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سال به دادخواهی برای فرزندان و عزیزان شان ادامه دادند.

زوایای گوناگون زندگی و مبارزات زنان ایران و نقض حقوق جامعه می پراکند.

در برنامه عمل پکن مشخص شده است.

تشدید و پرداختن همه جانبه به آنها دشوار شد.

ملی مقاومت ایران ،آمار مرگ و میر ناشی از کووید  ۱۹در

در حال تجربه پیک چهارم بیماری است و ولی فقیه رژیم
که واکسیناسیون همگانی را بهار سال بعد آغاز می کنند.

گسترش روزانه فقر منجر به حوادثی دلخراش می شود .مثل

بازنشستگان و مستمری بگیران و مالباختگان حضور فعال و
ما همه این موضوعات را از گزارش ساالنه حذف و به طور

نقض حقوق بنیادین زنان ایران می شدند .با این همه باز حجم

امیدواریم که از این طریق توانسته باشیم درباره خطیرترین

وحشیانه رژیم برای سرکوب هر صدای آزادیخواهی ،جوانب

از طریق قوانین و سیاست های حکومتی ترویج می شوند ،و

پدر و مادری که کبد و قلب خود را به فروش می گذارند –

شکاف جنسیتی عظیم در ایران که حاصل تبعیض جنسی در

تأمین کنند .برخی اوقات ،آنها هیچ چاره ای نمی یابند جز

پس در آستانه سال نویی که از  ۸مارس آغاز می شود ،سرشار

بله قلب را به فروش می گذارند – تا مخارج خانواده شان را
اینکه اول جان فرزندان و بعد جان خود را بگیرند.

اما به رغم همه شوربختی ها و بالیایی که مالیان بر سر ملت

بزرگ ایران آورده اند ،امید زیادی به تغییر وجود دارد .زنان

گزارش ساالنه ۲۰۲۱
از انتشارات کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران  -اسفند ۱۳۹۹
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.

خانواده های قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراینی که

شجاع ایران مشعل امید را در شبان تیره فروزان نگه داشته اند.

زنان ایرانی تهور و شجاعت خود را طی  ۵رشته اعتراضات

و قیام سراسری به نمایش گذاشته اند و حاال دست اندرکار

سازماندهی کانون های شورشی و تدارک اعتراضات و قیام

های بعدی هستند.

همه زمینه هاست ،روشنگری کنیم.

