باشــد! نگراننــد و اعمالشــان گویــای ضعــف و 
ــن  ــز ای ــاره ای ج ــود چ ــای خ ــظ بق ــرای حف ــه ب ــت ک ــی آن هاس ناتوان
ــا ایــن حجــم  ــا ضعفــی کــه از خــود نشــان مــی دهنــد و ب نمــی بیننــد، ب
ــا مقاومــت و ایســتادگی نتیجــه ای را کــه مــدت  از ســرکوب هــا تنهــا ب

ــه دنبــال آن هســتیم در پــی خواهــد داشــت...« هاســت ب

زینب جاللیان
زندانــی سیاســی کــرد زینــب جاللیــان محکــوم بــه حبــس ابــد مــی باشــد. 
ــت.  ــوده اس ــدان ب ــی در زن ــاعت مرخص ــک س ــدون ی ــال ب وی ۱۲ س
زینــب جاللیــان از بیمــاری هــای متعــدد از جملــه بیمــاری روده و مــرض 

قلبــی رنــج مــی بــرد. 
زینــب جاللیــان در آبــان ۹۸، در اثــر ابتــال بــه آنفوالنــزا، مقامــات زنــدان 
ــه بیمارســتان  ــام، از اعــزام وی ب ــودن فضــا پــس از قی ــی ب ــه امنیت ــه بهان ب

جلوگیــری کردنــد.
ــواده زینــب  ــی از ســوی خان ــارد تومان ــن وثیقــه یــک میلی ــه رغــم تأمی ب
جاللیــان، وزارت اطالعــات بــا اعطــای مرخصــی جهــت درمــان ضروری 
او مخالفــت مــی کنــد و تــالش مــی کنــد بــه ایــن وســیله او را وادار بــه 

اعتــراف دروغ علیــه خــود بکنــد.
ــب  ــوی، زین ــدان خ ــارت  او در زن ــل اس ــم مح ــرایط وخی ــم ش ــه رغ ب
جاللیــان در آبــان ۹۸ پیامــی در حمایــت از اعتراضــات بــه بیــرون فرســتاد 
و در آن نوشــت:  »از همــه این هــا دردناک تــر )مســئولین جمهــوری 
اســالمی( بــا گلولــه  بــاران کــردن مــردم بــی  گنــاه بــه پیشــواز آنهــا مــی 
 رونــد. مردمــی کــه بــه خاطــر شــرایط ســخت زندگی شــان و بهتــر شــدن 

ــا گلولــه جمهــوری اســالمی روبــرو  ایــن وضعیــت فریــاد زده انــد، امــا ب
شــده اند. مــا تــا زمانــی کــه نفــس مــی  کشــیم نمــی  گذاریــم خــون ایــن 

ــان پایمــال بشــود.« جوان

نسرین ستوده
نســرین ســتوده وکیــل مدافــع حقــوق بشــر بــه ۳۳ ســال حبــس و۱۴۸ضربه 
شــالق محکــوم مــی باشــد. وی در ۲۳خــرداد ۱۳۹۷ مجــددًا بازداشــت 
ــون  ــه قان ــراض ب ــود در اعت ــه خ ــی ناعادالن ــان دادرس ــد. وی در جری ش
انتخــاب وکالی مــورد تأییــد قــوه قضائیــه، بــرای خــود وکیلــی انتخــاب 

نکــرد و در هیــچ دادگاهــی شــرکت نداشــت. 
وی در روز ۱۸ آذر ۹۸، پــس از ســرکوب خونیــن قیــام آبــان، بــا ارســال 
ــی  ــه ب ــردن »حمل ــوم ک ــن محک ــدان، ضم ــاده از زن ــه سرگش ــک نام ی
ــت  ــت: »بازداش ــان، نوش ــه معترض ــی«  ب ــای امنیت ــس و نیروه ــه پلی رحمان
شــدگان دسترســی بــه وکیــل منتخــب خــود نداشــته و دادرســی عادالنــه 
در مــورد آنــان اجــرا نمی شــود. مقامــات دولتــی خواســتار پخــش 
اعترافــات بازداشــت شــدگان بــر علیــه خودشــان شــده اند و بیــم آن مــی 
رود کــه برخــی از بازداشــت شــدگان، تحــت شــکنجه و فشــار روحــی و 

ــه ایــن کار بدهنــد.« جســمی تــن ب
ــدگان  ــور نماین ــا حض ــتقل ب ــات مس ــتار تحقیق ــه »خواس ــن نام وی در ای
ــارت  ــت و نظ ــا دخال ــی، ب ــاالن مدن ــردم و فع ــوق م ــورد وث و وکالی م
ــژه ی  ــل متحــد و گزارشــگر وی ــوق بشــر ســازمان مل ــی حق کمیســر عال
حقــوق بشــر بــرای ایــران و محاکمــه آمــران و عاملیــن کشــتار معترضیــن« 

شــد.
وی همچنیــن خواســتار اعــالم »هــر چــه زودتــر آمــار قربانیــان، مصدومین 
و بازداشــت شــدگان« شــد کــه »بســیاری از آنــان در شــرایط خطرناکــی 
نگهــداری می شــوند.«  وی از رژیــم مالیــان خواســت »اجســاد باقیمانــده 
ــه  ــه ب ــوگواری آبرومندان ــازه س ــده و اج ــا ش ــل خانواده ه ــان تحوی قربانی

ــود.«  ــا داده ش خانواده ه

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 ۹۸، بــدون حکــم و بــا اجبــار و خشــونت فیزیکــی از اویــن بــه زنجــان 

مریم اکبری منفرد: 
ــی  ــران آرای واقع ــردم ای »م
خــود را از دیمــاه ۹6 تــا آبــان 
۹۸، و پــس از آن اعــالم کــرده 

انــد.«

ــی در  ــی ایرای ــرخ ابراهیم گل
ــه  ــد و ب ــتگیر ش ــان ۹۸ دس آب
ــه مجــازات  ــراض ب خاطــر اعت
ــت  ــال و هف ــد 3س ــدام بای اع

ــد. ــدان باش ــاه در زن م

آتنا دائمی: 
و  مقاومــت  »تنهــا 
ــه ای  ــتادگی نتیج ایس
را کــه مــدت هاســت 
بــه دنبــال آن هســتیم 
خواهــد  پــی  در 

داشــت.«

زندانــی سیاســی کــرد زینــب 
جاللیــان:

»مــا تــا زمانــی کــه نفــس مــی 
ــم خــون   کشــیم نمــی  گذاری
ــان پایمال بشــود.« ایــن جوان

از  پــس  اکبــری  مهیــن 
ماههــا بازجویــی و شــکنجه 
رشــت  زنــدان الکان  در 

ــد. ــی باش ــی م زندان

ــی به  ــمن آریان یاس
دلیــل اعتــراض بــه 
حجــاب اجبــاری 
بــه 16ســال زنــدان 
شــده  محکــوم 

ــت. اس

نرگس محمدی: 
درخواســت  یــک  »تنهــا 
آن  و  داشــت  می تــوان 
کشــتار  عامــالن  مجــازات 
اســت.« بی پنــاه  مــردم 

صبــا کردافشــاری بــه دلیــل 
حجــاب  علیــه  اعتــراض 
اجبــاری بــه ۹ ســال زنــدان 

ــد. ــوم ش محک

ــه  ــوم ب ــتوده، محک ــرین س نس
ــه  ــس و 14۸ضرب ــال حب 33 س
ــدگان  ــت ش ــالق:  »بازداش ش
ــل نداشــته  ــه وکی دسترســی ب
و دادرســی عادالنــه در مــورد 

ــود.« ــرا نمی ش ــان اج آن

بــه  کــه  عربشــاهی  منیــره 
ــاب  ــه حج ــراض ب ــل اعت دلی
ــس  ــال حب ــه 16س ــاری ب اجب
ــا  ــاری ب محکــوم اســت، بدرفت
ــران را  ــای ای ــان در زندانه زن

ــت. ــرده اس ــا ک افش
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منتقــل شــد. رئیــس زنــدان اویــن چنــد بــار نرگــس محمــدی را بــه دیــوار 
ــوران،  دســت هــای وی زخمــی شــده و  ــا مأم ــری ب ــده و در درگی کوبی

خونریــزی داشــت. 
ــن  ــخ ۱۰ آذر ۹۸، ضم ــه تاری ــه ای ب ــال نام ــا ارس ــز ب ــدی نی ــم محم خان
اعــالم همبســتگی بــا قیــام آبــان وضعیــت معترضیــن بازداشــت شــده در 

ــن را تشــریح کــرد.  اوی
ــی  ــی مدن ــی اقدام ــه ط ــرض را ک ــردم معت ــور، م ــور کش ــس جمه »رئی
ــب  ــه تعقی ــد ب ــد، تهدی ــرده ان ــف ک ــا متوق ــان را در خیابانه ماشین هایش
می کنــد و ابــزار کنتــرل و دوربیــن و مانیتورینــگ را بــه رخ ملــت 
ــت(  ــه حکوم ــت )ن ــوق مل ــظ حق ــوان حاف ــه عن ــان ب ــد. از ایش می کش
ــی کــه  ــر ماشــه های تفنگ های ــی ب ــزار و کنترل ــا اب ــد ســوال کــرد آی بای
ــی در ســلول های  ــرل و دوربین ــا کنت ــش گشــودند و ی ــت آت ــه روی مل ب
بندهــای امنیــت کــه تــن مجــروح جوانــان ملــت را بــه اســارت و شــکنجه 
بــا  قــوه قضاییــه معترضــان را  کشــیده اند، در اختیــار دارد؟ رئیــس 
اعمــال مجــازات ســنگین و برخــورد قاطــع تهدیــد می کنــد امــا کالمــی 
از تعقیــب و مجــازات عامــالن شــلیک مســتقیم بــه مــردم بــه میــان 
ــن  ــت در چنی ــر اجــرای حــق و عدال ــاوری ب ــا تصــور و ب نمــی آورد. آی

ــود دارد؟ ــتمی وج سیس
از ســرکوب، آنچنــان وحشــیانه و  مــردم رنجــور و خســته  کشــتار 
ــت  ــه ای از ســوی حکوم ــذر و بهان ــچ ع ــا هی ــه ب خشــونت آمیز اســت ک
توجیه پذیــر نیســت و تنهــا یــک درخواســت می تــوان داشــت و آن 
ــه  ــد ب ــأله بای ــن مس ــت و ای ــاه اس ــردم بی پن ــتار م ــالن کش ــازات عام مج

ــود.« ــل ش ــی تبدی ــت عموم ــک خواس ی

صبا کرد افشاری
صبــا کردافشــاری ۱۱خــرداد ۹۸، بــه دلیــل اعتــراض بــه حجــاب اجبــاری 
ــخ ۲۱  ــا تاری ــد. ت ــل ش ــتگاه وزرا منتق ــه بازداش ــت و ب ــران بازداش در ته
خــرداد در ســلول انفــرادی بازداشــتگاه وزرا تحــت فشــار بــرای گرفتــن 
ــه ۲۴ ســال حبــس محکــوم شــد  ــا ب اعتــراف اجبــاری قــرار داشــت. صب

کــه بعــدًا در دادگاه تجدیدنظــر بــه ۹ ســال تخفیــف پیــدا کــرد.

یاسمن آریانی
یاســمن آریانــی ۲۱فروردیــن ۹۸، بــه 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 
ــه بازداشــت  ــار ب مدنــی خــود قــرار گرفــت. در بازجویــی هــا چندیــن ب
ــدان  ــادرش در زن ــژه آزار م ــه وی ــود ب ــواده خ ــای خان ــتان و اعض دوس

تهدیــد شــده و تحــت فشــار روحــی روانــی شــدید قــرار گرفــت. 

منیره عربشاهی
ــری  ــان پیگی ــن ۹۸ در جری ــمن ۲۲ فروردی ــادر یاس ــاهی، م ــره عربش منی
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.

رفتارهای خشونت آمیز 
و بیرحمانه و غیر انسانی 

بازجویــی  و  دســتگیری  پروســه  در  مالیــان  رژیــم 
ــای  ــکنجه ه ــدیدترین ش ــت ش ــا را تح ــدگان آنه دستگیرش
فیزیکــی و روانــی قــرار مــی دهــد. امــا یکــی از پدیــده هــای 
ــرب و  ــد، ض ــته ش ــر گذاش ــت س ــه پش ــالی ک ــد در س جدی

شــتم زنــان زندانــی در دوران حبــس بــود.

ــر ســاری  ــه ظاه ــاه ۱۳۹۸،آمن در تیرم
در حالــی کــه بــه صــورت بالتکلیــف 
در زنــدان ســپیدار اهــواز محبــوس 
بــود، مــورد ضــرب و شــتم قــرار 

ــت.  گرف

نــگار  روزنامــه  امیــری  مرضیــه 
دانشــجوی  و  کارگــری  فعــال  و 
 ۱۱ تاریــخ  در  تهــران،  دانشــگاه 
ــد. او  ــت ش ــت ۹۸ بازداش اردیبهش
ــی  ــر بازجوی ــرداد ۹۸ زی ــا ۱۸ خ ت
ــلول  ــه ۱۷ روز آن را در س ــود ک ب
انفــرادی در بنــد ۲ الــف زنــدان

فعــال مدنــی زهــرا محمــدی روز 
ــوزش  ــل آم ــه دلی ــرداد ۱۳۹۸، ب ۲خ
ــودکان  ــه ک ــردی ب ــادری ک ــان م زب
در  روز   ۱۹۴ وی  شــد.  بازداشــت 
ــرا بازپرســی دادگاه  ــود، زی ــس ب حب
ســنندج از آزادی او جلوگیــری مــی 

ــرد.  ک

آریانــی،  یاســمن   ،۱۳۹۸ مــرداد   ۷
نــدا ناجــی، عاطفــه رنگریــز و ســپیده 
قلیــان، در پــی بــروز درگیــری در 
زنــدان قرچــک ورامیــن بــه تحریــک 
مســئولین زنــدان و بــه دســت زندانیــان 
ــورد ضــرب و شــتم  ــم عــادی م جرائ

ــد. ــرار گرفتن ق

فعالیــن محیــط زیســت نیلوفــر بیانــی 
و ســپیده کاشــانی طــی ۱۲۰۰ ســاعت 

بازجویــی تحــت شــکنجه هــای

زاغــری،  نازنیــن  مــاه ۱۳۹۸،  تیــر 
ســپاه  نیروهــای  بازداشــت  تحــت 
پاســداران بــا دســتبند و پــا بنــد از 
روانــی  بخــش  بــه  اویــن  زنــدان 
بیمارســتان خمینــی در تهــران منتقــل 

ــد. ش

فعــال  ناجــی  نــدا   ،۱۳۹۸ ۱۵تیــر 
قرچــک  زنــدان  در  کارگــری،  
ــت.  ــتم قــرار گرف ــرب و ش مــورد ض
چشــمهایش پــس از چنــد ســاعت کــه 
بــه ســرش ضربــه زده بودنــد هنــوز تــار 

مــی دیدنــد.

احکام سنگین زندان 
ــه و ســرکوب  ــرای مرعــوب کــردن جامع ــم ب یکــی از شــیوه هــای رژی
فعالیــن صــدور احــکام ســنگین حبــس بــرای کســانی اســت کــه جرمــی 

بــه جــز اســتفاده از حقــوق انســانی خــود نداشــتند.

۲۳ آذر ۱۳۹۸،  ســاناز اللهیــاری، عســل محمــدی و ســپیده قلیــان فعالیــن 
مدنــی، بــه خاطــر شــرکت در تظاهــرات روز جهانــی کارگــر بــه ۵ ســال 

حبــس محکــوم شــدند.

۹مــرداد ۱۳۹۸، یاســمن آریانــی و منیــره عربشــاهی بــه دلیــل اعتــراض بــه 
حجــاب اجبــاری هــر کــدام بــه ۱۶ ســال حبــس و مــژگان کشــاورز بــه 

۲۳ ســال حبــس تعزیــری محکــوم شــدند.

۲۹ بهمــن ۱۳۹۸، نیلوفــر بیانــی و ســپیده کاشــانی دو فعــال محیــط زیســت 
پــس از دو ســال بازداشــت و بالتکلیفــی احــکام ســنگین گرفتنــد. نیلوفــر 

بیانــی بــه ۱۰ ســال و ســپیده کاشــانی بــه ۸ســال محکــوم شــد. 

ــه اتهــام شــرکت در تجمــع مســالمت آمیــز  ــدا ناجــی، ب ۱۳آذر ۱۳۹۸، ن
روز جهانــی کارگــر در تهــران، بــه ۵ ســال و ۶مــاه حبــس محکــوم شــد.

۱۹ تیــر ۱۳۹۸، راحلــه 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 
۴ ســال و ۲ مــاه حبــس تعزیــری محکــوم شــد. او در بهمــن مــاه ۹۸ بــرای 

گذرانــدن دوره حبــس خــود بــه زنــدان اویــن منتقــل شــد.

ــه جــرم شــرکت در  ــگار، ب ــه ن ــری، روزنام ــه امی ۲۲مــرداد ۱۳۹۸، مرضی
تظاهــرات روز جهانــی کارگــر بــه ۱۰ ســال و شــش مــاه حبــس تعزیــری 

و ۱۴۸ضربــه شــالق محکــوم شــد.

ــرکت در  ــرم ش ــه ج ــان ب ــپیده فره ــی س ــال مدن ــاه ۱۳۹۸، فع ۳ مردادم
اعتراضــات دیمــاه ۹۶ بــه۶ ســال حبــس و ۷۴ ضربــه شــالق محکــوم شــد.

۱۵ مــرداد مــاه ۱۳۹۸،  فعــال کارگــری  نســرین جــوادی بــه جــرم شــرکت 
در تظاهــرات روز جهانــی کارگــر بــه ۷ســال حبــس تعزیــری، ۷۴ ضربــه 
شــالق 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 ۱۱ ســال و ۶ مــاه حبــس و ۷۴ ضربــه 
شــالق محکــوم شــد.

ــرکت در  ــت ش ــه عل ــو ب ــد خداج ــری ناهی ــال کارگ ــر ۱۳۹۸، فع ۱۸ مه
ــه  ــه ۶ ســال حبــس تعزیــری و ۷۴ ضرب تظاهــرات روز جهانــی کارگــر ب
شــالق، ۲ســال محرومیــت از عضویــت در احــزاب و گــروه هــا و دســته 

جــات سیاســی و اجتماعــی محکــوم شــد. 

 اویــن و بنــد امنیتــی ۲۰۹ ســپری کــرد. در دوران بازجویــی 
ــار  ــار دچ ــک ب ــی ی ــی و فیزیک ــارهای روح ــل فش ــه دلی ب
حملــه صــرع شــد. ســپس بــه بنــد زنــان زنــدان اویــن منتقــل 
ــد  ــه قی ــت ب ــور موق ــه ط ــان ۹۸ ب ــخ ۴ آب ــد و در تاری گردی

وثیقــه آزاد شــد.

طــی دوران بازجویــی او را بــه شــدت جهــت اخــذ اعتــراف 
ــره در ۱۱ آذر  ــتند. وی باالخ ــار گذاش ــت فش ــاری تح اجب
ــی آزاد  ــون تومان ــه ۷۰۰ میلی ــا وثیق ــت ب ــور موق ــه ط ۹۸ ب
شــد. زهــرا محمــدی دارای مــدرک کارشناســی ارشــد در 

ــد مــی باشــد. رشــته ژئوپلیتیــک از دانشــگاه بیرجن

روحــی و روانــی و تهدیــد بــه شــکنجه فیزیکــی و تهدیدهــای 
جنســی قرار داشــتند.

نیلوفــر بیانــی در نامــه ای در بهمــن مــاه ۹۸، نوشــت مأمــوران 
ــد صــدای  ــه تقلی ــی وی را تحــت فشــار ب ــان بازجوی در جری
ــج  ــول فل ــق آمپ ــه تزری ــاخته و ب ــی وادار س ــات وحش حیوان

ــد.  کننــده و آمپــول هــوا تهدیــد کردن
در تاریــخ ۲۶دی ۱۳۹۷،  نیلوفــر بیانــی نوشــت: »تکــرار مکــرر 
ــن هــای جنســی کــه در بازجویــی هــای  ــن توهی کثیــف تری
ــات  ــا جزئی ــا ب ــی از بازجوه ــم بزرگ ــور تی ــا حض ــی ب طوالن
ــت از  ــد و درخواس ــی کردن ــرح م ــی مط ــدش آور تخیل چن
مــن کــه تصــورات جنســی  آنهــا را تکمیــل کنــم... در کمــال 
ــک  ــت کم ــاگری و درخواس ــس از افش ــار پ ــر ب ــاوری ه ناب
ــه رو  ــارها روب ــدن فش ــف ش ــا مضاع ــه ب ــئولین مربوط از مس
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!«
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زنان زندانی سیاسی در بند ــج در  ــی رای ــه اقدام ــذا ب ــاب غ اعتص
میــان زندانیــان سیاســی بــرای اعتراض 
بــه نقــض حقــوق شــان تبدیــل شــده 
ــون و  ــت قان ــود حاکمی ــت. در نب اس
دسترســی بــه وکیــل آنهــا راهــی جــز 
پرداخــت بهــاء از جــان و ســالمت 
خــود نمــی یابنــد. طــی ســال گذشــته 
ــن  ــی سیاســی از همی ــان زندان ــز زن نی
ــود  ــوق خ ــاق حق ــرای احق ــیوه ب ش

ــد.  ــتفاده کردن اس

ــاه  ــا ۲۴ تیرم ــخ ۱۳ت ــاری از تاری n ســاناز اللهی
ــه اعتصــاب غــذا زد.  ۹۸ دســت ب

n روز ۱۵ مــرداد ۹۸، ســپیده کاشــانی و نیلوفــر 
ــدان اویــن در شــرایط  ــد ۲الــف زن ــی در بن بیان
ــاب  ــدت ۵ روز اعتص ــه م ــب ب ــی نامناس روح

غــذا کردنــد.
n فرنگیــس مظلومــی از روز ۲۵ مــرداد ۹۸ 
در اعتــراض بــه عــدم تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــه اعتصــاب  خــود در حبــس انفــرادی دســت ب

غــذا زد.
n ســهیال حجــاب، وکیــل و فعــال حقــوق 
آزادی   از  ممانعــت  بــه  اعتــراض  در  زنــان، 
علیرغــم تأمیــن وثیقــه، از ۹ آبــان ۹۸ اعتصــاب 

ــرد.  ک
ــی، در  ــی سیاس ــراجی، زندان ــرا زارع س n زه
اعتــراض بــه عــدم رعایــت اصــل تفکیــک 
جرائــم و کمبــود امکانــات بــه خصــوص عــدم 
زنــدان  در  شــرب  قابــل  ســالم  وجــود آب 
قرچــک، از روز ۳ آذر ۹۸  دســت بــه اعتصــاب 
ــت نامناســب  ــل وضعی ــه دلی غــذا زد. ۱۰ آذر ب
جســمانی بــه بهــداری زنــدان منتقــل شــد. 

ــت.  ــرع اس ــاری ص ــار بیم ــم زارع دچ خان
در  دانشــجویی  فعــال  مرتضایــی،  ســها   n
ــرای آزادی، از  ــنگین ب ــه س ــه وثیق ــراض ب اعت
۶ تــا ۲۲ دی ۹۸،  در زنــدان اویــن اعتصــاب 

ــرد. ــذا ک غ
n لیــال تیرانــداری، یــک پرســتار فعــال حقــوق 
ــات  ــه وزارت اطالع ــان، روز ۷دی ۱۳۹۸،  ب زن
ــد در  ــت ش ــپس بازداش ــار و س ــنندج احض س
حالــی کــه حــدود دو هفتــه قبــل تحــت عمــل 
جراحــی کلیــه قــرار گرفتــه و در وضعیــت 
لیــال  نداشــت.  قــرار  مناســبی  جســمانی 
تیرانــداری در تماســی بــه خانــواده اش اطــالع 
داد کــه در اعتــراض بــه فشــارهای وارده بــر او 
ــه  ــت ب ــاری دس ــات اجب ــن اعتراف ــت گرفت جه

ــت.  ــذا زده اس ــاب غ اعتص

آزار و اذیت اقلیت های مذهبی 

  حداقل 

5۰ زن
 مسیحی و بهایی

 در سال 13۹۸

 دستگیر شدند

رژیــم ایــران از باالتریــن ناقضیــن حقــوق اقلیــت هــای مذهبــی اســت. بهائیــان 
ــض  ــورد تبعی ــدت م ــه ش ــد ب ــی گرون ــیحیت م ــه مس ــالم ب ــه از اس ــانی ک و کس

قــرار مــی گیرنــد. 
ــه طــور سیســتماتیک تحــت آزار و پیگــرد هســتند. در  ــن بهائیــت ب ــروان آئی پی
دسترســی بــه اشــتغال، تحصیــل و موقعیــت سیاســی در حــق آنهــا تبعیــض مــی 
ــش آزاد  ــی خوی ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــوق اقتص ــتفاده از حق ــود و در اس ش

نیســتند.
ــه جــرم اجــرای شــعائر و برپایــی کلیســاهای خانگــی آزار دیــده و  مســیحیان ب

دســتگیر مــی شــوند. 
ایــن میــزان از دســتگیری و حبــس هیــچ تناســبی بــا جمعیــت 3۰۰هــزار نفــری 

مســیحیان در ایــران نــدارد.  

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 

n  زندانــی عقیدتــی فاطمــه )مــاری( محمدی، 
ــاه  ــخ ۲۲دیم ــیحی در تاری ــش مس ــک نوکی ی
۹۸، دســتگیر و بــه بازداشــتگاه وزرا تهــران 
منتقــل شــد. وی بــه علــت شــرکت در مراســم 
گرامیداشــت قربانیــان هواپیمــای مســافربری 
پاســداران  ســپاه  توســط  کــه  اوکراینــی 

ــد. ــتگیر گردی ــد دس ــرنگون ش س
وی هنــگام بازجویــی تحــت شــکنجه هــای 
بــه  را  او  گرفــت.  قــرار  جنســی  و  جســمی 
ــل کردنــد و در  حیــاط بازداشــتگاه وزرا منتق
آنجــا مجبــورش کردنــد در ســرمای شــدید بــر 
کــف آســفالت و روبــروی توالتهــا بنشــیند. در 
ادامــه توســط ۳ بازجــوی مــرد مــورد بازجویــی 
ــن  ــه در ای ــاعت اولی ــی ۲۴س ــت. ط ــرار گرف ق
ــاری محمــدی  ــه م ــی ب ــچ غذای بازداشــتگاه هی

ــد.  داده نش
ــه  ــتم او را ب ــرب و ش ــر ض ــالوه ب ــوران ع مأم
صــورت غیــر معمــول بازرســی کردنــد. در 
ــور  ــاری را مجب ــوران زن، م ــی مأم ــن بازرس ای
ــل در  ــه طــور کام ــود را ب ــد لباســهای خ کردن
بیــاورد و چندیــن بــار بــا حالــت هــای مختلــف 
ــام  ــو انج ــین و پاش ــت بش ــاس حرک ــدون لب ب
بدهــد. مأمــوران او را تهدیــد کــرده بودنــد در 
صورتــی کــه خــودش ایــن کار را نکنــد، آنهــا 
ــاری  ــد. م ــی آورن ــهایش را در م ــه زور لباس ب
ــدان قرچــک  محمــدی در حــال حاضــر در زن

ــی باشــد. ــوس م محب

n   خاتــون فتــح اهلل زاده یــک زن مســیحی 
۶۱ســاله همــراه همســر خــود توســط مامــوران 

ــد.  ــت ش بازداش

ــط  ــی توس ــهروند بهای ــت، ش ــهیال حقیق n  س
هفــت مامــور اطالعــات ســپاه بــا صــورت هــای 
ــده  ــکونتش وارد ش ــل س ــه مح ــه ب ــیده ک پوش
بودنــد بازداشــت شــد. مامــوران، کامپیوتــر، 
و  بانکــی  هــای  کارت  شناســایی،  مــدارک 
ــد.  ــط کردن ــپورت وی را ضب ــنامه و پاس شناس

n  فائــزه عبــدی پــور از زنــان درویــش بــه ۱۲ 
ــالق، ۲  ــه ش ــری و ۷۴ ضرب ــس تعزی ــال حب س
ســال تبعیــد بــه برازجــان و ۲ ســال محرومیــت 
هــای اجتماعــی و ممنوعیــت از کشــور محکوم 

شــد.

ــه  ــا ب ــی تنه ــهروند بهای ــان، ش ــدا فیروزی n یل
ــاه  ــک ۵م ــی اش، نزدی ــادات مذهب ــل اعتق دلی

ــد.  ــوس ش ــرادی محب در انف

ــه  ــس ب ــم حب ــرای حک ــودی ب ــن مقص n ثمی
اویــن منتقــل شــد. در اســفند ســال ۹۷، همزمــان 
ــده  ــری پرون ــت پیگی ــات جه ــاس مقام ــا تم ب
اش، براثــر اســترس، جنیــن دو ماهــه اش را در 

ــی از دســت داد. ــر ایســت قلب اث

بهایــی  اتهــام  بــه  ترابی)احســانی(  ترانــه   n
ــی  ــت درحال ــس گرف ــاه حب ــم ۳۰م ــودن حک ب

ــت.  ــه داش ــدی ۵ماه ــه فرزن ک

n  در جریــان بازداشــت نوشــین حکیمــی 
)نــوح نــژاد(، شــهروند بهایــی ســاکن شهرســتان 
بنــدر لنگــه، نیروهــای امنیتــی بــدون ارائــه 
ــه او  ــرده و خان ــی ک ــزل او را بازرس ــم من حک
ــه  ــد. نوشــین حکیمــی ســپس ب را پلمــپ کردن

ــد.  ــل ش ــوم منتق ــه ای نامعل نقط

n  شــهرزاد نظیفــی، شــهروند بهایــی و قهرمــان 
ــدون  ــران، ب ــان در ای ــراس زن ــی موتورک و مرب
ســایر  همــراه  بــه  قضایــی  حکــم  دریافــت 
ــت  ــور در پیس ــود از حض ــواده خ ــای خان اعض
ــور ســواری، شــرکت در مســابقات،   هــای موت
تمرینــات و آمــوزش دادن موتــور ســواری 

ــد.  ــروم ش مح

n  شانزده دانشجوی دختر بهائی به رغم 
قبولی در کنکور با رتبه های باال امکان ثبت 

نام در دانشگاه را نیافتند. 
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باالترین 
اعدام کننده زنان 

در جهان

اعدام 16 زن در سال ۲۰1۹
بیش از دو برابر افزایش نسبت به سال قبل

ایــران رکــورددار اعــدام زنــان در جهــان اســت. از ســال ۹۲ و زمانــی کــه 
روحانــی رئیــس جمهــور رژیــم شــد، حداقــل ۱۰۵ زن در ایــران اعــدام 

شــده انــد. 
ــات  ــد از محاکم ــه و بع ــه دادرســی عادالن ــود هرگون ــان در نب ــدام زن اع
ــی  ــوم م ــدام محک ــه اع ــه ب ــی ک ــرد. زنان ــی گی ــورت م ــه ص غیرعادالن
شــوند، خــود قربانــی ازدواجهــای زودهنــگام اجبــاری، خشــونت خانگــی 
ــان هســتند کــه تحــت  ــه زن ــض علی ــی و تبعی ــی عدالت و ســایر اشــکال ب

ــه رواج دارد. ــان در جامع ــم مالی ــت رژی حاکمی
طبــق اســتانداردهای بیــن المللــی، زنــان بــه دلیــل نقــش و وظایــف 
ــه تنهــا  ــان ن مــادری شــان حتــی نبایــد زندانــی بشــوند. در ایــران امــا، زن
زندانــی مــی شــوند بلکــه بــه اعــدام محکــوم شــده و فرزندانشــان محــروم 
ــه  ــم ب ــا ه ــوارد، بچــه ه ــی شــوند. در برخــی م ــا م ــادر ره ــت م از مراقب

ــد.  ــدان برون ــه زن ــد ب همــراه مادرانشــان بای
ــتفاده  ــی، اس ــردم ناراض ــرکوب م ــش س ــا افزای ــگام ب ــال ۹۸، هم در س
ــل ۱۸ زن از  ــت. حداق ــش یاف ــز افزای ــان نی ــرای زن ــدام ب ــازات اع از مج
ژانویــه ۲۰۱۹ اعــدام شــده انــد:  ۱۶ زن در ســال ۲۰۱۹ اعــدام شــدند. ایــن 
در مقایســه بــا اعــدام ۶ زن در ســال ۲۰۱۸، ۱۰ زن در ســال ۲۰۱۷ و ۹ زن 
در ســال ۲۰۱۶ بخشــی از افزایــش ســرکوب در ســال گذشــته را نشــان 

مــی دهــد.
ــر شــفاف  ــی ناقــص و غی ــران خیل ــان اعــدام در ای ــار قربانی ــد آم هــر چن
اســت امــا نمونــه هــای اعــالم شــده، از بابــت ظالمانــه بــودن احــکام بســیار 

تکاندهنــده اســت. 
ــه  ــه دار آویخت ــل ب ــام قت ــه اته ســمیه شــهبازی، ۳۳ســاله، در ۱۳آذر۹۸ ب
ــدان  ــدام در زن ــم اع ــر حک ــال در زی ــه ۶ س ــد از محاکم ــمیه بع ــد. س ش
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 کودکان 

در حالیکــه ایــران بیــش از هــر کشــور دیگــری دســت بــه اعــدام 
محکومــان نوجــوان زده اســت، مقامــات ایرانــی بــه صراحــت اعــالم مــی 
ــی وزارت  ــاون حقوق ــد. مع ــد را ندارن ــن رون ــر ای ــد تغیی ــه قص ــد ک کنن
ــس  ــه در مجل ــک جلس ــی در ی ــی و پارلمان ــور حقوق ــتری در ام دادگس
گفــت وزارت دادگســتری قصــد نــدارد اعــدام نوجوانــان زیــر ۱۸ ســال 

ــت.   ــوب اس ــا مطل ــر آنه ــود از نظ ــت موج ــد و وضعی ــو کن را لغ
نماینــده یــک انجمــن غیردولتــی در همیــن جلســه اعتــراف کــرد کــه از 
ســال۹۶ تاکنــون ۱۲ کــودک در ایــران اعــدام شــده انــد و ۶ تــا ۷ پرونــده 
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 ۱۸ آذرمــاه 
ــدام ۴ســال  ــل از اع ــا قب ــدام شــد. وی ت ــل همســرش اع ــام قت ــه اته ۹۸ ب
زیــر حکــم اعــدام در زنــدان بــه ســر بــرده بــود. )ســایت حکومتــی تــی 

ــوز- ۲۵ آذر۹۸( نی

مجازات های غیرانسانی 

ــواع  ــی ان ــدام، قربان ــر اع ــالوه ب ــران ع ــان ای زن
ــوند. ــی ش ــری م ــای ضدبش ــایر مجازاته س

الهــام احمــدی از زنــان درویــش گنابــادی، بــه 
دلیــل انتشــار یــک فایــل صوتــی افشــاگرانه از 
عــدم رســیدگی پزشــکی بــه زنــان محبــوس در 
ــدان در  ــل از آزادی از زن ــک، قب ــدان قرچ زن
ــالق  ــه ش ــل ۷۴ ضرب ــرداد ۹۸، متحم روز ۲۲م

شــد.
ســلبی مرنــدی، ۸۰ ســاله، روز ۷ آذر ۱۳۹۸، 
ــی  ــالق، در حال ــه ش ــل ۷۰ ضرب ــس از تحم پ
ــت داده  ــود را از دس ــت خ ــی حرک ــه توانای ک
ــان  ــد زن ــه بن ــس ب ــاه حب ــرای تحمــل ۸م ــود ب ب
ــادر  ــن م ــرم ای ــد. ج ــل ش ــوی منتق ــدان خ زن
پیــر اعتــراض بــه قتــل مشــکوک فرزنــدش در 

ــود.  ــدان ب زن

پیرزن ۸۰ ساله، پس از تحمل

 7۰ ضربه 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.

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

حداقل

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

در حــال حاضــر حداقــل 15زن فقــط در زنــدان قرچــک ورامیــن 
زیــر حکــم اعــدام قــرار دارنــد

در این میان اعظم ملکی محکوم به دوبار قصاص است 
 اشــرف کلهــر تــا امــروز 1۸ ســال زیــر حکــم اعــدام نفــس کشــیده 

اســت

مقام وزارت دادگستری: 

»به دنبال حذف اعدام کودکان زیر 1۸ سال نیستیم!«

 نماینده انجمن غیردولتی: 

»از سال۹6 تا کنون 1۲ کودک اعدام شدند.«
ــوان  ــان ج ــده، زن ــدام ش ــودک اع ــن از 1۲ ک ــل 3 ت حداق

ــد. بودن
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وضعیــت وحشــتناک زندانهای زنان در ایران  زندانیــان زن در ایــران بــا شــرایط وحشــتناک و دشــواری مواجــه هســتند 
ــل  ــس تحم ــی را در حب ــمی و روان ــاده جس ــوق الع ــار ف ــد فش و مجبورن
کننــد. در بســیاری از زندانهــا، آنهــا نمــی تواننــد حتــی بــا خانــه تمــاس 
ــر  ــت، ب ــده اس ــر آم ــه در زی ــند. آنچ ــته باش ــی داش ــا مالقات ــد و ی بگیرن

اســاس گزارشــاتی اســت کــه در ســال ۹۸ منتشــر شــدند:

زندان قرچک )شهر ری(
زنــدان بدنــام قرچــک در ورامیــن تنهــا زنــدان کامــاًل زنانــه در کل 
ــز  ــم خشــونت آمی ــه جرائ ــم ب ــان مته ــس زن ــرای حب ــران اســت کــه ب ای
ــن  ــی شــود. در ای ــان سیاســی اســتفاده م ــد زندانی ــرای تبعی ــن ب و همچنی
زنــدان تفکیــک جرائــم وجــود نــدارد و زندانیــان سیاســی در میــان 

ــوند.  ــی ش ــته م ــه داش ــاک نگ ــان خطرن ــادی و زندانی ــان ع مجرم
ایــن زنــدان کــه بــه نــام »شــهرری« نیــز مشــهور اســت، یــک مرغــداری 
ــرار دارد و  ــران ق ــرق ته ــی در ش ــه برهوت ــه در منطق ــوده ک ــی ب صنعت
ــی دارد.  ــن الملل ــتانداردهای بی ــا اس ــادی ب ــی زی ــه خیل ــرایط آن فاصل ش
ــان بیــش از ظرفیــت ســلولها و بندهــا اســت و وضعیــت  ــت زندانی جمعی
ــب، دارو و  ــذای مناس ــامیدنی، غ ــه آب آش ــا ب ــت. آنه ــتی اس غیربهداش
هواخــوری دسترســی ندارنــد. شــکایات عــام شــامل لکــه هــای ادرار بــر 
ــج  ــا، رای ــودن آنه ــف ب ــام و کثی ــود حم ــه، کمب ــود تهوی ــن، نب روی زمی
بــودن بیمــاری هــای مســری، کیفیــت پاییــن غــذا کــه در آن ریــگ پیــدا 

ــودن آب مــی باشــد. مــی شــود و شــور ب
ــدان  ــه زن ــت و ب ــات بازداش ــرکت در اعتراض ــل ش ــه دلی ــه ب ــی ک زنان
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 

ــد.  ــی شــده ان ــت روان ــا دچــار حال برخــی از آنه
پزشــکان و کادر پزشــکی زنــدان مراقبــت هــای پزشــکی الزم را از 
ــکی  ــزات پزش ــت تجهی ــا وضعی ــه ب ــد. در رابط ــی کنن ــغ م ــان دری زندانی
در کلینیــک زنــدان نگرانــی وجــود دارد. گزارشــاتی وجــود دارد مبنــی 
بــر نبــود برانــکارد و صندلــی چرخــدار بــرای انتقــال زندانیــان بیمــار بــه 
ــرده و از  ــول ک ــاران را ک ــوند بیم ــی ش ــور م ــان مجب ــه زندانی ــوی ک نح
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 
ــه خاطــر ایجــاد  ــی ب ــا توجهــی نکــرده و حت ــه آنه ــد ب ــح روز بع ــا صب ت
ــورد ســرزنش  ــرای خــواب کادر پزشــکی در نیمــه شــب م مزاحمــت ب

قــرار گرفتــه انــد.