از امید و یقین هستیم که زنان شجاع و دالور ایران تغییر رژیم

و طلوع آزادی در میهن شان را محقق خواهند کرد .و در

این مسیر آنها امیدوارند که از حمایت مدافعان حقوق زنان

و حقوق بشر از سراسر جهان برخوردار باشند و به رسمیت

شناخته شوند.
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بازداشت و سرکوب مخالفان و
مدافعان حقوق بشر در ایران
این زنان شجاع که رو در روی رژیم
یکی از جدی ترین زمینه های نقض
وحشی مالیان جسارت مخالفت و یا
حقوق زنان در ایران ،آزار و سرکوب
مخالفان و مدافعان حقوق بشر است .این دفاع از حقوق بشر را به خود می دهند،
یکی از جدی ترین زمینه های خشونت از دسترسی به روند عادالنه قضائی
محروم هستند .آنها طی محاکمه های
علیه زنان است که با حمایت کامل
به غایت غیرعادالنه و بدون دسترسی به
حکومت و تحت نظارت دقیق قضائیه
وکیل به مجازات های حبس نامتناسب
رژیم انجام می پذیرد.
با جرائم انتصابی شان محکوم می شوند.
مخالفان فاشیسم مذهبی حاکم و
در موارد متعدد ،زندانیان به عنوان
مدافعان حقوق بشر در ایران به خاطر
آخرین راه حل ناگزیر از اعتصاب غذا
استفاده از حق آزادی بیان و عقیده،
می شوند و سالمت خود را به خطر می
به طور خودسرانه و وحشیانه دستگیر
شده و تا انتقال به زندان مورد ضرب و اندازند تا بتوانند به خواسته های برحق
خود برسند.
شتم قرار می گیرند .سپس بدون تعیین
طی سالی که گذشت ،شیوع بیماری
تکلیف در حبس انفرادی و در زیر
بازجویی متحمل بیشترین فشارها و انواع کرونا به شرایط دهشتناک در زندانهای
شکنجه های روانی و فیزیکی می شوند .ایران ضریب زد .رژیم مالیان عمدًا
حداقل امکانات مبارزه با این ویروس
در اکثر مواقع حتی اجازه تماس با
خانواده خود و مطلع کردن آنها از محل را در اختیار زندانها قرار نداد و از
اعطای مرخصی و آزاد کردن زندانیان و
حبس را ندارند چه رسد به مالقات یا
باالخص زندانیان سیاسی تا پایان پاندمی
حق داشتن وکیل مدافع.
خودداری کرد.
عالوه بر این ،رژیم همچنان به
دستگیری های خودسرانه ،ناپدیدسازی
های قهری ،شکنجه و بدرفتاری با
زندانیان و صدور احکام سنگین حبس
برای مخالفان و مدافعان حقوق بشر
ادامه داد و آنها را روانه زندانها کرد.
در حقیقت رژیم پاندمی کووید  ۱۹را
برای اعمال فشار هرچه بیشتر و حذف
فیزیکی زندانیان سیاسی و مخالفان خود
به خدمت گرفت.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

رژیم با نقض اصل تفکیک جرائم،
زندانیان سیاسی را تبعید و با حبس آنها
در کنار مجرمان عادی و خطرناک
زمینه حذف فیزیکی آنها را فراهم کرد.
در برخی موارد ،رژیم با اجیر کردن
مجرمان عادی تالش کرد زندانیان
سیاسی را به قتل برساند.
محرومیت از درمان یکی از شیوه های
متداول و مرسوم رژیم برای شکنجه
زندانیان سیاسی است که در دوران
شیوع کرونا کارآیی بیشتری برای رژیم
داشت .عدم رسیدگی به زندانیان مبتال
به کرونا و نگهداری آنها در محیط
های آلوده و غیراستاندارد تحت عنوان
قرنطینه از تالشهای رژیم برای شکنجه و
کشتار زندان محسوب می شود.
اطالعات مربوط به زنان زندانی سیاسی
در ایران بسیار ناقص و محدود است .در
صفحات آتی شمه ای اطالعات موجود
در باره آنها آمده است.
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زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران
در سالی که گذشت و به خصوص بعد از
قیام آبان  ،۹۸رژیم مالیان اقدام به بازداشت
خودسرانه تعداد قابل توجهی از هواداران
اپوزیسیون اصلی رژیم یعنی سازمان
مجاهدین خلق ایران کرده و آنها را روانه
زندان نمود .در این قسمت به معرفی برخی
از آنها پرداخته می شود.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

زهرا صفایی

پرستو معینی

فروغ تقی پور

زندانی سیاسی زهرا صفایی به همراه دخترش پرستو معینی
در روز  ۵اسفند  ،۱۳۹۸بازداشت شدند .آنها در جریان
بازجوئیهایشان در بازداشتگاه وزارت اطالعات یعنی بند ۲۰۹
زندان اوین ،برای انجام اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار
گرفتند .پس از اتمام بازجوییها در اواخر فروردین  ۹۹به
زندان قرچک و به میان زندانیان عادی تبعید شدند.
زهرا صفایی۵۷ ،ساله ،در دهه  ۶۰به مدت ۸سال زندانی بود.
پدرش حسنعلی صفایی از بازاریان و تجار خوشنام تهران در سال
 ۶۰به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام شد.
خانم صفایی روز ۸تیر  ۹۹به قید وثیقه به طور موقت از زندان
آزاد شد .ولی کمتر از یک ماه بعد ،روز  ۵مرداد  ۹۹مجددًا
بازداشت و به زندان قرچک ورامین برگردانده شد.
طی این مدت خانم صفایی و دخترش چند بار در ماه های
خرداد ،شهریور ،آبان و آذر به قتل تهدید شده و یا از سوی
زندانیان خطرناک اجیر شده از سوی رئیس زندان مورد
ضرب و جرح قرار گرفتند.
خانم صفایی یک بار دچار حمله قلبی شد .طی ماه های اخیر
وی از درد کلیه رنج می برد و وضعیت سالمتی او وخیم
گزارش شده است ولی رئیس زندان قرچک از اعزام او به
بیمارستان جلوگیری می کند.
طی حکمی که در ۴بهمن  ۹۹صادر شد ،زهرا صفایی به ۸سال
و پرستو معینی به ۶سال و پسر خانم صفایی به نام محمدمسعود
معینی به  ۶سال حبس محکوم شده اند.