بیماران مسری در میان سایر زندانیان 

زنــان آزاد شــده از زنــدان قرچــک گــزارش کــرده انــد کــه بیــش از ۱۳۰ 
ــه بیمــاری هــای ایــدز و هپاتیــت هســتند  ــدان قرچــک مبتــال ب زن در زن
امــا در بندهــای مختلــف در میــان ســایر زندانیــان نگهــداری مــی شــوند. 
ــه  ــه ب ــد ک ــود دارن ــاری گال وج ــه بیم ــال ب ــی مبت ــش زندان ــن ش همچنی
ــد. ــده ان ــته ش ــه داش ــر نگ ــان دیگ ــان زندانی ــدن، در می ــه ش ــای ایزول ج

ــد. در نتیجــه  ــل کــرده ان ــه را تعطی ــد قرنطین ــدان قرچــک بن ــات زن مقام
ــدون اینکــه از آنهــا  ــد مســتقیمً وارد بندهــا مــی شــوند ب ــان جدی زندانی
ــود.  ــه ش ــری گرفت ــای مس ــاری ه ــایر بیم ــت و س ــدز، هپاتی ــش ای آزمای
ــل  ــه داخ ــا را ب ــود، آنه ــی ش ــه م ــش گرفت ــا آزمای ــی از آنه ــی وقت حت
بندهــای عمومــی مــی برنــد فــارغ از اینکــه نتیجــه آزمایــش آنهــا مثبــت 
ــرای جداســازی  ــی ب ــچ اقدام ــدان هی ــات زن ــوده باشــد. مقام ــا منفــی ب ی

ــد. ــرده ان ــایرین نک ــار از س ــان بیم زندانی

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 
ــی از  ــا بخش ــد تنه ــتی بن ــت غیربهداش ــودکان و وضعی ــرای ک ــب ب مناس

مشــکالتی اســت کــه ایــن مــادران بــا آنهــا مواجــه هســتند.
ــک  ــرد، ی ــه ک ــان حمل ــن زندانی ــه ای ــدان ب ــی گارد زن ــن ۹۷ وقت در بهم
طفــل ۲۰ روزه کــه در کنــار مــادرش زندانــی بــود، در اثــر شــلیک گاز 

ــل جــان خــود را از دســت داد.  اشــک آور و گاز فلف

قرچک یک جهنم است!
ــز  ــه رنگری ــی سیاســی عاطف ــم اســت!« زندان ــام مســتعار جهن »قرچــک ن
در نامــه سرگشــاده ای مــورخ ۲۴ مــرداد ۹۸  شــرایط بندهــا و وضعیــت 
در زنــدان قرچــک ورامیــن را ایــن گونــه توصیــف کــرد: »در اینجــا ده 
بنــد اســت و هــر بنــد بــه طــور تقریبــی ۱۲۰ تــا ۱۵۰ نفــر جمعیــت دارد. 
بــه جــز بنــد مــادران.. در بنــد پنــج، یــازده کابیــن اســت و در هــر کابیــن 
ــرگ  ــار م ــوار قط ــر در آن س ــه دوازده نف ــه طبقه ای ک ــت س ــار تخ چه
ــر از ســقف  ــم مت ــوار کــه یک ونی ــن هــا( توســط دو دی شــده اند... )کابی

ــرای  ــا ب ــر ج ــت مت ــدود هش ــت و ح ــده  اس ــره ش ــد، محاص ــه دارن فاصل
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 
ــان  ــه گوش هایم ــی ک ــد و صداهای ــم هایمان را می زن ــه چش ــا ک مهتابی ه
ــماره های  ــدارها و ش ــا، هش ــداوم، تهدیده ــای م ــد: پِیج ه ــر می کن را ک
ــه بنــد می کشــاند... «  آمــاری کــه صبــح و عصــر، مــا را از هواخــوری ب
عاطفــه رنگریــز در جــای دیگــری از ایــن نامه درباره شــرایط وحشــتناک 
بهداشــتی درون زنــدان مــی نویســد: »اینجــا شســتن ظــروف و لباس هــا از 
اعمــال شــاقه بــه شــمار می آیــد و از همیــن رو کارگرهایــی هســتند کــه 
بــه بهــای ناچیــزی گــردن بــه ایــن اعمــال می  نهنــد. آب شــور ایــن بیایــان 
نیــز مــدام دریــغ می شــود از برزخیــان اینجــا و حمــام اینجــا مــرا می بــرد 

ــه عصــر اتاق  هــای گاز....« ب

سرایت بیماری های خطرناک 
زندانــی سیاســی منیــره عربشــاهی نیــز طــی نامــه سرگشــاده ای در ۲۷تیــر 
۱۳۹۸، از 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 می گیرنــد و پس از بررســی ســالمت افراد 
بیمــاری هــای واگیــردار شناســایی می شــود. افــراد در کلینیکــی معــروف 
بــه کلینیــک مثلثــی معاینــه و مــورد آزمایشــات اولیــه قــرار می گیرنــد و 
تســت ایــدز، هپاتیــت و .. در مــورد آنــان انجــام می شــود. امــا آنچــه کــه 
هرگــز بــه عمــل در نمــی آیــد اعــالم نتایــج ایــن آزمایشــات و جداســازی 
ــت....  ــراد اس ــر اف ــاک از دیگ ــای خطرن ــاری ه ــه بیم ــال ب ــان مبت زندانی
همجــواری ایــن افــراد بــا افــراد ســالم در بندهــا و کابیــن هــای مشــترک 

احتمــال انتقــال بیمــاری هــای خطرنــاک را افزایــش می دهــد.
ــدان  ــداری زن ــه در به ــانی ک ــوق انس ــض حق ــای نق ــه ه ــر نمون »از دیگ
قرچــک بــه دلیــل نبــود امکانــات کافــی شــاهد آن هســتیم نبــود ســرنگ 
ــده  ــت مــی باشــد. بعضــا پیــش آم ــه دیاب ــال ب ــان مبت ــرای زندانی ــی ب کاف
زنانــی کــه مجبورنــد از ســرنگ بــرای تزریــق انســولین اســتفاده کننــد، از 

ــد.« ــتفاده کرده ان ــداری اس ــترک در به ــای مش ــرنگ ه س

حمله خشونت آمیز به زندانیان 
در قرچک 

روز ۱۸ بهمــن ۱۳۹۷، گارد زنــدان بــا لبــاس ضدشــورش 
ــرد و  ــه ک ــن حمل ــک ورامی ــدان قرچ ــای ۱ و ۲ زن ــه بنده ب
زندانیــان زن را مــورد ضــرب و شــتم شــدید قــرار داد و 
ــه از گاز فلفــل و اشــک  ــن حمل مجــروح نمــود. آنهــا در ای
ــد.   ــتفاده کردن ــرم اس ــالح گ ــاش و س ــین آب پ آور، ماش

ــته  ــط بس ــک آور در محی ــا گاز اش ــه ب ــرای مقابل ــان ب زندانی
ــد.  ــش زدن ــای خــود را آت ــا و پتوه ــدان، تخــت ه زن

ــرای خامــوش کــردن آتــش از  ــدان ب در ادامــه مســئوالن زن
ــان  ــی کــه زن ــد در حال ماشــین آتــش نشــانی اســتفاده کردن
زندانــی هنــوز در بندهــای خــود محبــوس بودنــد. مســئوالن 
زنــدان بــرای پایــان دادن بــه اعتــراض از ســالح گــرم 

ــد.  ــتفاده کردن اس
ایــن حملــه در پاســخ بــه اعتــراض کســانی بــود کــه خواســتار 
درمــان یکــی از زندانیــان بودنــد. در نتیجــه ایــن حملــه، یــک 
طفــل ۲۰ روزه کــه در زنــدان متولــد شــده بــود، جــان خــود 

را از دســت داد. 
مقامــات زنــدان ســپس بــرق و گاز زنــدان را قطــع کردنــد و 
ــد، در  ــت کــه ســراپا خیــس بودن ــه همــان حال ــان را ب زندانی
ــزان  ــان می ــه رغــم اینکــه زندانی ــد. ب هــوای ســرد رهــا کردن
زیــادی گاز فلفــل و گاز اشــک آور استنشــاق کــرده بودنــد، 

تــا صبــح بــدون رســیدگی رهــا شــدند. 
روی  بــه  را  زنــدان،آب  مقامــات   ،۹۸ بهمــن   ۱۸ روز  از 
ــد.  ــا ندادن ــه آنه ــز ب ــی نی ــچ غذای ــی بســتند و هی ــان زندان زن
زندانیانــی کــه مــواد غذایــی و جیــره هایــی نــزد خود داشــتند 
ــا  ــی ب ــادران زندان ــدی کــه م ــرای بن جمــع آوری کــرده و ب

ــتادند. ــوند، فرس ــی ش ــداری م ــان نگه کودکانش
 ۲۵نفــر از زنــان را بــه انفــرادی هــای قرچــک منتقــل کردنــد. 
روز ۲۰ بهمــن ۹۷، چهــل نفــر از زنــان زندانــی در حالــی کــه 
ــه بنــد  ــا خشــونت ب ــا گونــی پوشــانده شــده بــود ب سرشــان ب

۲۴۰ زنــدان اویــن منتقــل شــدند. 
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زندان سپیدار اهواز 
زنــدان ســپیدار اهــواز در ســال ۱۳۸۸ شــروع بــه کار کــرد. مســاحت ایــن 
ــی  ــد اســت کــه وقت ــدری ب ــه ق ــع اســت. شــرایط ب ــر مرب ــدان ۷۰۰مت زن
در آذر ۹۷، معصومــه 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 
ــک در  ــز و سوس ــرات ری ــپش و حش ــتند. ش ــروم هس ــرافتمندانه مح ش
ــف  ــتند ک ــور هس ــان مجب ــیاری از زندانی ــت. بس ــر اس ــدان پ ــای زن بنده
زمیــن بخوابنــد. چــاه فاضالب ســرویس بهداشــتی مشــکل دارد. مجموعه 
هــای بهداشــتی و فاضــالب هــا معمــوال خــراب هســتند و ســرویس نمــی 

شــوند امــری کــه منجــر بــه معضــالت 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 
ــا نهایتــً  ــری باشــند و ی ــت بهت ــل شــوند و چنــد روزی در وضعی منتق

بمیرنــد.

زندان آگاهی کرج 
زنــدان آگاهــی کــرج مربــوط بــه نیــروی انتظامی اســت. ایــن بازداشــتگاه 
دارای یــک ســالن بــه وســعت ۲۰ یــا ۳۰ متــر مربــع و یــک ســلول ۳متــری 
ــه  ــا س ــام ب ــک حم ــت و ی ــه توال ــری، س ــقف ۴۰مت ــه مس ــک محوط و ی

دوش کــه تنهــا یکــی از آنهــا ســالم اســت، مــی باشــد.
ــا موکــت فــرش شــده اســت  ــدان آگاهــی کــرج کــه ب ســالن اصلــی زن
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 
ــرای اســتحمام وجــود  ــر مواقــع آب گرمــی هــم ب ــاز مــی شــودکه اکث ب
نــدارد. بــرای اســتحمام صابونــی نیســت. یــک ســوم لیــوان یــک 
ــودر  ــود. پ ــی ش ــر داده م ــد نف ــتحمام چن ــرای اس ــامپو ب ــرف ش ــار مص ب
ــت  ــق شــده توال ــع شستشــو رقی ــا مای ــد ب ــدارد و بای لباسشــویی وجــود ن
کــه بــا التمــاس ظــرف خالــی شــده آنــرا پــر مــی کردنــد، لبــاس شســت. 
ــت  ــدارد و از درب توال ــود ن ــها وج ــردن لباس ــک ک ــرای خش ــی ب محل
ــاس هــا اســتفاده مــی شــود. ــزان کــردن و خشــک کــردن لب ــرای آوی ب

در این محل امکان هواخوری وجود ندارد. 
ــک  ــا ی ــه تنه ــود. صبحان ــی ش ــوه  داده نم ــرم و می ــیدنی گ ــای، نوش چ
تکــه نــان و مقــدار ناچیــزی پنیــر اســت. ناهــار و شــام همیشــه ســرد و بــا 
ــان  ــدان آگاهــی کــرج زندانی ــن اســت. در زن ــاده پایی ــوق الع ــت ف کیفی

ــد.  ــواده خــود را ندارن ــا خان حــق تمــاس ب

زندان کچویی در استان البرز
ــد ســالن درازی  ــی دارای چهــار ســالن مــی باشــد. هــر بن ــدان کچوی زن
ــه  ــزی س ــای فل ــت ه ــف تخ ــی در دو ردی ــدودًا ۵۴ زندان ــه ح ــت ک اس

ــد. ــه ان ــه در آن جــای گرفت طبق
ســایر قســمت هــای ایــن زنــدان عبارتنــد از یــک درمانــگاه، یــک 
ــا ۵  ــر ب ــر در دومت ــپزخانه دومت ــک آش ــگاری و ی ــه، کارگاه بی کتابخان
ــاط  ــک حی ــوش. ی ــه آبج ــرای تهی ــزرگ ب ــماور ب ــک س ــعله گاز و ی ش
بــا زمینــی خــراب پــر از چالــه کــه ۲۰۰متــر مربــع مســاحت دارد و از آن 
ــی شــود.  ــاس اســتفاده م ــو و موکــت و پهــن کــردن لب ــرای شســتن پت ب
ــه ایــن محــل تــردد  زندانیــان مــی تواننــد از ســاعت ۸صبــح تــا ۸شــب ب
ــی  ــدارد و حت ــان ن ــت زندانی ــا جمعی ــچ تناســبی ب ــط هی ــن محی ــد. ای کنن

ــت. ــم در آن نیس ــردن ه ــکان ورزش ک ام
ــون در نزدیکــی ســقف نصــب اســت کــه  ــک تلویزی ــا ی ــد ۳  تنه در بن
کنتــرل آن دســت مســئول بنــد مــی باشــد. روزنامــه ای توزیــع نمــی شــود. 
ــاری  ــه دور هســتند مگــر اخب ــه ب ــع جامع ــان در عمــل از کل وقای زندانی

کــه از خانــواده هــا بــه آنهــا برســد.
ــاعت ۷  ــد و س ــاکت بخوابن ــواب س ــوی رختخ ــد ت ــه بای ــاعت ۱۰ هم س

ــی شــود. ــا انجــام م ــراد بنده ــاش، شــمارش اف ــس از بیدارب ــح پ صب

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 
ــیار  ــذا بس ــت غ ــود. کیفی ــی ش ــای داده م ــد و چ ــان و قن ــی ن ــزان کم می

پاییــن و اکثــرًا غیــر قابــل خــوردن اســت.
ــر  ــر تخــت ب ــراد در زی تمــام وســایل خــوراک و پوشــاک و ظــروف اف

ــی شــود.  ــن در ســبدهای پالســتیکی گذاشــته م روی زمی
یــک ســرویس بهداشــتی بــا ۳ توالــت و حمامــی بــا دو دوش در انتهــای 
ــی  ــدا م ــکونت ج ــالن س ــت از س ــرده کلف ــک پ ــا ی ــه ب ــت ک ــالن اس س

شــود.
ــه ایــن  ــد، کــه البت ــه هــر ۵نفــر یــک لگــن داده ان ــاس ب ــرای شســتن لب ب
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. 
ــرای کل  ــن ب ــی تلف ــدد گوش ــتگان ۴ع ــواده و بس ــا خان ــاس ب ــرای تم ب
۲۵۰ زندانــی در گوشــه ای از ســالن قــرار دارد. مشــخص کــردن نوبــت 
اســتفاده از ایــن تلفــن هــا در اختیــار یکــی از زندانیــان اســت. یــک روز 
ــی  ــرد. زندان ــی گی ــق م ــر تعل ــر نف ــه ه ــن ب ــت تلف ــه وق ــان ۱۵دقیق در می
بــرای ایــن تمــاس بایــد ۲ســاعت در صــف منتظــر بمانــد تــا بــه او نوبــت 

برســد.
ــش از  ــه بی ــرار دارد. روزان ــک کارگاه ق ــدان ی ــوب زن ــمت جن در قس
۵۰نفــر بــرای بیــگاری بــه اتــاق هــای تولیــدی کارگاه مــی رونــد. ســاعت 
ــان زندانــی اســت.  ــا ۴ زمــان کار زن ۹صبــح تــا ۱۲ظهــر و ۲بعدازظهــر ت

خشــونت علیه زنان در ایران 
سرنوشــت الیحه تأمیــن امنیت برای زنان 

از باالتریــن آمــار  ایــران یکــی 
بــه  را  زنــان  علیــه  خشــونت 
اســت.  داده  اختصــاص  خــود 
ــال  ــه ده س ــک ب ــم نزدی ــا رژی ام
ــونت  ــه خش ــب الیح ــرای تصوی ب
ــدازی کــرد.  ــان ســنگ ان ــه زن علی
ــونت علیــه زنــان  ــه، خش در نتیج
گســترش پیــدا کــرد و تشــدید 
شــد تــا جایــی کــه کارشناســان و 
ــه  مقامــات رژیــم مجبــور شــدند ب

ــد.  ــراف کنن ــاع اعت ــت اوض وخام
مقامــات  اعتــراف  اســاس  بــر 
ــران  ــان ای ــی ۶۶درصــد زن حکومت
در دوران عمرشــان خشــونت را 
ــار دو  ــن آم ــد. ای ــی کنن ــه م تجرب
اســت.  جهانــی  میانگیــن  برابــر 
ــار  ــن آم ــن حــال همی ــی در عی ول
نیــز بایــد حداقــل محســوب شــود 
ــه  ــونت علی ــوارد خش ــه م ــرا ک چ
زنــان در اکثــر اوقــات گــزارش 

نمــی شــوند و رژیــم ایــران در 
رابطــه بــا انتشــار آمــار شــفاف 

نیســت.
قانــون اساســی و قوانیــن رژیــم 
زنــان،  علیــه  خشــونت  مــروج 
ازدواج هــای زودهنــگام اجبــاری، 
کــودکان،  از  اســتفاده  ســوء 
خشــونت خانگــی و قتــل هــای 

اســت. ناموســی 
ــوع  ــن ن ــج تری ــن حــال، رای در عی
خشــونت علیــه زنــان ایرانــی از 
ســوی نیــروی انتظامــی، گشــت 
ارشــاد، پلیــس اخالقــی و ســایر 
ــئول  ــه مس ــی ک ــوران حکومت مأم
تحمیــل حجــاب اجبــاری بــر زنــان 

ــرد.  ــی گی ــورت م ــتند ص هس
ــان  ــه زن ــع خشــونت علی الیحــه من
پــس از ۸ ســال بحــث و مجادالت 
از  در ۲۶شــهریور ۱۳۹۸  بســیار، 
ــه  ــی و ب ــه نهای ــوه قضائی ــوی ق س

ــت ارســال شــد.  دول
را  الیحــه  عنــوان  قضائیــه  قــوه 
بــه »صیانــت، کرامــت و تأمیــن 
امنیــت بانــوان در برابــر خشــونت« 
تغییــر داد و حداقــل ۴۱مــاده از 
اصــل ایــن الیحــه را حــذف کــرد. 
ترتیــب دختــران زیــر  ایــن  بــه 
زنــان  مجــرد،  زنــان  ۱۸ســال، 
معــرض  در  و  دیــده  آســیب 
ــمول  ــی مش ــای اجتماع ــیب ه آس
ــن الیحــه اســتحاله شــده، نمــی  ای

شــوند. 
ایــن الیحــه آزار جنســی و تجــاوز 
و بهــره کشــی جنســی از زنــان 
ــچ  ــرده و هی ــگاری نک ــرم ان را ج
فــرد  بــرای  آن  در  مجازاتــی 

مهاجــم تعریــف نشــده اســت.

یــک مشــکل جــدی دیگــر در این 
الیحــه فقــدان تضمیــن هــای مؤثــر 
و کافــی بــرای بــرای جلوگیــری از 

خشــونت علیــه زنان اســت. 
ــونت  ــه، خش ــن الیح ــن ای همچنی
هــای مــورد حمایــت دولــت علیــه 
ــل حجــاب  ــه خاطــر تحمی ــان ب زن
اجبــاری را کــه اصلــی تریــن نــوع 
خشــونت سیســتماتیک علیــه زنــان 

مــی باشــد، در بــر نمــی گیــرد.
گفــت  مجلــس  عضــو  یــک 
ــرای  ــی ب ــچ اقدام ــت هی ــه دول ک
تصویــب ایــن الیحــه انجــام نــداده 
انتخابــات  از  قبــل  تــا  را  آن  و 
اســفند ۹۸ بــه مجلــس فعلــی ارائــه 

نخواهــد کــرد.
کامــاًل   الیحــه  ایــن  بنابرایــن، 
ــرداد  ــان خ ــا پای ــده ت ــتحاله ش اس
۹۸ نیــز در مجلــس مــورد بررســی 

قــرار نخواهــد گرفــت.

دختــران زیــر 1۸ســال، زنــان مجــرد و 
ــه  ــن الیح ــمول ای ــده مش ــیب دی ــان آس زن

ــوند. ــی ش نم
ــره  ــن الیحــه آزار جنســی و تجــاوز و به  ای
ــگاری  ــرم ان ــان را ج ــی از زن ــی جنس کش
نکــرده و هیــچ مجازاتــی بــرای فــرد مهاجــم 

ــرد. در نظــر نمــی گی

ساز و کارهای 
بازدارنده 
و مجازات 

برای مرتکبین 
خشونت علیه 
زنان در الیحه 
جدید تعریف 

نشده است.
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رایج ترین اشــکال خشــونت علیه زنان 
ــل حجاب اجباری  تحمی

ــران،  ــان در ای ــه زن ــارز خشــونت علی ــق ب یکــی از مصادی
ــای  ــتگیری ه ــونت و آزار و دس ــر و خش ــتفاده از قه اس
ــان  ــه زن ــاری ب ــه تحمیــل حجــاب اجب ــه بهان خودســرانه ب

اســت. 
در تبصــره مــاده ۶۳۸ قانــون مجــازات اســالمی، 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 
ــی  ــزاری حکومت ــود. )خبرگ ــرا ش ــد اج ــم بای ــتر ه و بیش

ــا- ۱۱خــرداد ۱۳۹۸( رکن
پلیــس تهــران در اطالعیــه ای اعــالم کــرد: »تشــویق 
ــا ده ســال حبــس دارد  ــه نداشــتن حجــاب یــک ت ــان ب زن
ــت.«  ــس نیس ــن حب ــازات جایگزی ــه مج ــل ب ــل تبدی و قاب

)خبرگــزاری حکومتــی میــزان – ۴ اســفند ۱۳۹۶(

ــس  ــش مجل ــز پژوه ــه مرک ــنجی ک ــک نظرس ــه ی ــا ب بن
از  بیــش  رژیــم مالیــان در تابســتان ۹۷ منتشــر کــرد 
ــف  ــاری مخال ــاب اجب ــا حج ــران ب ــان ای ــد از زن ۷۰درص

ــد.  ــی کنن ــت م ــاب را رعای ــار حج ــا اجب ــتند و ب هس
۲۶ ارگان حکومتــی در رژیــم ایــران مســئول تحمیــل 
حجــاب اجبــاری بــه زنــان ایــران هســتند. فرمانــده نیــروی 
انتظامــی، حســین اشــتری پیــش از ایــن اعــالم کــرده 
ــر  ــتانهای دیگ ــی اس ــران و برخ ــر روز در ته ــه ه ــود ک ب
۲۰۰۰زن بــه بهانــه عــدم رعایــت کامــل حجــاب اجبــاری 
ــنیم –  ــی تس ــزاری حکومت ــوند. )خبرگ ــی ش ــتگیر م دس

۸مهــر ۱۳۹۵(
ــال آن  ــه دنب ــه ب ــال ۱۳۹۸ک ــته در س ــه برجس ــد نمون چن
ــه  ــی را ب ــن الملل ــی و بی ــکار داخل ــار اف ــی از انزج موج

ــت:  ــال داش دنب
ــخصی  ــاس ش ــوران لب ــال ۹۸، مأم ــاه س n روز اول تیرم
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 
ــه  ــا خشــونت و ب ــی کــرد، ب ــی زد و مقاومــت م ــاد م فری
زور بــه ســمت خــودروی پلیــس کشــانده و روی صندلــی 
ــارس –  ــی ف ــزاری حکومت ــرد. )خبرگ ــاب ک ــب پرت عق

ــر ۱۳۹۸( ۳تی
ــاه ۹۸،  ــوان در تیرم ــک زن ج ــر ی ــی دیگ n در کلیپ
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.

ــدم  ــاه ســال ۹۸یــک زن جــوان در حــال ق n درمهرم
زدن در پارکــی در شــهر ری واقــع در حومــه تهــران بــود 
کــه یــک افســر نیــروی انتظامــی بــه او دســتور داد بایســتد 
ــه  ــوان ب ــد. زن ج ــتگیری او بیای ــرای دس ــور زن ب ــا مأم ت
راه رفتــن ادامــه داد ولــی مأمــور نیــروی انتظامــی روی او 

پریــد و او را بــه زمیــن انداخــت. 
n ســه زن فعــال مدنــی بــه نــام هــای منیــره عربشــاهی، 
ــل  ــه دلی ــاورز ب ــژگان کش ــی و م ــمن آریان ــرش یاس دخت
شــرکت در مراســم روز جهانــی زن در یــک قطــار متــرو 
ــدان  ــه ۵۵ســال زن و برداشــتن روســری خــود مجموعــً ب

محکــوم شــدند. 
ــه دلیــل برداشــتن حجــاب  n صبــا کردافشــاری نیــز ب

خــود بــه ۲۴ ســال حبــس محکــوم شــد.

 

جاسوسی و آزار و اذیت زنان  

ــاری  ــاب اجب ــل حج ــور تحمی ــه منظ ــم ب ــاله رژی ــر س ه
ــن هــای ســال  ــد. کمپی ــزی مــی کن ــه ری ــی برنام طرحهای
ــا،  ــن طرحه ــام داشــتند. در ای ۱۳۹۸، طــرح ناظــر ۱ و ۲ ن
را در خودروهــا،  زنــان  نامحســوس  امنیتــی  مأمــوران 
مراکــز خریــد و حتــی در مجتمــع هــای آپارتمانــی رصــد 
ــد  ــت نکنن ــاب را رعای ــه حج ــانی ک ــد و از کس ــی کنن م
گــزارش رد مــی کننــد. در بســیاری از مــوارد علیــه 
کســانی کــه گــزارش شــده انــد، پرونــده حقوقــی تشــکیل 

مــی شــود.
ــزدی  ــی ای ــام مصطف ــه ن ــه ای ب ــان خامن ــی از معاون یک
ــر  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــع ام ــرد، مجم ــالم ک اع
ــاه  ــر ۶م ــو دارد و ه ــزار عض ــران، ۳۰ه ــتان ای در ۲۶ اس
ــد.  ــه مــی کن ــه ای ارائ ــه خامن ــار گــزارش خــود را ب یکب

)خبرگــزاری رســمی ایرنــا – ۸ مهــر ۱۳۹۸(

طرح ناظر ۱
ــی  ــه خودروهای ــه کلی ــر ۱ ب ــرح ناظ ــرای ط ــا اج ــم ب رژی
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 ۱۳۷ مــورد پرونــده تشــکیل شــد. )ســایت حکومتی 

ــوز- ۱۷مهــر ۱۳۹۸( ــکار نی اف
n در اســتان گیــالن ۶۶هــزار پیامــک بــه شــهروندان 
گیالنــی ارســال شــد.)خبرگزاری حکومتــی ایلنــا – ۹ 

مــرداد ۹۸( 
n در اســتان خوزســتان طــی ۶ مــاه نیــروی انتظامــی 
ــر ســر حجــاب داشــته  ــراد ب ــا اف ــره برخــورد ب ۵هــزار فق
کــه ۹۷درصــد کشــف حجــاب در خودروهــا مربــوط بــه 
اهــواز بــود. )خبرگــزاری حکومتــی ایســنا – ۱۱مهــر ۹۸(

در اســتان ســمنان، بــه کمــک ۱۱۰۰ناظــر بــا ۴۲۰۰ نفــر از 
افــراد برخــورد شــد. )خبرگــزاری حکومتــی ایســنا – ۱۰ 

مهــر ۱۳۹۸( 
ــرف  ــزار و ۲۳۸زن ظ ــا ۲۸ه ــالن ب ــتان گی ــا در اس n تنه
ــزار و  ــده و از دو ه ــورد ش ــال ۹۸، برخ ــاه اول س ــه م س
ــرای ۶۴زن در  ــده و ب ــه ش ــی گرفت ــد کتب ــر تعه ۳۲۱ نف
ــی تشــکیل شــد. )خبرگــزاری  ــده قضای ــن اســتان پرون ای

ــرداد ۹۸( ــر – ۱۴ خ ــی مه حکومت
n هفتاد )۷۰( زن دوچرخه سوار در میدان ولی عصر 

تهران به دلیل رعایت نکردن حجاب دستگیر شدند. 
)خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۸ مرداد ۱۳۹۸(

بنا به نظرسنجی 

مرکز پژوهش 

مجلس رژیم 

بیش از 

7۰درصد 
از زنان ایران 

با حجاب 

اجباری مخالف 

هستند.
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طرح ناظر ۲

n طرح ناظر ۲ شامل اماکن عمومی می شد. به طور 
نمونه ۱۱ پاساژ بزرگ در تهران تحت پوشش طرح ناظر 

۲ قرار گرفتند. )خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۱۷ مهر 
 )۱۳۹۸

n طــرح ناظــر ۲ مجتمــع هــای آپارتمانــی را نیــز تحــت 
ــالم  ــرز اع ــتان الب ــی اس ــده انتظام ــرار داد.  فرمان ــد ق رص
ــی  ــای آپارتمان ــع ه ــه در مجتم ــی ک ــا زنان ــه ب ــرد ک ک
حجــاب اجبــاری را رعایــت نکننــد برخــورد خواهــد 

ــر ۱۳۹۸( ــا – ۱۶ مه ــمی ایرن ــزاری رس ــد. )خبرگ ش
ــه  ــه ب ــای زنان ــاس ه ــه لب ــی ک ــازه های ــن مغ n همچنی
اصطــالح نامتعــارف مــی فروختنــد پلمپ شــدند. )ســایت 

حکومتــی عصــر ایــران – ۲۸دی ۱۳۹۸(
n یــک فروشــگاه در شــمال تهــران بــه دلیــل نمایــش 
ــدون حجــاب و اســتفاده از مانکــن پلمــپ  لبــاس هــای ب

شــد. )ســایت حکومتــی فانــوس – ۱۱شــهریور ۱۳۹۸(
ــح  ــران، تصری ــس ته ــس پلی ــی، رئی ــین رحیم n حس
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(

7۰ زن دوچرخه 
سوار در تهران 
به دلیل رعایت 
نکردن حجاب 
دستگیر شدند.

زاری  آ کودک 

ــران قبــل  کــودک آزاری اولیــن آســیب اجتماعــی در ای
از همســرآزاری اســت. الیحــه حمایــت از کــودکان پــس 
از حــدود ده ســال تبــادل بیــن مجلــس و شــورای نگهبــان 
ــده اســت. بیشــترین  ــان بالتکلیــف باقــی مان رژیــم همچن
ــر بچــه هــا انجــام مــی شــود.  ــه دخت کــودک آزاری علی

)خبرگــزاری حکومتــی ایســنا – ۲۷فروردیــن ۱۳۹۸(
ــک  ــرقی، ی ــان ش ــد، آذربایج ــتایی در مرن n در روس
دختــر بچــه ۳ ســاله بــه دلیــل ضــرب و شــتم از جانــب پدر 
ــزاری  ــد. )خبرگ ــل ش ــی منتق ــز درمان ــه مرک ــادش ب معت

ــی ایســنا- ۶خــرداد ۱۳۹۸( حکومت
ــاله  ــر دو س ــک دخت ــران( ی ــتان ته ــد )اس n در دماون
توســط پــدر و نامــادری اش مــورد ســوختگی قــرار 
ــهریور  ــنیم – ۱۰ش ــی تس ــزاری حکومت ــت. )خبرگ گرف

)۱۳۹۸
n در تهــران مهســا کــه ۱۱ســال داشــت، توســط 
ــاردار شــد.  ــت و ب ــرار گرف ــورد تجــاوز ق ــدری اش م ناپ

)خبرگــزاری حکومتــی رکنــا – ۵ آذر ۱۳۹۸(

قوانیــن زن ســتیزانه و خشــونت هــای حکومتــی مــروج 
خشــونت خانگــی در ایــران اســت.

n در بــوکان یــک زن ۳۵ ســاله بــه نــام منیــره ابــو 
در حالــی کــه ۸ماهــه بــاردار بــود توســط شــوهر خــود 

حلــق آویــز شــد.
ــادر دو  ــی م ــم محب ــام مری ــه ن ــی ب ــنقر زن n در س
فرزنــد بــه دلیــل دیــر برگشــتن بــه خانــه توســط 

همســرش حلــق آویــز شــد.
n در دهلــران )اســتان ایــالم( مریــم بختیــاری 
ــپس  ــز و س ــق آوی ــرادرش حل ــت ب ــه دس ــاله ب ۲۹س

ــد. ــده ش ــرش بری س
n در ارومیــه، شــیبا کامــران، ۲۱ســاله بــه طرز فجیعی 

توســط پــدر و مادر شــوهرش به آتش کشــیده شــد.

خشونت خانگی و قتل 
های ناموسی 

زودهنگام  های  زدواج  ا

بــزرگ تریــن ظلمــی کــه در حــق دختــران و زنــان آینــده 
ایــران اعمــال مــی شــود، پدیــده شــوم کــودک همســری 
ــته  ــودی داش ــد صع ــر رون ــای اخی ــال ه ــه در س ــت ک اس

اســت. 
ــال  ــران ۱۳س ــران در ای ــرای دخت ــی ازدواج ب ــن قانون س
اســت. کمیســیون قضایــی و حقوقــی مجلــس، طــرح 
افزایــش حداقــل ســن ازدواج را در آذر ۱۳۹۷ رد کــرد. 
ــر مشــکالت روحــی  ــده کــودک همســری عــالوه ب پدی
و فیزیکــی راه بســیاری از معضــالت اجتماعــی ماننــد 
هــا، خشــونت  بیــوه  کــودک  زودهنــگام،  طالقهــای 
ــی  ــوار م ــل را هم ــی و قت ــان، خودکش ــه زن ــی علی خانگ

ــد.  کن
n طــی شــش مــاه اول ســال ۹۸، تنهــا در یــک منطقــه 
کوچــک بــه نــام دیشــموک در اســتان کهگیلویــه و 
بویــر احمــد، ۱۱ دختربچــه بــه دلیــل خشــونت خانگــی و 

ــد.  ــوزی کردن ــگام خودس ــای زودهن ازدواج ه
قــوه  علــی کاظمــی، مشــاور معــاون حقوقــی   n
قضائیــه، در اســفند ۱۳۹۷، اعــالم 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. 

ــفند ۱۳۹۷( ــاب – ۱۳ اس ــی انتخ ــه حکومت )روزنام
ثبــت احــوال رژیــم  در ســال ۱۳۹۶، ســازمان   n
ــر ۱۵ ســال،  ــورد ازدواج دختربچــه هــای زی ۲۳۴هــزار م
ــر  ــران زی ــه دخت ــوط ب ــورد مرب ــداد ۱۹۴م ــن تع ــه از ای ک

ــرد. ــالم ک ــد، را اع ــال بودن ۱۰س
ــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری  ــر کل ام n مدی
ــر  ــودک زی ــزار ازدواج ک ــال ۹۷، ۳۷ه ــی س ــان: ط زنج
ــمی  ــزاری رس ــت. )خبرگ ــیده اس ــت رس ــه ثب ــال ب ۱۴س

ــرداد ۱۳۹۸( ــا – ۲۲خ ایرن

ــوان،  ــان ج ــرای زن ــی ب ــت قانون ــه حمای ــود هرگون در نب
ازدواج هــای اجبــاری و خشــونت هــای خانگــی در میــان 
ــی  ــه خودکش ــان ب ــل روی آوردن زن ــن دالی ــی تری اصل

مــی باشــند: 
ــی،  ــا رحمان n در یکــی از روســتاهای پیرانشــهر، دلین
بــه  دســت  ســاله،   ۱۷ اســماعیلی،  ســارا  و  ســاله،   ۱۸
خودکشــی زدنــد. ســوما خــدری، ۱۹ ســاله، نیــز در یکــی 
ــا  ــن تنه ــن کار زد. ای ــه همی ــت ب ــه دس ــتاهای بان از روس

ــند. ــی باش ــاک م ــه دردن ــن فاجع ــه از ای ــد نمون چن

ــه  ــه ۸ماه ــاله  ک ــو، 35س ــره اب منی
ــوهرش  ــت ش ــه دس ــود، ب ــاردار ب ب

ــد ــز ش ــق آوی حل

ــه  ــه، ب ــادر دو بچ ــی، م ــم محب مری
دلیــل دیرآمــدن بــه خانــه به دســت 

ــد ــه ش ــه دار آویخت ــوهرش ب ش

مریــم بختیــاری، ۲۹ســاله، به دســت 
بــرادرش حلــق آویــز و ســرش 

ــد ــده ش بری

ــه وســیله  شــیبا کامــران، ۲1ســاله، ب
ــش  ــه آت ــوهرش ب ــادر ش ــدر و م پ

ــد ــیده ش کش

ظرف ۶ ماه اول سال ۹۸ 
در شهر کوچک دیشموک، 

۱۱ دختر  به دلیل خشونت 
خانگی و ازدواج های 

زودهنگام خودسوزی کردند

ــران ازدواج  هــر ســاله 6۰۰هــزار دختربچــه در ای
مــی کننــد

ــال ۹6  ــال در س ــر 15س ــه زی ــزار دختربچ ۲34ه
ــد ازدواج کردن

37هــزار ازدواج دختربچــه زیــر 14ســال در ســال 
۹7 بــه ثبــت رســیده اســت

در اســتان گیالن با ۲۸,۲3۸  زن ظرف سه ماه برخورد 
شــد و از ۲,3۲1 زن تعهد کتبی برای رعایت حجاب 

گرفته شد.



۲4

گزارش ساالنه ۲۰۲۰کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران 

۲5

۲۰۱۹

۱۴۲

۱۴۸

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 ۰.۵۸۴ در رده ۱۴۸ در میــان ۱۵۳ کشــور قــرار داد 
ــراق و  ــتان، ع ــوریه، پاکس ــو، س ــورهای کنگ ــر از کش ــط باالت ــی فق یعن

یمــن. 
n  در بســیاری از کشــورها نــرخ مشــارکت اقتصــادی )مــردان و 
ــران ایــن رقــم حــدود  ــان روی هــم( ۸۰درصــد مــی باشــد، امــا در ای زن
۴۰درصــد اســت. و بــه ایــن ترتیب، زنان ســهم خیلــی پایینی از مشــارکت 
اقتصــادی دارنــد. )خبرگــزاری حکومتــی ایلنــا – ۱۴ اردیبهشــت ۱۳۹۸(

n    نیــروی کار در ایــران ۲۱.۳میلیــون نفــر اســت کــه از ایــن آمــار فقــط 
ــان واجــد شــرایط  ــت زن ــان هســتند، در حالیکــه جمعی ــر زن ــون نف ۳میلی

کار در ایــران حداقــل ۲۷میلیــون نفــر اســت. 
n    زنــان در ایــران بــا انــواع موانــع و قوانینــی روبــرو هســتند کــه 
ــر اســاس گــزارش مرکــز  ــد. ب ــی ران ــه عقــب م ــا را ب ــازار کار آنه در ب
آمــار ایــران، ۶۵درصــد از زنــان بیــکار دارای تحصیــالت عالیــه هســتند. 

ــر ۱۳۹۸( ــنا – ۲۸تی ــی ایس ــزاری حکومت )خبرگ
n     بــه گفتــه معصومــه ابتــکار معــاون ریاســت جمهــوری در امــور زنــان 
ــا ۴  ــاط کشــور ۳ ت ــر نق ــان تحصیلکــرده در اکث ــکاری زن ــواده، بی و خان
برابــر مــردان  اســت. )ســایت حکومتــی اعتمــاد آنالیــن – ۲۹مهــر ۱۳۹۸(

۶۲درصــد از فــارغ التحصیــالن دانشــگاه هــا زنــان هســتند ولــی   n
فقــط چهــار درصــد از پســت هــای مدیریتــی را زنــان اشــغال کــرده انــد. 

)ســایت حکومتــی همشــهری – ۱۰ آذر ۱۳۹۸(
ــتان و  ــتان سیس ــی اس ــی اجتماع ــاون سیاس ــد، مع ــی ون ــی زین n     عل
بلوچســتان، نیــز در مــورد نــرخ مشــارکت اقتصــادی زنــان گفــت، 
ــرخ  ــه ن ــد ک ــی دهن ــکیل م ــان تش ــور را زن ــت کش ــد از جمعی »۵۰درص
مشــارکت اقتصــادی آنــان زیــر ۱۵درصــد اســت.« )خبرگــزاری رســمی 

ایرنــا – ۱۱ مهــر ۱۳۹۸(

کارگر  زنان  وضعیــت 
ــازار کار در  ــد. ب ــان کارگــر در ایــران وضعیــت بســیار اســفباری دارن زن
ایــران مردانــه اســت و زنــان بــا موانــع قانونــی و ســاختاری بســیاری بــرای 
اشــتغال مواجــه هســتند. بــه همیــن دلیــل زنــان شــاغل بیشــتر در بخشــهای 
ــتند.  ــه کار هس ــغول ب ــن مش ــاده پایی ــوق الع ــوق ف ــا حق ــمی و ب غیررس
هیچکــدام از حقــوق قانونــی آنهــا رعایــت نمــی شــود و بــه گفتــه احمــد 
ــا  ــم، شــرایط کاری آنه ــم از ق ــی، عضــو مجلــس رژی ــادی فراهان امیرآب

مشــابه »شــرایط بــرده داری« اســت. )خبرگــزاری حکومتــی ایســنا – ۱۰ 
ــت ۱۳۹۷( اردیبهش

ــی  ــیراز: »عوامل ــر ش ــان کارگ ــه زن ــس اتحادی ــی، رئی ــرا درویش n   زه
ــا  ــر ب ــتمزد براب ــودکان و دس ــیردهی ک ــرای ش ــب ب ــط مناس ــد محی مانن
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 

ــان ۱۳۹۸( ــا – ۲۹ آب ــی ایلن حکومت
ــد  ــد تولی ــران ۷۵درص ــان در ای ــکار، زن ــه ابت ــه معصوم ــه گفت ــا ب n   بن
ــت  ــدات کشــاورزی و ۸۰درصــد صنع ــد تولی ــع دســتی و ۴۰درص صنای
ــت  ــا- ۱۴اردیبهش ــمی ایرن ــزاری رس ــد. )خبرگ ــده دارن ــرش را برعه ف

)۱۳۹۸
n   زنــان کارگــر در مجتمــع گلخانــه ای ســنندج در شــرایط وحشــتناکی 
ــب  ــا ۷ ش ــح ت ــر از ۷صب ــه ۷زن کارگ ــر گلخان ــد. در ه ــی برن ــر م ــه س ب

مشــغول بــه کار هســتند. فضــای کار آنهــا زیــر نایلــون گلخانــه اســت و 
گرمــای غیرقابــل تحملــی دارد. حقــوق ایــن زنــان روزانــه ۳۷۵۰۰تومــان 
ــن  ــدام از ای ــان( هیچک ــون توم ــک میلی ــدود ی ــه ح ــی ماهان ــت. )یعن اس
ــان بیمــه نیســتند. فشــار و ســختی کار و گرمــای بیــش از حــد باعــث  زن

بیمــاری هــای زیــادی در ایــن زنــان شــده اســت.