زندانی سیاسی پرستو معینی۲۰ ،ساله ،در روز  ۵اسفند ۱۳۹۸
بازداشت و برای بازجویی به بازداشتگاه مخوف وزارت
اطالعات در بند  ۲۰۹زندان اوین برده شد .وی نزدیک به دو
ماه زیر بازجویی و تحت فشار برای انجام اعتراف تلویزیونی
قرار داشت.
در اواخر فروردین  ۹۹به زندان قرچک تبعید شد.
پرستو معینی نیز در شب ۲۴شهریور  ۹۹به همراه فروغ تقی
پور مورد حمله دو زندانی اجیرشده قرار گرفتند .آنها می
خواستند آب جوش روی سر و صورت این دو زن جوان
بپاشند که سایر زندانیان مانع از این کار شدند .پرستو معینی
همچنین در این زندان به کرونا مبتال شد.
وی همچنین بار دیگر در حمله  ۱۳آذر  ۹۹به بند  ۸قرچک به
شدت مورد ضرب و شتم گارد زندان قرار گرفت و مجروح
شد.
پرستو معینی در تاریخ  ۴بهمن  ۱۳۹۹طی حکمی به جرم
هواداری از مجاهدین به  ۵سال و به جرم تبلیغ علیه نظام به ۱
سال ،و مجموعًا به ۶سال حبس تعزیری محکوم شد.

زندانی سیاسی فروغ تقی پور۲۵ ،ساله ،به همراه مادرش
نسیم جباری در تاریخ  ۵اسفند  ،۱۳۹۸بازداشت شدند .خانم
جباری۵۸ ،ساله ،در اواخر اسفندماه به قید وثیقه از زندان
آزاد شد اما فروغ تقی پور پس از پایان بازجوئی هایش در
اواخر فروردین ماه به زندان قرچک تبعید شد .وی به همراه
زهرا صفایی و پرستو معینی همواره تحت فشارهای امنیتی
قرار داشته اند و بارها از طریق عوامل اجیرشده از سوی رئیس
زندان مورد آزار و اذیت و ضرب و شتم قرار گرفته اند .فروغ
تقی پور در زندان قرچک به بیماری کرونا مبتال شد.
جلسه رسیدگی به اتهامات او و مادرش در تاریخ ۱۶دی ۹۹
برگزار و در رابطه با «تبلیغ علیه نظام» مورد تفهیم اتهام قرار
گرفتند .ولی قاضی دادگاه فروغ تقی پور را به حکم محاربه
تهدید کرد .فروغ تقی پور این اتهام را رد و اعالم کرد که بی
گناه است.
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زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران

معصومه صنوبری

نجات انورحمیدی

زندانی سیاسی نجات انور حمیدی ۶۲ ،ساله ،در فروردین ۹۸
زندانی سیاسی معصومه صنوبری۳۳ ،ساله و مادر یک فرزند
برای گذراندن دوره ۱۵ساله حبس خود به بند زنان زندان
است .او در تاریخ  ۵اسفند  ۱۳۹۷دستگیر شد و در زیر
سپیدار در اهواز منتقل شد .وی از بیماری تیروئید ،فشار خون
بازجویی تحت شکنجه های وحشیانه قرار گرفت .به نحوی
باال و چربی خون رنج می برد .خانم انورحمیدی همچنین
که ساق پای او در زیرشکنجه شکست ،پاشنه پای او ترک
برداشت و دچار تاری دید و مشکالت دیگر ناشی از شکنجه دچار بیماری چشم می باشد و بینایی او در خطر است .ولی
مسئولین زندان سپیدار تا کنون او را از دریافت رسیدگی های
شد .وی مجموعًا به ۸سال حبس تعزیری محکوم و در حال
حاضر در زندان مرکزی تبریز در میان زندانیان عادی محبوس پزشکی محروم کرده اند .بعد از شیوع پاندمی ،وی در زندان
می باشد .وی در دوران حبس به بیماری کووید  ۱۹هم مبتال به بیماری کرونا مبتال و به قرنطینه منتقل گردید ولی باز هم از
رسیدگی پزشکی محروم بود.
شد.
خانم صنوبری همچنین مبتال به بیماری قلبی است اما مقامات نجات انور حمیدی در سال  ۱۳۶۰دستگیر و به مدت ۲سال
زندان از اعطای مرخصی درمانی و حتی رساندن داروهایی که و  ۴ماه زندانی بود .او مجددًا در سال  ۱۳۹۶بازداشت و در
توسط خانواده اش تأمین می شود ،جلوگیری می کنند .اخیرًا اسفند  ۱۳۹۷به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق به
زندان محکوم شد.
مشخص شده که او در اثر شکنجه دچار یک توده سرطانی
دردناک در ناحیه سینه شده است اما مسئولین زندان تبریز
تاکنون از اعزام او برای انجام سونوگرافی و معالجات مربوطه
جلوگیری کرده اند.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ناهید فتحعلیان

فرنگیس مظلوم

معلم بازنشسته ،ناهید فتحعلیان ،روز  ۲۶فروردین  ۱۳۹۹توسط خانم فرنگیس مظلوم ،مادر زندانی سیاسی سهیل عربی ،در
تاریخ  ۱۸تیرماه  ،۱۳۹۹توسط شعبه  ۲۹دادگاه انقالب تهران،
نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند روز بازجویی به بند
بدون تشکیل جلسه دادرسی و به صورت غیابی با اتهام
زنان زندان اوین برده شد .او در کمک به قربانیان سیل در
بهار سال  ۹۸بسیار فعال بود و برای آنها بسته های کمک می «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گیری
با سازمان مجاهدین خلق» به تحمل  ۵سال حبس تعزیری و
برد.
از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱سال حبس
جلسه دادگاه او تاریخ  ۲۶شهریور  ۹۹در دادگاه انقالب
تعزیری ،مجموعًا به ۶سال حبس محکوم شده بود .سپس
تهران برگزار شد.
حکم او در مرحله واخواهی در تاریخ  ۴شهریور  ،۱۳۹۹به
۱۸ماه حبس کاهش پیدا کرد و در تاریخ ۲۹مهر  ،۹۹به وکیل
مدافع وی ابالغ گردید.
در سال  ،۹۸وی به دلیل پیگیری وضعیت پسرس به مدت چند
ماه در انفرادی اوین محبوس شد و تحت شکنجه قرار داشت.
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زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران

زینب همرنگ
معلم بازنشسته زینب همرنگ ،در تاریخ
 ۱۰شهریور  ۹۹به همراه دخترش در
حال سفر به آذربایجان غربی در شهر
خوی دستگیر شد .خانم همرنگ،
۴۵ساله و اهل اردبیل ،روز ۱۵شهریور
جهت تحمل حبس به تهران و به زندان
اوین منتقل گردید .وی به اتهام «اجتماع
و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و
«تبلیغ علیه نظام» به ۶سال حبس تعزیری
محکوم می باشد.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