رژیــم ایــران هیــچ اقدامــی بــرای بهبــود و محقــق کــردن توانمندســازی 
ــان را اتخــاذ نکــرده و در جهــت عکــس آن حرکــت مــی  اقتصــادی زن

کنــد.
n   در رابطــه بــا شــاخص هــای اقتصــادی، بنــا بــه گــزارش ســال 
ــد  ــب درآم ــزان کس ــر می ــران از نظ ــی، ای ــادی جهان ــع اقتص ۲۰۲۰ مجم
زنــان نســبت بــه درآمــد مــردان، در جایــگاه ۱۴۹ قــرار دارد. بــر اســاس 
ــان تقریبــً یــک پنجــم مــردان درآمــد دارنــد. )ســایت  ایــن گــزارش زن

حکومتــی خبرآنالیــن – ۸ دی ۱۳۹۸(

ــیتی  تفکیک جنس
یکــی از محدودیــت هــای جــدی زنــان در جامعــه ایــران تفکیــک 

جنســیتی اســت.
ــک  ــده در ی ــرکت کنن ــر ش ــرای ۲۰ نف ــرگان ب ــری گ n   دادگاه کیف
کالس مختلــط یــوگا، از جملــه بــرای ۸ زن، بــه جــرم »اقــدام علیــه عفــت 
ــه شــالق صــادر کــرد. )خبرگــزاری حکومتــی  عمومــی« حکــم ۵۰ضرب

ــا – ۸مهــر ۱۳۹۸( رکن
n   معــاون ســازمان بهزیســتی اعــالم کــرد، در صــورت گــزارش و 
ــا ایــن موضــوع  ــات برپایــی اســتخرهای مختلــط مهــد کــودک هــا ب اثب

ــر ۱۳۹۸( ــارس – ۶مه ــی ف ــزاری حکومت ــود. )خبرگ ــی ش ــورد م برخ
n    حبیــب 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 
ــی  ــایت حکومت ــد؟!« )س ــی رقصن ــد و م ــی گذارن ــیقی م ــن، موس جش

ــاب نیــوز- ۱۰ مهــر ۱۳۹۸( آفت

محدودیت های زنان در موســیقی و هنر
ــان در  ــناس زن ــای سرش ــره ه ــدان و چه ــدگان، هنرمن ــال ۹۸ خوانن در س
عرصــه هنــر و موســیقی ایرانــی بــا محدودیــت هــای متعــدد مواجــه بودند. 
n   ســهیال گلســتانی، خواننــده، بــه دلیــل خوانــدن آواز و پخــش صــدای 
خــود در فضــای مجــازی در فروردیــن ۹۸، بــه شــعبه ۱۶ دادگاه عمومــی 

اصفهــان احضــار شــد. 
n   نــگار معظــم،  خواننــده، بــه دلیــل تــک خوانــی در یــک تــور 
ــتان  ــت. دادس ــرار گرف ــی ق ــرد قانون ــورد پیگ ــه م ــگری در ابیان گردش
عمومــی و انقــالب کاشــان محمــد تکبیرگــو گفــت، حکــم قطعــی ۱۰ 

ــت.  ــده اس ــادر ش ــرای وی ص ــس ب ــال  حب س
n   متیــن ســتوده، بازیگــر ســینما، تئاتــر و تلویزیــون، روز ۲۴مهــر ۱۳۹۸، 
بــه دلیــل پوشــش خــود در مراســم اکــران فیلــم توســط دادســرای ارشــاد 

تهــران احضــار شــد. 
ــه اتهــام فعالیــت غیرمجــاز در امــور ســمعی و  ــده زن ب n   شــش خوانن
ــق  ــار آن از طری ــیقی و انتش ــار موس ــاخت آث ــارکت در س ــری و مش بص
ــوم  ــس محک ــال حب ــک س ــه ی ــک ب ــر ی ــواره ای، ه ــای ماه ــبکه ه ش
ــرد.  ــد ک ــی را تایی ــن حکم ــر ۹۸ چنی ــران در ۲۴مه ــدند. دادگاه ته ش

ــی  ــک خوان ــزاد و ت ــدا به ــتی ن ــه سرپرس ــار ب ــیقی دلی ــروه موس n   گ
ــود  ــرت خ ــت کنس ــکان نیاف ــوروزی، ام ــه ن ــلطان زاده و عاطف ــی س نازل
را کــه بــرای ۲۷ تیــر ۹۸ در حمایــت از بیمــاران ســرطانی برنامــه ریــزی 
ــر ۱۳۹۸( ــا – ۲۶ تی ــد. )خبرگــزاری رســمی ایرن ــود، برگــزار کن شــده ب
n    در خــرداد مــاه ۱۳۹۸، از اجــرای نوازنــدگان زن در یــک کنســرت 
ــس دانشــگاه  ــه دســتور رئی ــری شــد. ب ــن جلوگی ــه در قزوی جشــن خیری
ــه  ــدگان زن اجــازه ورود ب ــه نوازن ــی ب ــی، حت ــن، موســی خان آزاد قزوی
ــت بســیاری از  ــن عل ــه همی ــز داده نشــد. ب ــوان تماشــاگر نی ــه عن ســالن ب
ــزاری  ــد. )خبرگ ــرک کردن ــالن را ت ــراض س ــانه اعت ــه نش ــدان ب هنرمن

ــرداد ۱۳۹۸( ــا- ۲خ ــی ایلن حکومت

۰.5۸۴ عظیم  جنسیتی  شکاف 
۲۰۱۸

ایران در میان ۱53 کشور رتبه ۱۴۸ را دارد

نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده
۳ تا ۴ برابر مردان است

هــا  دانشــگاه  التحصیــالن  فــارغ  از  6۲درصــد 
ــد از پســت هــای  ــی فقــط 4درص ــان هســتند ول زن

ــد. ــرده ان ــغال ک ــان اش ــی را زن مدیریت

درآمد زنان یک پنجم درآمد مردان است
در میان ۱۵۳ کشور ایران در رابطه با درآمد زنان در 

رتبه ۱۴۹ قرار دارد

زنان بدون برخورداری از حقوق قانونی خویش 
در شرایط برده داری کار می کنند، 
هر چند که بار تولید برعهده آنها است

75درصــد محصــوالت صنایــع 
ــتی  دس

4۰درصد   محصوالت  کشاورزی 

ــت  ــوالت صنع ــد محص ۸۰درص
ــرش ف



۲6

گزارش ساالنه ۲۰۲۰کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران 

۲7

پرســتاران ایران با انواع مشکالت مواجه هستند 

شــرایط کار پرســتاران در ایــران بســیار ســخت 
و طاقــت فرســا اســت، و ایــن شــرایط هــر 
ــر و  ــانی ت ــل غیرانس ــال قب ــبت س ــه نس ــال ب س
ــد  ــدود ۸۰درص ــود. ح ــی ش ــر م ــاک ت دردن

ــتند. ــران زن هس ــتاران ای پرس
زنــان  ماهانــه  درآمــد  متوســط   n
ــی  ــت ول ــان اس ــون توم ــدود ۲میلی ــتار ح پرس
بســیاری بــا ۵۰۰هــزار تومــان کار مــی کننــد و 

ندارنــد. هــم  بیمــه  حتــی 
ــتار در  ــک پرس ــوق ی ــن حق میانگی  n
اســتخدام رســمی ۲و نیــم میلیــون تومــان اســت 
کــه بــه عــالوه کارانــه ۸۰۰هــزار تومــان معــادل 

ــود.  ــی ش ــان م ــون توم ۳.۳  میلی
ــل  ــهر باب ــتاران در ش ــت پرس وضعی  n
ــتاران  ــن پرس ــت. ای ــی اس ــل توجه ــه قاب نمون
ــا قراردادهــای ۸۹روزه اســتخدام مــی شــوند  ب
ــه  ــا و بیم ــند مزای ــور نباش ــان مجب ــا کارفرمای ت
مــاه  هــر  آنهــا  کننــد.  پرداخــت  آنهــا  بــه 
۱۰۰ســاعت کار مــی کننــد کــه شــامل شــیفت 
شــب هــم مــی شــود امــا تنهــا ۷۰۰هــزار تومــان 

ــد. ــی گیرن ــوق م حق
روســتاهای  ســاکن  اکثــرًا  آنهــا   n
ــان  ــزار توم ــل ۴۰۰ه ــتند و حداق ــراف هس اط
را در مــاه بابــت کرایــه ماشــین هزینــه مــی 

کننــد و آنچــه از حقــوق آنهــا باقــی مــی مانــد 
ــد. الزم  ــی ده ــت را نم ــل معیش ــاف حداق کف
ــه یــاد آوری اســت کــه خــط فقــر در ایــران  ب

در حــال حاضــر ۸میلیــون تومــان اســت.
محمــد میــرزا بیگــی، رئیــس کل   n
معوقــات  میــزان  پرســتاری،  نظــام  ســازمان 
ــاه  ــر ۲۲م ــاه و حداکث ــل ۸م پرســتاران را حداق
اعــالم کــرد. )ســایت حکومتــی آرمــان ملــی- 

)۱۳۹۸ ۱۲دی 
بهداشــت  کمیســیون  رئیــس   n
مــورد  در  شــهریاری،  حســینعلی  مجلــس، 
کمبــود پرســتار اعــالم کــرد،  »بــر اســاس 
۱۵۰هــزار  تــا   ۸۰ بیــن  مختلــف  آمارهــای 
کمبــود پرســتار در مراکــز دولتــی و خصوصــی 
وجــود دارد.« )ســایت حکومتــی آرمــان ملــی 

 )۱۳۹۸ ۱۲دی   –
ــود بودجــه، دو ســال  ــل کمب ــه دلی ب  n
اســت کــه دولــت اجــازه اســتخدام پرســتار را 
ــران  ــل اینکــه در داخــل ای ــه دلی نمــی دهــد. ب
نیــروی پرســتاری اســتفاده نمــی کننــد،  از 
آنهــا ناچــار بــه مهاجــرت و کار و فعالیــت در 

مراکــز درمانــی خارجــی هســتند. 
در ایــران بــه دلیــل کمبــود پرســتار،   n
ــی  ــت م ــات دریاف ــار خدم ــراه بیم ــر هم از نف

کننــد کــه ایــن خــالف قانــون و مقــررات 
ــای  ــچ کج ــت و در هی ــان اس ــت و درم بهداش

دنیــا چنیــن پدیــده ای وجــود نــدارد. 
ــه  ــی ب ــورهای اروپای ــب کش در اغل  n
ــود دارد.  ــتار وج ــر ده پرس ــزار نف ــر ه ازای ه
میانگیــن اســتاندارد جهانــی بــه ازای هــر هــزار 
نفــر شــش پرســتار، و حداقــل آن ســه پرســتار 
اســت. در ایــران ایــن میــزان یــک و نیــم 

ــد.  ــی باش ــتار م پرس
بــرای رســیدن بــه معیــار جهانــی   n
ــران  ــتار در ای ــروی پرس ــزار نی ــا ۱۵۰ه ۱۲۰ ت
نیــاز اســت. )ســایت حکومتــی اقتصــاد آنالیــن 

 )۱۳۹۷ ۱۱اســفند   –
کل  رئیــس  دالونــدی،  اصغــر   n
پیشــین ســازمان نظــام پرســتاری، اعــالم کــرده 
ــتار  ــزار پرس ــدود ۱۲۵ه ــود ح ــا کمب ــود، »ب ب
)خبرگــزاری  هســتیم.«  مواجــه  کشــور  در 
)۱۳۹۸ اردیبهشــت   ۲۲  – ایســنا  حکومتــی 

بعــد دالونــدی اعــالم  چنــد مــاه   n
داریــم!«  بیــکار  پرســتار  »۳۰هــزار  کــرد:  
)ســایت حکومتــی باشــگاه خبرنــگاران جــوان 

)۱۳۹۸ آبــان   ۷  –

ــن حقوق میانگی

تومان   3.3میلیــون 

فقر خط 

تومان   ۸میلیــون 

پرستار  ۱.5

برای هر ۱۰۰۰بیمار  

پرســتار  کمبود 

نفر ۱5۰هزار  تا   ۸۰

وضع مشقت بار 
معلمین 

در زیر خط فقر

معلمین زن در یک تحصن اعتراضی 

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 
از  محرومیــت  حقــوق،  تعدیــل  در  عدالتــی 
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 

ــر داده اســت. ــواده هایشــان تغیی خــود و خان
بنــا بــر آمــار گــرد آوری شــده از رســانه هــای 
حکومتــی ایــران در اردیبهشــت ۹۸، حداقــل 
هزینــه زندگــی بــرای یــک خانــواده چهــار نفره 
ــه  ــه ۸ میلیــون تومــان و هزین در ســال ۹۸،  ماهان
ــم  ــرای ۱۸ قل ــره ب ــوار ۴نف ــک خان خوراکــی ی
کاالی اساســی در ســطح قیمــت شــهری حــدود 
باشــد،  مــی  تومــان  ۲۲۸هــزار  و  دومیلیــون 
در حالیکــه حداقــل دســتمزد، یــک میلیــون 
و ۵۱۷هــزار تومــان بــرای ســال ۹۸، تعییــن 
ــط  ــوق متوس ــال حق ــن ح ــت. در عی ــده اس ش
یــک معلــم در اســتخدام رســمی، ۳ میلیــون 
معلــم  یــک  حقــوق  و  تومــان  و ۲۵۰هــزار 
بازنشســته حــدود یــک میلیــون و ۵۰۰هــزار 
تومــان مــی باشــد. در حالــی کــه اکثــر معلمــان 
در ایــران بــه صــورت قــراردادی کار مــی کننــد 

ــت.  ــان اس ــون توم ــر ۱میلی ــان زی و حقوقش
معلمــان حــق التدریســی ازتوانایــی علمــی و 
ــا  ــد ام ــاد برخوردارن ــابقه کار زی ــا س ــی ب عمل
ــمی و  ــان رس ــوم معلم ــک س ــان ی ــوق آن حق
ــر ســخت  پیمانــی و شــرایط کاریشــان ســه براب
تــر اســت، چــرا کــه از هــر گونــه امتیــاز و 
ــغلی  ــت ش ــتند،  از امنی ــروم هس ــهیالت مح تس
ــمی  ــتخدام رس ــگام اس ــوده و هن ــوردار نب برخ
نادیــده گرفتــه مــی شــوند. اکثــر معلمــان حــق 
التدریســی زنــان هســتند. ایــن زنــان چیــزی بــه 
نــام مرخصــی زایمــان ندارنــد. )خبرگــزاری 

حکومتــی فــارس – ۱۸ مــرداد ۱۳۹۸(
یــک معلــم حــق التدریســی گفــت، بــا مــدرک 
در  تدریــس  ۲۴ســاعت  بــرای  کارشناســی 
هفتــه، ۹۷۰هــزار 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 
ــزاری  ــد.« )خبرگ ــط اداره کن ــطح متوس را در س

حکومتــی تســنیم – ۱۲ اســفند ۱۳۹۷(
بــه نوشــته تســنیم، شــغل دوم ۶۹درصــد معلمــان 
راننــده تاکســی اســت و ۵۴درصــد معلمــان فقــر 

درآمــدی و زمانــی دارنــد.

اعتراضات در  یک قشر فعال 
علیــه  اعتراضــات  در  فعاالنــه  زن  معلمیــن 
سیســتم ناکارآمــد آموزشــی شــرکت مــی 
کننــد. در اســفند ۱۳۹۷، یــک تحصــن ۳ روزه 
در ۱۰۵ نقطــه کشــور برگــزار شــد. در تجمــع 
روز معلــم در ۱۲ اردیبهشــت ۹۸، نیــز زنــان 
ــه نیروهــای  ــم در شــهر تهــران مــورد حمل معل
امنیتــی قــرار گرفتنــد. ایــن تجمعــات در بیــش 
ــوداری  ــا جل ــران ب ــهر ای ــتان و ۱۶ش از ۱۴ اس
ــن تحصــن معلمــان  ــان برگــزار شــد. آخری زن
ــه در  ــود ک ــاه ب ــن دیم ــز تحص ــال ۹۸ نی در س
دســت کــم ۱۰ شــهر برگــزار شــد.  طــی ســال 
بازنشســتگان  و  معلمــان   ۹۷-۹۸ تحصیلــی 
ــی  ــع اعتراض ــن و تجم ــش از ۲۰۰ تحص در بی

ــد.   ــرکت کردن ش

اکثریــت معلمان در زیر خط فقر

نمودار مقایسه ای سال ۹۸
حقوق ماهانه معلمان با خط فقر و ســبد خوراکی

خط
 فقر

سبد 
خوراکی

حداقل 
دستمزد

معلم 
ثابت

معلم 
بازنشسته

معلم 
قراردادی

 ۸میلیون

۲.۲۳میلیون

۱.۵۲میلیون

۳.۲۵میلیون

۱.۵میلیون
۱میلیون



۲۸

گزارش ساالنه ۲۰۲۰کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران 

۲۹

زنان سرپرســت خانوار در میان آســیب پذیر ترین اقشار
در ایــران حــدود ۳میلیــون و ۶۰۰هــزار نفــر زن سرپرســت خانــوار وجــود 
ــت  ــان سرپرس ــت. زن ــش اس ــال افزای ــواره در ح ــم هم ــن رق دارد و ای

ــه هســتند.  ــن اقشــار جامع ــوار یکــی از آســیب پذیرتری خان
بســیاری از آنهــا بــه دلیــل فقــر و گرانــی اجــاره خانــه مجبــور   n

بــه کــوچ اجبــاری شــده و حاشــیه نشــین هســتند.
ــا ۶۰ ســال را  ــوار از ۱۸ ت ــان سرپرســت خان میانگیــن ســنی زن  n
شــامل مــی شــود. امــا در بعضــی از اســتان هایــی کــه کــودک همســری 
ــواده  ــز سرپرســتی خان ــا ۱۵ ســال نی ــا ســن ۱۴ ت ــرادی ب شــایع اســت، اف
ــن  ــک انجم ــل ی ــر عام ــی، مدی ــرا رحیم ــند. )زه ــی کش ــر دوش م را ب

غیردولتــی، خبرگــزاری حکومتــی رکنــا - ۲۳بهمــن ۱۳۹۸(
بیــش از نیمــی از ایــن تعــداد در ســنین زیــر ۴۰ســال هســتند.   n

 )۹۸ مهــر   ۲۴  – ایســنا  حکومتــی  )خبرگــزاری 
۱۶درصــد زنــان سرپرســت خانــوار در ایــران یعنــی نیــم میلیون   n
زن، زیــر ۲۰ ســال هســتند.) زهــره آشــتیانی - مصاحبــه بــا روزنامــه 

حکومتــی شــهروند – ۱۹تیــر ۱۳۹۷(
قانــون تأمیــن زنــان و کــودکان بــی سرپرســت در آبــان ســال   n
۱۳۷۱ تصویــب 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 

ایــران – ۱۲ دی ۱۳۹۸( شــناس، ســایت حکومتــی عصــر 

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 
ــوار  ــان سرپرســت خان در ۳۱فروردیــن ۱۳۹۸ گــزارش داد ۸۲درصــد زن
بیــکار هســتند و منبــع درآمــد ثابتــی ندارنــد. آنهــا بــرای در امــان ماندن از 
آســیب هــای اجتماعــی ناگزیرنــد بــه مشــاغل غیررســمی و پرخطــر مثــل 

ــد.  ــاه ببرن دستفروشــی در راهروهــای نمــور متــرو پن
ــت  ــود امنی ــود اشــتغال و نب ــکاری و نب ــری،  بی ــض و نابراب تبعی  n
ــوار  ــان سرپرســت خان ــه عنــوان ســه مشــکل اصلــی زن ــان ب اجتماعــی زن
بــه شــمار مــی آیــد کــه پــس از نداشــتن آزادی و حــق انتخــاب، نداشــتن 
منزلــت اقتصــادی و فقــر و محرومیــت اقتصــادی در اولویــت مشــکالت 

ــان اســت.  ــن زن ای
ــه  ــواده هــای یاران ــوار از لیســت خان ۱۴۰۰۰زن سرپرســت خان  n
ــر ۱۳۹۸( ــاب – ۷مه ــی آفت ــایت حکومت ــد. )س ــده ان ــذف ش ــر ح بگی

ــوار واجــد شــرایط  ــان سرپرســت خان حــدود ۸۸درصــد از زن  n
ــاردار و شــیرده  ــان ب ــرای خوراکــی زن ــی ب برخــورداری از کمــک دولت
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 بگیرنــد، ۵۰۰۰نفــر از آنهــا یعنــی 
تنهــا ۱۲.۵درصــد شــامل ایــن طــرح شــدند. )خبرگــزاری رســمی ایرنــا – 

ــن ۱۳۹۷( ۲۳بهم

ن 3میلیو . ۶
ر  نوا  زن سرپرســت خا

زنان سرپرست  کثر  ا ــن  س
۴۰ســال است زیر  ر  نوا خا

زیر نفر  ر  5۰۰هزا
رند دا ۲۰سال   

بیکار  ۸۲درصد 

هیچ   ۹۹ سال  در 
بیمه  ــرای  ب بودجه ای 

ــد نش گرفته  در نظر 

یک مرگ دردناک، مهاجرت، 
ویژگی ورزش زنان در سال ۱3۹۸

ــال ۱۳۹۸ ورود  ــران در س ــان در ای ــوالت ورزش زن ــن تح ــته تری برجس
ــاه و  ــتادیوم آزادی در مهرم ــه اس ــان ب ــی زن ــار مصرف ــک ب ــدک و ی ان
ــت  ــال محدودی ــه اعم ــکار در نتیج ــان ورزش ــن از زن ــد ت ــرت چن مهاج

ــود. ــان ب ــت از آن ــود حمای ــکاران زن و نب ــر ورزش ــراوان ب ــای ف ه

ورود اندک زنان به اســتادیوم آزادی بعد از مرگ 
دردناک سحر خدایاری 

ــان ایرانــی توانســتند در مهــر مــاه  ــار طــی چهــل ســال، زن بــرای اولیــن ب
ــحر  ــوزی س ــی خودس ــن در پ ــوند. ای ــتادیوم آزادی بش ــمً وارد اس رس
خدایــاری رخ داد کــه موجــب خشــم و انزجــار در سراســر جهــان شــد و 

ــر رژیــم وارد کــرد.  فشــارهای گســترده داخلــی و بیــن المللــی ب
ــدان  ــاه زن ــه حکــم ۶م ــراض ب ــاری در اعت ــاه ســحر خدای در شــهریور م
بــه خاطــر تــالش بــرای دور زدن ممنوعیــت ناعادالنــه بــر ورود زنــان بــه 

ــه خودســوزی زد.  اســتادیوم هــای ورزشــی دســت ب
ــد  ــدا کردن ــازه پی ــه اج ــان ک ــدودی از زن ــداد مح ــر ۹۸، تع روز ۱۸ مه
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. 
ــد، تنهــا  ــی بودن ــی ورزشــگاه آزادی کــه اساســً خال از ۱۰۰هــزار صندل

ــان اختصــاص داده شــد. ــه زن ۴۰۰۰ بلیــط ب
 زوجهــا از هــم جــدا شــدند و 
ــا اتوبــوس بــه جایــگاه  زنــان را ب
شــان بردنــد تــا از رفتــن آنهــا بــه 
ســایر نقاط ورزشــگاه جلوگیری 
کننــد. دور تــا دور جایگاهــی 
ــه  ــان در نظــر گرفت ــرای زن کــه ب
ــیده  ــزی کش ــوری فل ــد را ت بودن
ــوران  ــد. مأم ــازی کردن و جداس
مراقــب  انتظامــی  نیــروی  زن 

تماشــاچیان زن بودنــد.

یــک نمایش توخالی یک بار مصرف

ــدید  ــای ش ــت ه ــت مراقب ــتادیوم آزادی تح ــه اس ــان ب ــدود زن ورود مح
تنهــا یــک اقــدام تبلیغــی توخالــی بــرای فریفتــن بازرســان فیفــا بــود و در 
ــران و  ــان ای ــی ۲۰۲۲ می ــازی مقدماتــی جــام جهان ــان ب همــان جــا در پای

کامبــوج متوقــف شــد.
ســخنگوی فدراســیون فوتبــال در مــورد اســتمرار ممنوعیــت ورود زنــان 
ــاًل  ــازی هــای لیــگ فع ــان در ب ــه ورزشــگاه اعــالم کــرد، »حضــور زن ب
ــر  ــن- ۲۲ مه ــی خبرآنالی ــزاری حکومت ــت.« )خبرگ ــر نیس ــکان پذی ام

  )۱۳۹۸
ــت  ــن ممنوعی ــر ای ــز ب ــان خراســان شــمالی، نی ــر کل ورزش و جوان مدی
تأکیــد کــرد و گفــت، »مجــوز ورود زنــان بــه ورزشــگاه هــا مربــوط بــه 
تهــران اســت و بــرای تماشــای بــازی هــای شهرســتانی مصــداق نــدارد.« 

ــا- ۲۱ مهــر ۱۳۹۸( )خبرگــزاری رســمی ایرن

ســحر خدایاری، دختر آبی

زن  راســت،  ســمت  اول  عکــس 
دســت  در  پــالکاردی  جوانــی 
گرفتــه کــه روی آن نوشــته شــده:  
ــم  ــده اس ــران، ش ــی ای ــر آب »دخت
تــو جاویــدان«؛ عکــس ســمت 
ــب  ــال نص ــران در ح ــپ، کارگ چ
حصــار بــرای جایــگاه زنــان در 
ــازی  ــاده س ــتادیوم آزادی و آم اس
بــرای ورود زنــان در 1۸ مهر 13۹۸.
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محرومیت زنان ورزشــکار از امکانات
 محرومیــت از امکانــات و زمیــن مناســب یکــی دیگــر از وجــوه تبعیــض 
ــرای ســاعت اســتفاده از  ــران اســت. ب ــان ورزشــکار ای ــه زن جنســیتی علی
ــان مجبــور  ــه مــردان الویــت داده مــی شــود و زن زمیــن هــای ورزشــی ب
هســتند در گرمــا یــا آلودگــی هــوا مســابقات شــان را اجــرا کننــد کــه در 

بعضــی مــوارد، منجــر بــه ضایعــات جســمی مــی شــود.
ــان،  ــی زن ــی قایقران ــم مل ــابق تی ــی س ــی، مرب ــاز مرادخان بهن  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 

ــکاران زن  ــت. ورزش ــرار داده اس ــعاع ق ــت الش ــر را تح ــن قش ــای ای ه
حامــی ندارنــد. امکانــات در مقایســه بــا تجهیــزات ســایر کشــورها 
فرســوده و ناچیــز اســت.« )خبرگــزاری رســمی ایرنــا - ۱۹ مــرداد ۱۳۹۸(

ــال  ــازی فوتب ــان ب ــهر زم ــاه در بوش ــت م ــای اردیبهش درگرم  n
تیــم هــای پــارس جنوبــی بوشــهر و ســپیدار مازنــدران، ســاعت ۱۰ صبــح 
مشــخص شــده بــود و بازیکنــان درگرمــای هــوای ایــن شــهر مجبــور بــه 
ــه گرمازدگــی و بیهوشــی  ــن ســاعت منجــر ب ــازی در ای ــازی شــدند. ب ب
ــت،  ــدران، گف ــم مازن ــت تی ــی، سرپرس ــس زینت ــد. نرگ ــکاران ش ورزش
»وقتــی کــه بازیکنــان را بــه بیمارســتان بردیــم و پرســنل بیمارســتان 
ــد گفتنــد مگــر  ــازی کردن ــد کــه آنهــا در ایــن ســاعت فوتبــال ب فهمیدن
ایــن ســاعت در بوشــهر فوتبــال بــازی مــی کننــد؟ حتــی مــردان هــم در 
ــنا - ۱۶  ــی ایس ــزاری حکومت ــد.«) خبرگ ــی کنن ــازی نم ــاعت ب ــن س ای

اردیبهشــت ۹۸( 
ــالروس در  ــم ب ــا تی ــران ب ــان ای ــال زن ــی فوتب ــم مل ــازی تی ب  n

ــت و  ــردم را برانگیخ ــم م ــان زن خش ــک دروازه ب ــاره ی ــهای پ دستکش
توجهــات را بــه وضعیــت وحشــتناک حمایــت از زنــان ورزشــکار جلــب 

کــرد.

محرومیــت از حمایت های دولتی و خصوصی
ــان از  ــال ۱۳۹۸ همچن ــکار در س ــان ورزش ــان و زن ــی زن ــای ورزش تیمه
حمایــت دولتــی یــا خصوصــی محــروم بودنــد کــه عواقــب متعــددی در 

بــر داشــت.  
ــود را  ــاداش خ ــوق و پ ــکاران و داوران زن حق ــال، ورزش ــور مث ــه ط ب
ــا  ــادی ب ــاوت زی ــا تف ــوق آنه ــه حق ــی ک ــد در حال ــی کنن ــت نم دریاف

مــردان دارد.
ــت،  ــایپا، گف ــان س ــال زن ــم فوتس ــرمربی تی ــر اردالن، س نیلوف  n
ــزان  ــا در می ــت ت ــده اس ــبب ش ــازی س ــش ب ــی و پخ ــی مال ــود حام »نب
پرداختــی دســتمزد میــان بازیکنــان زن و مــرد در بیشــتر رشــته هــا تفــاوت 

زیــادی باشــد.« )خبرگــزاری رســمی ایرنــا - ۴ آبــان۱۳۹۸(   
مریــم ایراندوســت، ســرمربی تیــم والیبــال زنــان ملــوان،   n
ــود را از  ــن خ ــم ۴ بازیک ــن تی ــد ای ــث ش ــی باع ــکالت مال ــت، »مش گف
ــی  ــرارداد مال ــد، ق ــن کردن ــاه تمری ــت م ــان هش ــد. بازیکن ــت بده دس
داشــتند امــا یــک ریــال دریافــت نکردنــد.« )خبرگــزاری حکومتــی ایســنا 

)۱۳۹۸ فروردیــن   ۲۸  –
ــان: »مــن و پنــج داور دیگــر  ســرور ســاعدی، داور فوتبــال زن  n
...۲۲ هفتــه داوری کردیــم و بایــد ۲۲ هفتــه حــق قضــاوت مــا را پرداخت 
کننــد. یــک فصــل از لیــگ برتــر فوتبــال زنــان گذشــته و هنــوز مطالبــات 
مــا پرداخــت نشــده اســت.« )خبرگــزاری رســمی ایرنــا – ۳۰ مهــر ۱۳۹۸(

ــام ســادات اصغــری، زن شــناگر رکــورددار ایرانــی، از  اله  n
ســوی هیــچ نهــادی حمایــت نمــی شــود. ایــن شــناگر ۳۵ ســاله، در ســال 
ــا دســتان  ــار رکــورد شــنا در مســافت ۵۵۰۰ متــر ب ۲۰۱۹ بــرای دومیــن ب

ــد. ــت ش ــس ثب ــار دوم در گین ــرای ب ــش ب ــت و نام ــته را شکس بس

مدال آوران در فقر
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 ۱۳۹۳ بــود. آتوســا عباســی 

ــد.  ــی کن ــی م ــان دستفروش ــاله اش در خیاب ــال ۳س ــر خردس ــا پس ب

انصراف و محرومیت از بازی های داخلی و جهانی
ــور  ــه مجب ــتن بودج ــل نداش ــه دلی ــان ب ــای زن ــم ه ــوارد تی ــیاری م در بس
ــان،  ــال زن ــگ والیب ــن از لی ــم ذوب آه ــدند. تی ــازی ش ــراف از ب ــه انص ب
بــه قهرمانــی رســید، امــا بــه دلیــل نبــود حمایــت مالــی بــرای حضــور در 
جــام باشــگاه های آســیا، مجبــور بــه انصــراف شــد. )خبرگــزاری رســمی 

ــن ۱۳۹۸( ــا – ۲۵ فروردی ایرن

اســتادیوم آزادی منتفــی شــد و در ورزشــگاه کوچــک آرارات برگــزار 
اســفند ۱۳۹۷(  ۴   – ایســنا  )خبرگــزاری حکومتــی  شــد. 

ــده پایتخــت،  ــان آذرخــش تهــران، تنهــا نماین ــال زن ــم فوتب تی  n
ــن  ــر از زمی ــک ت ــی کوچ ــا در زمین ــدارد. آنه ــبی ن ــن مناس ــن تمری زمی

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 ۹ بازیکــن راهــی مســابقه 
شــد. ایــن تیــم بــدون ســرمربی و تنهــا بــا سرپرســت در ایــن دیــدار لیــگ 

ــان ایــران حاضــر شــد.  ــال زن فوتب

زن  ورزشکاران  مهاجرت 

بــه دلیــل عــدم حمایــت از ورزشــکاران و محدودیتهــای متعــدد، ده هــا 
زن ورزشــکار ایرانــی بــه ســایر کشــورها پناهنــده شــده انــد.

ــزاری  ــه خبرگ ــواری، ب ــه س ــان دوچرخ ــی، قهرم ــمیه یزدان س  n
حکومتــی فــارس گفــت، »امکانــات مــا بــا کشــورهای دیگــر قابــل قیــاس 
نیســت. بــا حداقــل امکانــات بهتریــن نتیجــه را مــی آوریــم، نــه باشــگاهی 
ــی اگــر حمایــت شــوند در هــر  ــان ایران ــً زن ــه اسپانســری، قطع ــم ن داری

ــتند.« ــق هس ــی موف رقابت
قهرمانــی آســیا ۲۰۱۹،  ایــن دوچرخــه  ســوار در مســابقات جــاده 
موفــق بــه کســب مــدال برنــز شــد، امــا بــه تیــم تیــکای اســپانیا پیوســت.  

)خبرگــزاری حکومتــی ایلنــا-  ۲۹ مهــر ۱۳۹۸(
ــان ورزشــکار در رشــته هــای  در دیمــاه ۱۳۹۸، ســه تــن از زن  n
مختلــف ایــران را تــرک کردنــد. کیمیــا علیــزاده، تکوانــدوکار زن دارای 
ــده شــد و در صفحــه اینســتاگرام  ــد پناهن ــه کشــور هلن ــی، ب مــدال جهان
ــران  ــده در ای ــرکوب ش ــا زن س ــون ه ــی از میلی ــن یک ــت: »م خــود نوش

ــتم.« هس
شــهره بیــات، ۳۲ســاله و داور شــطرنج، کــه بــدون حجــاب در   n
مســابقات شــطرنج جهــان شــرکت کــرد گفــت، »در صــورت ضمانــت 

ــردم.« ــی گ ــاز م ــران ب ــه ای ــت ب ــتن امنی ــت داش ــی جه ــه کتب نام
ــه  ــران، ب ــان در ای ــطرنج زن ــان ش ــور، قهرم ــازی پ ــرا حج میت  n
دلیــل حضــور بــدون حجــاب در حیــن برگــزاری رقابــت هــای جهانــی 
ــطرنج  ــیون ش ــیله فدراس ــه وس ــکو، روز ۱۲دی ۱۳۹۸،  ب ــطرنج در مس ش

ــد. ــراج ش ــطرنج اخ ــی ش ــم مل ــم از تی رژی

سمیه یزدانی 

کیمیا علیزاده 

شهره بیات 

میترا حجازی پور
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زنانه شــدن چهره فقر و گسترش آسیب های اجتماعی 

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 
ــت  ــدان پرداخ ــران و کارمن ــیاری از کارگ ــه بس ــال ب ــک س ــا ی و گاه ت
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. 
ــل  ــاه ۱۳۹۸، مقاب ــهرداری اراک در ۲۸تیرم ــد زن ش ــک کارمن ی  n
ــنل  ــوق پرس ــدید حق ــش ش ــه کاه ــراض ب ــهرداری در اعت درب ورودی ش
ــای  ــه ج ــهرداری اراک ب ــا ش ــرد. ام ــوزی ک ــه خودس ــدام ب ــهرداری اق ش
رســیدگی بــه مشــکالت ایــن زن دردمنــد، حکــم اخــراج وی را صــادر کرد.

یــک صحنــه فجیــع دیگــر ناشــی از وضعیــت بــد معیشــتی در   n
ــی رخ داد  یکــی از مناطــق کپرنشــین اســتان سیســتان و بلوچســتان، زمان

ــرای  ــزه ب ــام فائ ــه ن ــر ۱۰ســاله ب ــک دخت کــه ی
برداشــتن آب از چــاه اقــدام کــرد. موهــای 
ــد  ــور آب چــاه پیچی ــای موت ــره ه ــزه دور پ فائ
و پوســت ســرش را هــم کنــد. )خبرگــزاری 

حکومتــی ایســنا – ۳ آذر ۱۳۹۸( 
اســتان سیســتان و بلوچســتان رکــورددار حاشــیه 
نشــینی در ایــران اســت و بــه ۷۰۰هــزار نفــر 
از ســاکنان آن بــه شــیوه ســقایی و تانکــری 

ــوند. ــی ش ــانی م آبرس
ــه  ــه ب ــاله ک ــک زن ۳۱ س ــواده ی خان  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 

ــد. ــا کردن ــه ره ــهر مراغ ش
ســر راه گذاشــتن نــوزادان نیــز پدیده   n
ــر مفــرط  نســبتً رایجــی شــده کــه ناشــی از فق
ــر ســه  ــوزاد دخت ــال یــک ن ــه طــور مث اســت. ب
روزه، در شهرســتان اســکو، داخــل یــک کیســه 
ــود.  ــده ب ــا ش ــاغ ره ــک ب ــل ی ــی در مقاب نایلون

)خبرگــزاری رســمی ایرنــا- ۱۴ آذر ۱۳۹۸(

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.

فروش اعضای بدن
ایــران تنهــا کشــوری اســت کــه فــروش اعضــای بــدن در آنجــا غیرقانونی 
ــی  ــام م ــی انج ــورت آزاد و قانون ــه ص ــه ب ــروش کلی ــد و ف ــت. خری نیس
ــازار ســیاه، بیشــتر فروشــندگان را قشــر جــوان بیــن  شــود. متأســفانه در ب
ــی  ــار مال ــل فش ــه دلی ــه ب ــد ک ــی دهن ــکیل م ــال تش ــا ۳۰ س ــنین ۲۰ ت س
ــود  ــدن خ ــای ب ــن اندامه ــاس تری ــد و حس ــده ان ــن کار ش ــه ای ــور ب مجب
ــی  ــروش م ــه ف ــد را ب ــا کب ــتخوان ی ــز اس ــم، مغ ــه چش ــه، قرنی ــد کلی مانن
ــران جــوان تشــکیل  ــراد را دخت ــل توجهــی از ایــن اف رســانند. تعــداد قاب
ــا مشــکالت و بیمــاری هــای روز  ــا بــدن ناقــص ب مــی دهنــد کــه بایــد ب
افــزون زندگــی امــروزی، دســت و پنجــه نــرم کننــد. )ســایت حکومتــی 

خبرآنالیــن – ۲۹دی ۱۳۹۷(

زنان  کولبری 

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 
ــران  ــداد کولب ــده تع ــد فزاین ــه رش ــر ب ــران منج ــروت در ای ــیم ث در تقس

شــده کــه امــروز بســیاری از زنــان را نیــز در برمــی گیــرد.
ــی  ــت، » بس ــه گف ــن رابط ــم در ای ــس رژی ــده مجل ــی، نماین ــه امین هالل
مایــه تأســف اســت کــه بگویــم  بــا 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 – ۱۸ مهــر 

)۱۳۹۸
 کولبــران عــالوه بــر شــرایط دشــوار کارشــان، از طــرف مأمــوران امنیتــی 
ــر  ــا خط ــری ب ــیر کولب ــه و در مس ــرار گرفت ــه ق ــورد حمل ــز م ــم نی رژی
ــیاری  ــتند. بس ــرو هس ــی روب ــای انتظام ــتقیم نیروه ــلیک مس ــه و ش حمل
ــد  ــول کنن ــد و اگــر هــم قب ــان نمــی دهن ــه زن ــان بارشــان را ب از قاچاقچی
ــر  ــان کولب ــد. ســخنان برخــی از زن ــان مــی دهن ــه زن ــری ب دســتمزد کمت

ــت: ــانی اس ــغل غیرانس ــن ش ــا در ای ــج آنه ــی از درد و رن حاک
امینــه ۶۰ ســاله، زن سرپرســت خانــوار اهــل یکی از روســتاهای   n
کرمانشــاه گفــت، »کولبــری را از ۲۶ ســالگی شــروع کــردم، زمانــی کــه 
همســرم تــازه فــوت کــرده بــود. شــرایط بــدی داشــتم و بــه ســختی مــی 
توانســتم شــکم ۴ فرزنــدم را ســیر کنــم. همــراه یکــی از دوســتانم، یــک 
بــار ۸۰ کیلویــی 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
ــت  ــه اس ــا آن مواج ــری ب ــر زن کولب ــه ه ــواری ک ــرایط دش ــاره ش درب
گفــت در هــر رفــت و برگشــت ۵۰ تــا 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 

ــد.  ــان بمانن ــای ســپاه،  پنه ــن نیروه ــرس کمی ــا از ت صخــره ه
ــری دیســک کمــر  ــل کولب ــه دلی ــه یــک زن ۳۳ ســاله ب تهمین  n
ــل  ــه دلی ــالگی ب ــن ۲۱ س ــت. او از س ــردن نیس ــه کار ک ــادر ب ــه و ق گرفت
اینکــه همســرش تنهــا بــود و کمــک خــرج نیــاز داشــتند کولبــری کــرد. 
تهمینــه بــه همــراه ســه زن دیگــر از ثــالث باباجانــی و جوانــرود بنزیــن را 
از دالالن مــی خریــد و بــا گالــن هــای ۱۰ لیتــری از کــوه رد مــی کــرد. 
ــدرش ۷ ســال  ــی از کرمانشــاه اســت کــه پ ــر جوان ــوا دخت هی  n
ــه کوهســتان رفــت و دیگــر برنگشــت.  ــا یــک روز ب کولبــری کــرد، ام
بعــد از آن هیــوا مجبــور شــد نــان آور خانــه باشــد و بــرای پــول درآوردن 
ــار ســنگین عــادت نداشــت و  ــه ب ــه کولبــری رو آورد. روزهــای اول ب ب

ــت.  ــردرد داش ــد روز کم ــری چن ــار کولب ــر ب ــد از ه بع
بســیاری از زنــان در مــاه چندیــن بــار بــا همسرانشــان بــه کــوه   n
ــه  ــار را ۴ الــی ۵ ســاعت بایــد در کــوه ب ــار ۳۰ کیلــو ب مــی رونــد. هــر ب

دوش بکشــند و دوبــاره همیــن میــزان بــار را برگرداننــد. 

یکــی  کولبــری 
بســیار  مشــاغل  از 
اســت.  دشــوار 
ــر  ــدید منج ــر ش فق
بــه رشــد تعــداد 
شــده  کولبــران 
کــه حــاال بســیاری 
حتــی  زنــان  از 
تحصیلکــرده را نیــز 
ــرد. ــر مــی گی در ب

طالق 
در کنــار اعتیــاد بــه مــواد مخــدر، بیــکاری، مفاســد اخالقــی و   n
حاشــنیه نشــینی، طــالق یکــی از پنــج آســیب عمــده اجتماعــی در ایــران 

مــی باشــد. )خبرگــزاری حکومتــی تســنیم – ۲۵ خــرداد ۱۳۹۸( 
۴درصــد طــالق هــا مربــوط بــه دختــر بچــه هــای کمتــر از ۱۸   n

)۱۳۹۸ ۱۲مــرداد   – ایرنــا  رســمی  )خبرگــزاری  اســت.  ســال 
ــار اعــالم شــده از ســوی ارگان هــای  ــن آم ــر اســاس آخری ب  n
حکومتــی، بــه ازای هــر ۳ ازدواج، یــک طــالق در ایــران ثبــت مــی شــود. 

)ســایت حکومتــی ســازندگی – ۱۳ مــرداد ۱۳۹۸(

ــر  ــه خاط ــت ب ــال اس ــام دارد ۸ س ــم ن ــه مری ــری ک زن دیگ  n
بــزرگ کــردن دختــرش مجبــور اســت کولبــری کنــد. او گفــت افــراد 
مختلفــی کولبــری مــی کننــد. فــوق لیسانســه هــا نیــز بــرای اینکــه کاری 

ــد.  ــی کنن ــری م ــد کولب ــی کنن ــدا نم پی
ــه  ــل اینک ــه دلی ــت ب ــد اس ــادر ۷ فرزن ــه م ــر ک ــک زن دیگ ی  n
ــری  شــوهرش بازنشســته شــهرداری اســت هفــت ســال اســت کــه کولب

ــد. ــی کن م

ــا تبعیــض جنســیتی منجــر بــه زنانــه شــدن چهــره فقــر در ایــران   بــی ثباتــی و ورشکســتگی اقتصــادی همــراه ب
ــه شــغلهای ســختی چــون  ــان در ایــن چرخــه فقــر ب ــه آســیب هــای اجتماعــی دامــن زده اســت. زن شــده و ب
ــاد، و حتــی  ــی، فحشــاء  و اعتی ــدن، تکــدی گــری و کارتــن خواب ــه گــردی، فــروش اعضــای ب ــری و زبال کولب

ــد.  ــوزادان خــود روی مــی آورن فــروش ن
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بــه اعتیــاد دچــار مــی شــوند. )ســایت حکومتــی 
ســالمت نیــوز – ۲۸ مــرداد ۱۳۹۸(

پیــش از ایــن علــی هاشــمی، رئیــس   n
کمیتــه مســتقل مبــارزه بــا مــواد مخــدر مجمــع 
ــه  ــاره ب ــن اش ــم، ضم ــت رژی ــخیص مصلح تش
پنهــان ســازی آمــار توســط رژیــم گفتــه بــود، 
نفــر در خانواده هــا  میلیــون  حداقــل ۱۴-۱۵ 
معتــاد هســتند. )خبرگــزاری حکومتــی ایســنا – 

)۱۳۹۴ ۲۰مــرداد 
ــران و  ــاد در ای ــا احتســاب ســرعت رشــد اعتی ب
در میــان زنــان مــی تــوان حــدس زد کــه آمــار 
ــد بســا بیشــتر از ایــن  ــران بای ــاد در ای ــان معت زن

ارقــام و حــدود چنــد میلیــون نفــر باشــد. 
ــود  ــی ش ــم نم ــا خت ــن ج ــه همی ــان ب ــاد زن اعتی
ــز  ــاد نی ــودکان معت ــده ک ــده تکاندهن ــا پدی و ب

ــتیم.  ــه هس مواج
طبــق آمــار رســمی، پنــج درصــد   n
ــتان  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــاردار در اس ــان ب زن
معتــاد هســتند در حالــی که بیــن ۷۰ تــا 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 معضــالت جــدی وجــود دارد. هــر کــودک 
بعــد از بــه دنیــا آمــدن ۱۰ تــا ۱۵ روز بایــد 
قرنطینــه شــود تــا بتوانــد تــرک کنــد. بــرای ایــن 

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 
ــول  ــق الق ــدر متف ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــدرکار مب ان

ــه شــده اســت.  ــاد زنان هســتند کــه چهــره اعتی
ــور  ــادان کل کش ــمی معت ــار رس آم  n
۲میلیــون و ۸۰۰هــزار نفــر اعــالم 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 مشــخصً خامنه ای و ســپاه پاســداران می باشــد. 
ــروی انتظامــی  ــده نی ســید محمــد موســوی فرمان
گچســاران گفــت، »ایــران بــزرگ تریــن ترانزیت 
حکومتــی  )ســایت  دنیاســت.«  مخــدر  مــواد 

ــرداد ۱۳۹۷(  ــوز- ۲۸ م ــالمت نی س
پلیــس مــواد مخــدر تعــداد زنــان   n
معتــاد متجاهــر کــه در ۲۲منطقــه تهــران حضور 
دارنــد را ۱۵۰۰ زن اعــالم کرده اســت. )ســایت 
حکومتــی ســالمت نیــوز- ۲۱ آبــان ۱۳۹۸(

امــا بــه گفتــه فرمانــده نیــروی انتظامی   n
بیــش از ۷۵۰هــزار زن معتــاد در  گچســاران 
ایــران وجــود دارد و ۴۵درصــد دختــران فــراری 

فروشی  تن 
ــادی  ــط اقتص ــای غل ــت ه ــی از سیاس ــر ناش فق
ــان  ــه زن ــض علی ــراه تبعی ــه هم ــان ب ــم مالی رژی
در اشــتغال و مشــارکت اقتصــادی، در نبــود 
ــی  ــی اجتماعــی و قانون ــت دولت ــه حمای هرگون
و  سرپرســت  بــی  دختــران  و  زنــان  از  کــه 
ــه گســترش فحشــا شــده  بدسرپرســت، منجــر ب
اســت. مثــل ســایر عرصــه هــا، هیــچ آمــار 

ــدارد. ــود ن ــه وج ــن رابط ــفافی در ای ش
تنهــا تحقیــق مســتقلی کــه ۴ســال پیــش در 
ایــن رابطــه انجــام شــد بــه ســرعت توســط 
رژیــم مســکوت گردیــد. فاکــت هــای موجــود 
ــل  ــه دلی ــاع ب ــدن اوض ــر ش ــی از بدت ــا حاک ام
گســترش فقــر در کشــور اســت. برخــی نمونــه 

ــت: ــده اس ــل آم ــا در ذی ه
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 
ــی اســت  ــی خانمان ــان ب ــان زن ــه در می یــک نمون
کــه سرنوشــت مشــابهی دارنــد. )خبرگــزاری 

حکومتــی رکنــا – ۲۶ آذر ۱۳۹۸(
ــاری  ــی، اجب ــن فروش ــهر، ت در ماهش  n
بــرای ادامــه زندگــی بســیاری از زنان شــده اســت. 
ــا – ۱۸ آذر ۱۳۹۸( ــی رکن ــزاری حکومت )خبرگ

یــک دختــر ۲۳ ســاله کــه بارهــا مــورد   n
ــت در  ــه گف ــرار گرفت ــاوز ق ــتفاده و تج ــوء اس س
نتیجــه طــالق پــدر و مــادرش بــی خانمــان شــده 
ــا ۲۵۰ هــزار  ــا تــن فروشــی ۱۰۰، ۲۰۰ ی و شــبها ب
ــالمت  ــی س ــایت حکومت ــرد. )س ــی گی ــان م توم

نیــوز – ۲۱ آبــان 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 

ــی آورد.  ــت م ــه دس ــی ب فروش

زنان کارتن خواب
ــدارد.  ــن خــواب وجــود ن ــان کارت ــار مشــخصی از زن آم
در صحبــت هــای مقامــات مختلــف، آمارهــای متناقضــی 

ارائــه داده شــده اســت. 
در آبــان مــاه ۹۷، تعــداد افــراد کارتــن خــواب   n
در تهــران حــدود ۱۵هــزار نفــر اعــالم شــد و اینکــه 
ــزار  ــا ۵ه ــرش تنه ــت پذی ــای پایتخــت ظرفی ــه ه گرمخان
تــن از آنهــا را دارد. )ســایت حکومتــی تابنــاک – ۲۰ 

 )۱۳۹۷ آبــان 
ــی  ــان حکومت ــال ۱۳۹۴، کارشناس ــل در س ــال قب ــه س س
ــن خــواب فقــط در شــهر تهــران را از  ــان کارت تعــداد زن
۵هــزار )خبرگــزاری حکومتــی ایلنــا - ۲۰ تیــر ۱۳۹۴( تــا 
ــرداد  ــا - ۹ خ ــی آری ــزاری حکومت ــر )خبرگ ــزار نف ۱۵ه

ــد. ــن زده بودن ۱۳۹۴( تخمی
ــر  ــره فق ــه شــدن چه ــه گســترش و زنان ــا توجــه ب n ب
در ســالهای اخیــر بایــد آمــار واقعــی را بیشــتر از اینهــا در 

نظــر گرفــت.
ــن  ــاش شــد کــه ســن کارت در ســالهای بعــد ف  n
خوابــی زنــان بــه زیر ۱۵ ســال رســیده اســت. )خبرگزاری 

حکومتــی تســنیم – ۵ مهــر ۱۳۹۶(
اشــخاص  خــواب  کارتــن  زنــان  میــان  در   n
ــر و  ــل فق ــه دلی ــد کــه ب ــز وجــود دارن ــل کــرده نی تحصی
ــات  ــد. اقدام ــی روی آورده ان ــن خواب ــه کارت ــکاری ب بی
رژیــم امــا بــرای حمایــت از ایــن زنــان بســیار محــدود و 

اســت. غیرمؤثــر 
دو  تنهــا  اخیــر  هــای  ســال  در  تهــران  در   n
گرمخانــه بــرای زنــان کارتــن خواب ســاخته شــده اســت. 
ــا  ــن ۴۵۰  ت ــه هــای تهــران بی ظرفیــت اســتاندارد گرمخان
ــن  ــان کارت ــداد زن ــخگوی تع ــد و پاس ــی باش ــر م ۵۰۰ نف
ــگاران  ــگاه خبرن ــی باش ــایت حکومت ــت. )س ــواب نیس خ

   )۱۳۹۸ آذر   ۲۳  – جــوان 
ــه  ــرایط گرمخان ــات، ش ــی گزارش ــه برخ ــا ب بن  n
ــود.  ــی ش ــاری م ــان بدرفت ــا زن ــت و ب ــانی اس ــا غیرانس ه
ــط  ــان فق ــوای بســیار گــرم، زن ــواز در ه در اه  n
تــا ۱۴۰۰ و فقــط در  از ســاعت ۰۸۰۰  اجــازه دارنــد 
ــن  ــد. ای ــه کنن ــه مراجع ــه گرمخان ــل ب ــای غیرتعطی روزه
زنــان در ســاعتهایی کــه گرمــای هــوا بــه اوج مــی رســد 
ــتند.  ــروم هس ــز مح ــن مراک ــت در ای ــا از اقام ــب ه و ش
ــال  ــختگیرانه ای اعم ــن س ــا قوانی ــه ه ــی گرمخان در بعض
ــر  ــد و شــرط داشــتن نامــه از مقــام قضایــی، اکث مــی کنن
زنــان کارتــن خــواب را از بهرمنــدی از ایــن گرمخانــه هــا 
ــا – ۱۹  ــی ایرن ــزاری حکومت ــد. )خبرگ ــی کن ــروم م مح

آبــان ۱۳۹۷(

ــن  ــان کارت ــکل زن ــل مش ــای ح ــه ج ــم ب رژی  n
خــواب در رســانه هــا نوشــت، »بایــد زنــان کارتــن خــواب 
عقیــم شــوند تــا از میــزان هزینــه و خطــرات شــان کاســته 
شــهریور   ۱۵  – برنــا  حکومتــی  )خبرگــزاری  شــود!« 

 )۱۳۹۸
در میــان زنــان کارتــن خــواب عضــو تیــم   n
ــاد  ــه اعتی ــر ب ــل فق ــه دلی ــم کــه ب ــی بینی ــی ووشــو را م مل
رو آورد و ســپس کارتــن خــواب شــد. شــیدا، ۲۶ ســاله، 
بــه دلیــل فقــر خانــواده اش بــه اعتیــاد کشــیده شــد. ســمیه 
کــه ۴ ســال اســت بــه دلیــل فقــر معتــاد شــده، فرزنــدش را 
ــد.  ــارک مــی گذران ــد و زندگــی اش را در پ ــده ان دزدی
یــک زن دیگــر کــه مــادر دختــری ۷ ســاله اســت گفــت، 

ــم. ــه بروی ــه گرمخان ــم ب ــاد نمــی توانی ــل اعتی ــه دلی ب
ــه  ــارا و نجم ــام س ــه ن ــواب ب ــن خ دو زن کارت  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 
ــا  ــه ت ــد. نجم ــی کنن ــت م ــا را اذی ــا م ــون آنج ــم چ روی
ــه  ــرار گرفت ــار مــورد تجــاوز گروهــی ق ــد ب ــه حــال چن ب

ــت.  اس

سن زنان کارتن خواب به 15سال رسیده است

ــکاری،  ــر و بی ــل فق ــه دلی ب
ــرده  ــل ک ــخاص تحصی اش
نیــز در میــان زنــان کارتــن 

ــد.  خــواب وجــود دارن

چهره زنانه
 اعتیاد

 در ایران

ــادان  ــت معت ــد از جمعی 1۰درص
ــد ــان تشــکیل مــی دهن را زن

45درصد دختران 
فراری معتاد می شوند

حداقــل 15-14 میلیــون نفــر در 
خانــواده هــا معتــاد هســتند

5هــزار  تــا   3 بیــن  هرســاله، 
اســتان  در  معتــاد  کــودک 
ــا  ــه دنی ــتان ب ــتان و بلوچس سیس

مــی آینــد

ــاز اســت.  ــا ۱۷۰ تخــت نی ــه ۱۰۰ت ــه ب کار روزان
ــت و  ــود اس ــت موج ــط ۱۰ تخ ــه فق در حالیک
بــه دلیــل کمبــود جــا، کــودکان معتــاد مرخــص 
مــی شــوند کــه نتیجــه آن کــودکان معتــاد 
خیابانــی اســت. )خبرگــزاری رســمی ایرنــا – ۱۳ 

)۱۳۹۸ آذر 
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کودکان کار نان آوران خانواده 
ــد  ــل حــاد شــده اســت. هرچن مســئله کــودکان کار بیــش از ســالهای قب
کــه رژیــم ایــران امضاکننــده کنوانســیون حقــوق کــودکان ملــل متحــد 
ــا  ــه ب ــه در رابط ــودکان از جمل ــال ک ــود در قب ــدات خ ــا از تعه ــت ام اس
ممنوعیــت کار کــودکان پیــروی نمــی کنــد. در ســال ۹۸، ایــران شــاهد 
گســترش و وخامــت وضعیــت کــودکان کار و بــه طــور خــاص وضعیــت 

دختربچــه هــا در شــهرهای سراســر کشــور بــود. 
ــون  ــت میلی ــش از هف ــه بی ــران ب ــودکان کار در ای ــت ک جمعی  n
بالــغ مــی شــود. حداقــل نیمــی از ایــن کــودکان را دختربچــه هــا تشــکیل 

مــی دهنــد. )خبرگــزاری حکومتــی تســنیم – ۵ مهــر ۱۳۹۸(
ــی  ــدار اندک ــرای در آوردن مق ــک ب ــای کوچ ــه ه ــر بچ دخت  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 
ــوران  ــط مأم ــا توس ــت آنه ــی از آزار و اذی ــد حاک ــش ش ــازی پخ مج

ــود.  شــهرداری ب
ــدوری ۹  ــام ص ــه ن ــه کار ب ــر بچ ــک دخت ــفند ۹۷ ی در ۲۶ اس  n
ــی  ــان بارندگ ــت، در جری ــال داش ــه ۱۱ س ــرادرش ک ــراه ب ــه هم ــاله ب س
ــران در  ــوب ته ــه در جن ــن واقع ــد. ای ــان باختن ــان ج ــه ش ــر آوار خان زی
اطــراف شــهر ری اتفــاق افتــاد. ۳۰ســال اســت کــه بیــش از ۲۰۰خانــوار 

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 
ــی  ــد. )خبرگــزاری حکومت ــی آورن ــزی در م ــول ناچی ــان پ ــرو و خیاب مت

ــفند ۱۳۹۷( ــا – ۲۷ اس رکن

گرد  زباله  کودکان 
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 
ــان  ــودکان و زن ــران از ک ــه در ته ــای زبال ــتند. مافی ــخت هس ــن کار س ای
بــی سرپرســت و معتــادان در جهــت جمــع آوری زبالــه هــا اســتفاده مــی 

کنــد. 
بــه گفتــه یــک نماینــده مجلــس، حــدود ۱۵هــزار زبالــه گــرد   n
ــودکان  ــا ک ــر آنه ــزار نف ــزان ۵ه ــن می ــه از ای ــود دارد، ک ــران وج در ته
هســتند کــه ۴۰درصــد آنــان نــان آور خانــه هســتند و بیــن ۱۰ تــا ۱۵ ســال 

ــر ۱۳۹۸( ــت- ۲۶مه ــه مل ــی خان ــزاری حکومت ــد. )خبرگ ــن دارن س
دختــران زبالــه گــرد آســیب پذیرتــر از پســرانند. آنهــا در   n
معــرض بیمــاری هــای بیشــتری قــرار مــی گیرنــد. موهایشــان بلنــد اســت 
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــا آب ب ــی دارد. آنه ــر نم ــان ب ــت از سرش ــپش دس و ش
بــرای شستشــو ندارنــد،  آبــی هــم کــه هســت آلــوده اســت. )خبرگــزاری 

ــر ۱۳۹۸( ــت – ۲۸مه ــه مل ــی خان حکومت

زنان هر چه بیشــتری به دلیل فقر دســت به خودکشی می زنند
جدیــد تریــن آمــاری کــه از طــرف پزشــکی قانونــی از   n
خودکشــی در ایــران اعــالم شــده مربــوط بــه ســال ۱۳۹۶ اســت کــه در 
ســال ۱۳۹۸ اعــالم رســمی شــد. بــر اســاس ایــن آمــار ۴۶۲۷نفــر در ســال 
ــد.  ــن تعــداد زن بودن ــر از  ای ــد کــه ۳۰۰۰نف ۹۶، خودکشــی کــرده بودن
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. 

ــر ۱۳۹۸( ــاد – ۲۲ مه ــی اعتم ــه حکومت )روزنام
مریــم عباســی نــژاد، مســئول برنامــه پیشــگیری از خودکشــی در   n
وزارت بهداشــت ایــران، اعــالم کــرد در ســال ۱۳۹۷ یکصدهــزار خودکشــی 
در کشــور ثبــت شــده اســت. )ســایت کردســتان ۲۴ – ۱۵ آبــان 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 ۲۸ ســاله مــادر یــک فرزنــد در اثــر   n

داد. دســت  از  را  جانــش  خودکشــی 
پرشــنگ کریمــی ۲۲ ســاله 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.
لیــال رمضانــی، ۲۴ ســاله، بــاردار و مــادر یــک کــودک یــک   n
ســاله، روز ۱۲ اســفند در شــهر ثــالث باباجانــی خودســوزی کــرد.

پریســا نظــری، ۲۵ ســاله و مــادر دو کــودک، در ســرپل ذهــاب   n
خــود را حلــق آویــز کــرد. )ســرپل ذهــاب و ثــالث باباجانــی هــر دو از 
شــهرهای ویــران شــده در جریــان زلزلــه آبــان ۹۶ مــی باشــند کــه مــردم 
آنجــا بــی خانمــان هســتند و زندگــی شــان را در فقــر ســپری مــی کننــد.(
ــه  ــودک، ب ــه ک ــادر س ــاله و م ــهیدی، ۳۸س ــا ش ــالم مین در ای  n

کــرد. آویــز  حلــق  را  خــود  فقــر  دلیــل 
ــهر  ــودک، در ش ــک ک ــادر ی ــاله و م ــی، ۲۸ س ــرین زمان اس  n

کــرد. آویــز  حلــق  را  خــود  ســنندج 
ــل  ــه دلی ــودک، ب ــه ک ــادر س ــاله و م ــور، ۳۳ س ــم احمدپ مری  n

کــرد. آویــز  حلــق  را  خــود  زندگــی  مشــکالت 
ــا خــوردن  زینــت کرمــی، ۲۶ ســاله و مــادر یــک کــودک، ب  n

داد. پایــان  بــه زندگــی خــود  برنــج  قــرص 
ــی  ــه زندگ ــال، ب ــودک خردس ــک ک ــادر ی ــرادی، م ــام م اله  n

داد. پایــان  خــود 
در اســتان فــارس، یــک مــادر بــه همــراه دختــر ۱۱ ســاله 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

زدنــد. خودســوزی  بــه  دســت  فقــر  دلیــل  بــه  محمــدی 

نیمی از 7میلیون کودک کار در ایران، دختربچه ها هستند

در میان کودکان کار، دختربچه ها 
آسیب پذیرتر هستند

5۰۰۰ کــودک کار بیــن ســنین 1۰ تــا 
15ســال نــان آور خانواده هایشــان هســتند

دختــران زبالــه گــرد بیشــتر از پســران نســبت 
بــه بیمــاری آســیب پذیــر هســتند
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نبود زیر ســاخت قیمت ســنگینی از زنان و کــودکان می گیرد
فســاد، کالهبــرداری، ســوءمدیریت و اتخــاذ سیاســت هــای 
ــود  ــور را ناب ــای کش ــاخت ه ــی و زیرس ــع طبیع ــط، مناب غل
ــودکان  ــان و ک ــال ۹۸ زن ــه، در س ــت. در نتیج ــرده اس ک

ــد. ــه ان ــیل پرداخت ــه و س ــنگینی در زلزل ــای س به
رژیــم ایــران بــا نابــود کــردن بخــش بزرگــی از جنگلهــای 
ــا  ــوب، ب ــاق چ ــق قاچ ــودجویی از طری ــت س ــران جه ای
ــه هــا  ــی رودخان ــل و ســاختمان در مســیر طبیع ســاختن هت
ــه هــا  ــر مســیر رودخان ــا تغیی ــرای کســب درآمــد بیشــتر، ب ب
بــرای ســاختن ســد بــه منظــور خدمــات رســانی بــه پــروژه 
ــی از  ــی ناش ــرگ و ویران ــه م ــی و ... ب ــی و نظام ــای اتم ه

ــت.  ــن زده اس ــی دام ــع طبیع فجای
ــی  ــی ب ــش بین ــل پی ــوادث قاب ــل ح ــران در مقاب ــردم ای م
ــات  ــم اقدام ــه، رژی ــد از هــر فاجع ــی بع ــتند. حت ــاع هس دف
اضطــراری اتخــاذ نمــی کنــد و بــه آنهــا کمــک نمی رســاند. 
اغلــب، کمــک هــای محــدودی کــه از ســوی مــردم محلــی 
ــه ســرقت  ــم ب ــادی رژی ــز از ســوی ای فراهــم مــی شــود نی
مــی رود و اعتراضــات مــردم آســیب دیــده در ایــن رابطــه 

بــا قهــر پاســخ داده مــی شــود.
ســازمان شــفافیت بین المللــی در مــورد شــاخص فســاد 
اداری و اقتصــادی در ســال ۲۰1۹، رژیــم  ایــران را در بیــن 
1۸۰ کشــور در رده 146 قــرار داده اســت. )ســایت ســازمان 
ــدی  ــه بن ــن رتب ــه ۲۰۲۰( ای ــی – ۲3 ژانوی ــفافیت جهان ش
اگرچــه تکاندهنــده، امــا بــر اســاس آمــار غیــر شــفاف ارائــه 

ــم شــده اســت.  ــم تنظی شــده توســط خــود رژی

ســیل و خسارات گسترده ناشی از آن 
مــردم ایــران ســال۹۸ را بــا ســیل در سرتاســر کشــور آغــاز کردنــد. بارانهــای 
ســنگین در اواخــر اســفند ۱۳۹۷ و بهــار ســال ۱۳۹۸ هــزاران شــهر و روســتا 
و زندگــی مــردم آن ســامان را نابــود کــرد. ابعــاد گســترده تخریــب ناشــی از 

ســیل حاکــی از نابــودی منابــع طبیعــی ایــران اســت. 
ــد و در  ــه گریبانن ــا مشــکالت ناشــی از ســیل دســت ب ــوز ب ــران هن ــردم ای م

ــاز هــم ســیل مــی آیــد. برخــی مناطــق  ب
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 جنگل هــا و مراتــع بــرای فــروش چــوب و 

زمیــن هــای آن و غیــره.
ــه  ــرای هرگون ــروری ب ــه و ض ــد پای ــت قواع ــدون رعای ــن کار را ب ــا ای آنه
ســاخت و ســازی انجــام داده انــد. در نتیجــه، مــردم ایــران را در قبــال فجایــع 

طبیعــی بــی دفــاع برجــای گذاشــته انــد.
ــن وســعت  ــه ای ــران ب ــط زیســت طبیعــی شــهرها و روســتاهای ای اگــر محی
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
ــم ۱۲  ــت ک ــی دس ــار ۹۸، زندگ به
ــران  ــون شــهروند در سراســر ای میلی
ــر قــرار گرفــت و مــردم  تحــت تأثی
بــدون کمــک و حمایــت  بایــد 
بــا مشــکالت  از ســوی دولــت، 
ــی  ــرم م ــه ن ــت و پنج ــیاری دس بس

کردنــد. 
اروپایــی  کمیســیون   n
بــرای کمــک هــای انســان دوســتانه 
اعــالم کــرد کــه ایــن واقعــه، بدترین 
ــی ۱۵  ــه ط ــود ک ــی ب ــه طبیع فاجع
ســال گذشــته در ایــران رخ داد و بــه 
ــتان در ۳۱  ــهر و شهرس ــزار ش دو ه
ــم  اســتان ســرایت کــرد. بیــش از نی
میلیــون نفــر مجبــور بــه تــرک محل 
واضــح  شــدند.  خــود  ســکونت 
اســت کــه در چنیــن شــرایطی، 
زنــان بــا مشــکالت متعــددی مواجه 

ــتند. هس
حداقــل ۲۰ زن و چنــد   n
ــیل  ــه س ــن فاجع ــه در ای ــر بچ دخت
ــا  ــن از آنه ــه ۱۱ ت ــدند ک ــته ش کش
در شــهر شــیراز بــود. در جریــان این 
ســیل ویرانگــر تنهــا مــردم بودند که 
ــاری یکدیگــر مــی شــتافتند و  ــه ی ب
هیــچ اقــدام موثــری از طــرف دولت 

ــت.  ــام نگرف انج
پزشــکیان،  مســعود   n
نایــب رئیــس مجلــس رژیــم، طــی 
ــن ۹۸  ــی در روز ۲۵ فروردی اظهارات
ــی  ــه م ــم ن ــه رژی ــاخت ک ــاش س ف
خواهــد و نــه مــی تواند پاســخگوی 
خســارات وارد شــده به مــردم در اثر 
ــه  ــت، »این ک ــد. وی گف ــیل باش س
ــا  ــس ب ــا مجل ــی ی ــه تنهای ــت ب دول
نوشــتن قانــون پاســخ ایــن مشــکلها 
ــه  ــی ب ــدارد... وقت را بدهــد امــکان ن
ــول  ــت پ ــه عمــل رســید، دول صحن
ــروح  ــمی مش ــایت رس ــدارد.« )س ن
ــن  ــس – ۲۵فروردی مذاکــرات مجل

)۱۳۹۸

ــار دیگــر در آذر  ســیل ب  n
مــاه ۹۸، مردم اســتانهای خوزســتان، 
فجایــع  بــا  را  بوشــهر  و  فــارس 
جبــران ناپذیــری روبــرو کــرد. زنــان 
محــروم ایــن مناطــق، اولیــن قربانیان 
ــیل در  ــن س ــد. ای ــه بودن ــن فاجع ای
خوزســتان بــه داخــل بیمارســتان 
رازی اهــواز کشــیده شــد و فعالیــت 

آن را مختــل کــرد. 
روز ۲۵ آذر ۹۸، بــه دنبال   n
جــاری شــدن ســیل، چهــار زن بیمار 
ــب  ــش قل ــو بخ ــی ی ــه در آی س ک
بیمارســتان اهــواز بســتری بودنــد، بر 

اثــر قطــع بــرق و راه نیفتــادن سیســتم 
ــد.  ــان باختن ــراری ج ــرق اضط ب

ــردم ســیل زده  بعضــی م  n
ــد  ــاه بع ــا ۲ م ــل ت ــق الاق ــن مناط ای
ــروم  ــادر مح ــی از چ ــه، حت از حادث
ــرده  ــاه ب ــا پن ــگل ه ــه جن ــوده و ب ب
بودنــد، جایــی کــه بــا خطــر مســتمر 
مــوذی  حشــرات  و  خزنــدگان 
رســمی  )خبرگــزاری  مواجهنــد. 

خــرداد ۱۳۹۸(  ۲ – ایرنــا 
ــار دیگــر  در دیمــاه ۹۸ ب  n
بــاران هــای ســیل آســا زندگــی 
ــروم  ــتان مح ــران را در اس ــردم ای م

سیســتان و بلوچســتان دچــار بحــران 
کــرد. قریــب بــه ۴۰هــزار خانــه 
ــزار  ــد. ۲۰ ه ــب ش ــتایی تخری روس
هکتــار زراعــت و ۸هــزار دام بــر اثــر 
ســیالب از بیــن رفــت. )خبرگــزاری 
ــر – ۱۱بهمــن ۱۳۹۸(  ــی مه حکومت
هــای  خانــه  ســیل   n
خشــتی و کپرهــا را بــرد. ارتبــاط 
بــا ۴۰۰روســتا بــه دلیــل انســداد 
مســیرهای ارتباطــی غیــر ممکــن 
شــد. )خبرگــزاری حکومتــی ایلنا – 

 )۱۳۹۸ دی   ۲۴
ــتاها در  ــدادی از روس تع  n
زیــر آب ناپدیــد شــدند. در مناطــق 
زرآبــاد و کنــارک  مــردم بــه مــدت 
چنــد روز بــدون هیــچ امکاناتــی در 
ــزان  ــا آوی ــه درخته ــیل ب ــرار از س ف

ــد.  بودن
در یکــی از روســتاهای   n
ــدید  ــی ش ــر بارندگ ــر اث ــدان ب زاه
ــزش  ــی ری ــه گل ــک خان ــقف ی س
ــه  کــرد و یــک دختربچــه ۷ ســاله ب

شــدت مصــدوم شــد. 
بــر  حــال،  همیــن  در   n
ــام  ــه ن ــاح هایی ب ــیالب ، تمس ــر س اث
ــه  ــتاها روان ــوی روس ــه س ــدو ب گان
شــده  و جــان شــهروندان را بــه خطر 

انداختنــد. 
ــردم ســیل زده شــاکی  م  n
بودنــد کــه حکومــت بــه جــای 
ــرای  ــیل، ب ــان س ــه قربانی ــک ب کم
اعمــال تروریســتی میلیــون هــا یورو 

خــرج مــی کنــد. 
علــی  میــان  ایــن  در   n
ــری  ــر پذی ــر خط ــی، مدی ــت الله بی
مرکــز تحقیقــات راه و شهرســازی، 
اصــول  »بــا  کــه  کــرد  اعتــراف 
ــل  ــی و حداق ــی و فن ــاده مهندس س
ــوان  ــی ت ــگیری م ــای پیش ــه ه هزین
جلــوی بســیاری از ســیل هــای ایران 
حکومتــی  )ســایت  گرفــت.«  را 
)۱۳۹۸ دی   ۲۴ نیــوز-  ســالمت 

ــه در  ــتان ک ــیل زده در خوزس ــک زن س ی
ــه فرزنــدش  زیــر یــک قطــار پنــاه گرفتــه ب

ــد. ــی کن ــیدگی م رس

در بدتریــن فاجعــه طبیعــی طــی ۱۵ ســال گذشــته در 
ایــران، حداقــل 1۲میلیــون نفــر و ۲هــزار شــهر 
ــم  ــش از نی ــد. بی ــرار گرفتن در محاصــره ســیل ق
ــکونت  ــل س ــرک مح ــه ت ــور ب ــر مجب ــون نف میلی

خــود شــدند.
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بعد از گذشت سالیان، بازماندگان زلزله همچنان در چادر 
و کانکس زندگی می کنند

مقامــات رژیــم ایــران بــا قتل عــام محیط زیســت و زیرســاخت هــا، ابعــاد 
ــد  ــر کــرده ان ــه مراتــب فاجعه بارت ــران ب ــرای مــردم ای ــه و ســیل را ب زلزل
و آنــان را در مقابــل ایــن حــوادث طبیعــی بی دفــاع 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 

ــد. ــی برن ــج م ــی رن ــای عصب بیماریه
زلزلــه زدگان بــم پــس از ۱۷ ســال، هنــوز حاشــیه نشــین   n
ــهری  ــی ش ــتانداردهای زندگ ــل اس ــا حداق ــاکان ب ــردم کم ــتند و م هس

دارنــد.  بســیار  فاصلــه 

زلزلــه زدگان کرمانشــاه پــس از ۲ ســال هنــوز در شــرایط   n
بســیار نابســامان روحــی، در چــادر وکانکــس زندگــی مــی کننــد. 
ــانی،  ــدام ضدانس ــک اق ــرداد ۹۷، در ی ــم در خ ــات رژی مقام  n
ــتقر  ــاهد ۱ و ۲ مس ــپ ش ــه در کم ــه زده را ک ــواده زلزل ــدود ۴۰خان ح
بودنــد، بــا قطــع آب و بــرق و بــا توســل بــه زور، مجبــور بــه تخیلــه کمــپ 

ــد.  ــا آواره نمودن ــان ه ــاه را در خیاب ــی پن ــای ب ــواده ه ــرده و خان ک
در جریــان زمیــن لــرزه ای کــه صبــح روز ۱۷ آبــان ۹۸ نواحــی   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 

ــان ۱۳۹۸( ــگاران جــوان- ۱۹ آب ــی باشــگاه خبرن داد. )ســایت حکومت
در ایــن زمیــن لــرزه ۵.۹ ریشــتری، صدهــا تــن دیگــر مجــروح   n
ایــن حادثــه کــه شــش شــهر و ۱۴۰ روســتا در اســتان  شــدند. در 
ــکونی و  ــد مس ــرار داد، ۱۵۰۰ واح ــر ق ــت تاثی ــی را تح ــان غرب آذربایج
برخــی واحدهــای عمومــی تخریــب شــدند. )خبرگــزاری حکومتــی ایرنــا 

- ۱۷ آبــان ۱۳۹۸(
رئیــس ســازمان اورژانــس اعــالم کرد۶۰درصــد از مصدومیــن   n
زمیــن لــرزه، خانــم هســتند. همچنیــن، ۲۷درصــد از مصدومیــن در رنــج 
ســنی ۲۱ تــا ۳۰ ســاله قــرار دارنــد. )ســایت حکومتــی باشــگاه خبرنــگاران 

ــان ۱۳۹۸( ــوان – ۱۸ آب ج
بــه رغــم گذشــت حــدود ۳ مــاه از زلزلــه، وضعیــت مــردم ایــن   n
ــی  ــود. در برخ ــی ش ــر م ــی ت ــر روز بحران ــدید ه ــرمای ش ــق  در س مناط
از روســتاها نزدیــک بــه یــک متــر بــرف باریــده و چــادر در ایــن منطقــه 
پاســخگوی ســرما نیســت و مــردم و کــودکان یــخ می زننــد. بــرق روســتا 
ــای  ــوار خانه  ه ــدارد. از درز دی ــی را ن ــاری برق ــتفاده از بخ ــت اس ظرفی
ــاخته  ــردم س ــرای م ــی ب ــچ حمام ــوز هی ــد. هن ــاخته آب می چک پیش س
نشــده اســت. حمــام کــردن کــودکان در چنیــن شــرایطی بســیار دشــوار 
ــت.  ــده اس ــام نش ــز انج ــرداری نی ــوز آوار ب ــق هن ــی مناط ــت. در برخ اس

ــا- ۲۳ آذر ۹۸( ــی ایلن ــزاری حکومت )خبرگ
زنــان بــاردار و کــودکان شــیرخوار در همیــن وضعیــت فجیــع   n
ــود  ــدم وج ــا و ع ــت فرس ــرمای طاق ــد. س ــی کنن ــی م ــا زندگ در چادره
ــت.  ــده اس ــا ش ــاری ه ــا و بیم ــت ه ــواع عفون ــروز ان ــث ب ــت باع بهداش
حتــی زنــان مبتــال بــه ســرطان در ایــن وضعیــت بــدون غــذای کافــی رهــا 

ــا – ۲۰آذر ۱۳۹۸( ــمی ایرن ــزاری رس ــد. )خبرگ ــده ان ش
در ۷ بهمــن ۱۳۹۸ نیــز، یــک زلزلــه ۵.۴ دهــم ریشــتری شــهر   n
شــیراز را لرزانــد کــه چندیــن پــس لــرزه آن دســت کــم تــا یــک هفتــه 
ــیب  ــتا آس ــم ۵۳ روس ــت ک ــه، دس ــن زلزل ــان ای ــت. در جری ــه داش ادام
دیدنــد. در همــان روز، شهرســتان بافــق در اســتان یــزد نیــز شــاهد زلزلــه 

ــود.  ــتری ب ای ۴.۲ ریش
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 بــال جایگزیــن. شــدت یخبنــدان و بــرف دسترســی بــه ایــن 

منطقــه را بســیار دشــوار کــرده اســت.

 زهــرا عابــدی، 1۰ســاله، بــا خبرنــگار تلویزیــون محلــی مصاحبــه مــی کنــد. او 
جــان خــود را در زلزلــه از دســت داد زیــرا هیــچ دکتــری در روســتا حضــور 

نداشــت.

در 14۰  مســکونی  واحــد   15۰۰
شــهر در آذربایجــان غربــی تخریــب 
ــرد و  ــوای س ــردم در ه ــدند و م ش
یخبنــدان هنــوز در چــادر زندگــی 

ــد. مــی کنن
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ایران رکورددار مرگ و میر 
در تصادفات جاده ای 

ــاده ای  ــات ج ــان زن در تصادف ــد قربانی ۹۳درص
ــد ــران دانــش آمــوز بودن دخت

ــم  ــود عالئ ــری، نب ــاختهای تراب ــر س ــتاندارد و زی ــای اس ــاده ه ــود ج نب
ایمنــی در جــاده هــای کشــور، و وســائل نقلیــه فرســوده و بعضــً از دور 

ــد.  ــی کن ــی م ــران را قربان ــردم در ای ــیاری از م ــان بس ــارج ج خ
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 

ــت. ــه ۱۸۹ را داراس ــور، رتب ــن ۱۹۰ کش ــران در بی ــا، ای ــاده ه ج
»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 افــزود، »۱۲درصــد 
ــزاری  ــتند.« )خبرگ ــودکان هس ــاده ای، ک ــوادث ج ــگان ح ــان باخت از ج

ــن ۱۳۹۸( ــنا – ۴بهم ــی ایس حکومت
۱۶ زن از جملــه یــک زن بــاردار در چهــار تصــادف اتوبــوس   n
ــد.  ــان باختن ــران ج ــف ای ــق مختل ــا ۳۰ دی ۹۸، در مناط ــه ۱۹ ت در فاصل
قربانــی  مســتقیم  خودشــان  اگــر  حتــی  دختــران  و  زنــان   n
تصادفــات نشــوند، بــا مــرگ پــدر خانــواده بــی سرپرســت شــده و تحــت 
ــی آســیب هــای اجتماعــی مــی  ــً قربان قوانیــن زن ســتیزانه حاکــم، نهایت

شــوند.
ــاده ای  ــات ج ــان در تصادف ــتقیم زن ــات مس ــال ۹۸، تلف در س  n
حداقــل ۹۰ مصــدوم و ۱۸ کشــته بــود. یــک زن بــاردار و ۲ دختــر دانــش 

ــد. ــدگان بودن ــته ش ــان کش ــوز در می آم
ایــن تصادفــات عمدتــً ســرویس هــای مــدارس بودنــد کــه بــه   n
دلیــل اســتهالک دچــار ســانحه شــده و دســتکم ۸۴دختــر دانــش آمــوز 

ــد. ــته ان ــا گذاش ــر ج ــدوم ب مص
بــر اســاس آمــار ناقــص منتشــر شــده در رســانه هــای حکومتی،   n
بیــش از ۹۳ درصــد قربانیــان تصادفــات در ســال۹۸ دختــر بچــه هــا بــوده 
انــد کــه مســتقیمً قربانــی بــی توجهــی مقامــات رژیــم مالیــان نســبت بــه 

ــد. جــان کــودکان کشــور شــده ان

دختر بچه ها قربانیان زیرســاخت های فرســوده و مســتهلک 

یمــن،  و  ســوریه  در  جنــگ  صــرف  دالر  میلیاردهــا  ایــران  رژیــم 
ــه  ــت هــای تروریســتی و صــرف کمــک ب آزمایشــات موشــکی و فعالی
نیروهــای نیابتــی خــود در عــراق، و همچنیــن ســرکوب مــردم ایــران مــی 
کنــد. امــا بودجــه بســیار کمــی را بــه زیرســاخت مــدارس و دانشــگاه هــا 

ــد.  ــی ده اختصــاص م
ــت  ــرده اس ــراف ک ــه اعت ــوه قضائی ــگیری ق ــر پیش ــر دفت مدی  n
کــه ســرانه هزینــه یــک زندانــی در ایــران، ۲۰ برابــر یــک دانــش آمــوز 

 )۱۳۹۸ ۱۸آذر   – ایرنــا  رســمی  )خبرگــزاری  اســت. 
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.
ــتیبانی  ــت و پش ــعه مدیری ــاون توس ــن، مع ــار ترکم ــی الهی عل  n
ــه بخشــی از شــیادی دولــت روحانــی در  وزارت آمــوزش و پــرورش، ب
ــرده  ــراف ک ــال ۹۸ اعت ــرای س ــرورش ب ــوزش و پ ــه آم ــا بودج ــه ب رابط
ــه اصطــالح افزایــش یافتــه،  و فــاش ســاخت کــه محــل تأمیــن بودجــه ب
جیــب خانــواده هــای فقیــر اســت. وی همچنیــن اعــالم کــرد: »از محــل 
ــای  ــه هزینه ه ــک ب ــرای کم ــان ب ــارد توم ــا ۱۰۰میلی ــدی یارانه ه هدفمن
ــی  ــزاری حکومت ــت«. )خبرگ ــاص یاف ــدارس اختص ــرق و گاز م آب، ب

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 

ــر – ۲۲دی ۱۳۹۷(  ــی مه ــزاری حکومت ــند. )خبرگ ــی باش ــتاندارد م اس
مدیــرکل نوســازی مــدارس اســتان تهــران نیــز بــا بیــان اینکــه   n
بــاالی ۶۰ ســال عمــر دارنــد، گفــت: »در  ۲۳۵ مدرســه در تهــران 
ــازی و  ــب و بازس ــد تخری ــران ۸.۵۰۰ کالس بای ــتان ته ــوع در اس مجم
ــنا –   ــی ایس ــزاری حکومت ــوند.« )خبرگ ــازی ش ــاوم س ۱۴.۵۰۰کالس مق

  )۱۳۹۷ مــرداد   ۲۹
مدیــرکل نوســازی مــدارس کشــور در مــورد اســتان سیســتان و   n
بلوچســتان گفــت کــه از قریــب بــه ۱۹هــزار کالس درس در ایــن اســتان 
بازســازی هســتند. )خبرگــزاری  نیازمنــد تخریــب و  ۱۰.۵۲۸ کالس 

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.  
ــه  زیــر ســاخت فرســوده مــدارس طــی ســال گذشــته منجــر ب  n
ضایعــات مشــخصی علیــه جــان دختــر بچــه هــا شــد. در بهمــن مــاه ۹۷، 
در مدرســه ای در کرمــان، ۲۵دختــر دانــش آمــوز بــه علــت استنشــاق گاز 
مونواکســید کربــن کــه از بخــاری نشــت کــرده بــود، دچــار مســمومیت 

ــن ۱۳۹۷( ــنا- ۹ بهم ــی ایس ــزاری حکومت ــدند. )خبرگ ش

در فروردیــن ۹۸، صبــا صــادق زاده، فــارغ التحصیــل دانشــگاه   n
صنعتــی ســهند، کــه بــرای اخــذ مــدرک خــود بــه تبریــز رفتــه بــود در اثــر 
ــگاه جــان خــود را از دســت داد. در ایــن  نشــت گاز آب گرمکــن خواب
حادثــه یــک دانشــجوی دیگــر نیــز مصــدوم شــد. )خبرگــزاری حکومتــی 

ــن ۱۳۹۸( ــنا – ۳۱ فروردی ایس
حادثــه مشــابهی در مهرمــاه ۹۸، در 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 – ۲۴ مهــر ۱۳۹۸(
روز ۸خــرداد ۹۸، ســه دختــر دانــش آمــوز ۹-۸ ســاله در حــال   n
ــن  ــدند. ای ــرق ش ــاده و غ ــک افت ــودال هوت ــل گ ــه داخ ــوردن آب ب خ
ــتان  ــار، در اس ــتان چابه ــازار شهرس ــتای کموب ــداز در روس ــه جانگ حادث
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. 

ــرداد ۱۳۹۸( ــا- ۸ خ ــمی ایرن ــزاری رس )خبرگ
مــاه بعــد در همیــن اســتان، در روســتایی از توابــع ســرباز،   n
ــود  ــه ب ــه رفت ــه رودخان ــتن آب ب ــرای برداش ــه ب ــاله ک ــر ۱۰س ــک دخت ی
مــورد حملــه تمســاح قــرار گرفــت و یــک دســتش قطــع شــد. )ســایت 

حکومتــی عصــر ایــران – ۲۹تیــر ۱۳۹۸(

سرانه هزینه یک زندانی در ایران، ۲۰ برابر یک دانش آموز است 

136هزار کالس درس فاقد سیستم گرمایشی استاندارد می باشند

۸5۰۰ کالس درس در تهــران و 1۰5۲۸ کالس درس در سیســتان و 
ــوند ــاخته ش ــو س ــب و از ن ــد تخری ــتان بای بلوچس
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