مریم نصیری

خدیجه (یلدا) امامدوست

خدیجه (یلدا) امامدوست ،قهرمان
خانم مریم نصیری۶۲ ،ساله ،روز
ورزشی دو استقامت در اصفهان در
۲۷مرداد  ۱۳۹۹در قلعه حسن خان
تاریخ  ۱۱خرداد  ۹۹توسط مأموران
(استان تهران) دستگیر و در سلولهای
اطالعات در منزل خود بازداشت شد.
انفرادی بند  ۲۰۹اوین تحت بازجویی
وی به مدت  ۲ماه در زندان دولت
و شکنجه قرار گرفت .وی در مهرماه
آباد اصفهان زیر بازجویی و در سلول
به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
خانم نصیری وکیل و دارای ۴فرزند می انفرادی محبوس بود .یلدا امامدوست
باشد .وی در دهه ۶۰بهدلیل هواداری از  ۴۷ساله با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام
در بازداشت به سر می برد.
سازمان مجاهدین سه سال زندانی بود.

اقدس پوراشراق
اقدس پوراشراق۶۴ ،ساله و معلم ،در
تاریخ  ۵مرداد  ۹۹در نارمک در تهران
دستگیر و در بند مخوف  ۲۰۹وزارت
اطالعات در زندان اوین تحت بازجویی
قرار گرفت .دو خواهر او صغری
پوراشراق در سال  ۱۳۶۲و معصومه
پوراشراق در فروردین  ۱۳۸۲به شهادت
رسیدند.

سمیه بیدی

مرضیه فارسی

خانمها سمیه بیدی از کرج ،مرضیه فارسی از تهران و صدیقه مرسلی۵۵ ،ساله
اهل قم ،نیز در میان زندانیان سیاسی بازداشت شده و محبوس به اتهام هواداری از
مجاهدین می باشند.
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تبعید و انتقال ناگهانی زنان زندانی سیاسی

زینب جاللیان
زندانی سیاسی کرد زینب جاللیان در تاریخ  ۱۹آبان ۹۹
اذیت بسیار ،در تاریخ  ۳مهر  ۹۹او را به زندان کرمانشاه منتقل
بدون ارائه هیچ توضیحی توسط چند مأمور امنیتی از زندان
کردند.
کرمانشاه به زندان یزد منتقل گردید .این چهارمین جابجایی او زینب جاللیان۳۸ ،ساله ،در سال  ۱۳۸۸به اتهام محاربه از طریق
ظرف شش ماه بود.
«عضویت در گروه پژاک» به اعدام محکوم شد .این حکم در
اولین بار در تاریخ  ۹اردیبهشت  ،۱۳۹۹یک تیم از مأموران
سال  ۱۳۹۰به حبس ابد تخفیف یافت .خانم جاللیان در سال
امنیتی با حضور در زندان خوی و بدون ارائه هیچ دلیل
 ۱۳۸۶در کرمانشاه دستگیر شد و از آن زمان بدون یک روز
مشخصی زینب جاللیان را با خود بردند .روز  ۱۳اردیبهشت
مرخصی در زندان به سر می برد .وی از انواع بیماری ها از
مشخص شد که او را بعد از گرداندن در چند شهر به زندان
جمله آسم ،ناخنک چشم ،برفک دهان و مشکالت گوارشی
قرچک ورامین منتقل کرده اند .زینب جاللیان طی دوران
رنج می برد .وزارت اطالعات به عنوان نوعی شکنجه او را
حبس خود در زندان قرچک به بیماری کووید  ۱۹مبتال شد .از رسیدگی های درمانی محروم کرده است .وی در حال
وی که پیش از این ،به دلیل شکنجه های بسیار از چند بیماری حاضر برای ابراز ندامت و همکاری با وزارت اطالعات تحت
مختلف از جمله آسم رنج می برد ،بدون هیچ گونه رسیدگی فشارهای روحی-روانی قرار دارد و از کلیه حقوق خود به
پزشکی رها شد.
عنوان یک زندانی محروم است .او در زندان قرچک نیز از
خانم جاللیان از  ۳۱خرداد  ۹۹با درخواست بازگشت به
سوی مأموران وزارت اطالعات برای همکاری مورد تهدید
زندان خوی یا انتقال به زندان اوین و همچنین درخواست
قرار گرفته بود .وضعیت جسمی زینب به دلیل عدم رسیدگی
رسیدگیهای پزشکی پس از ابتال به کرونا دست به اعتصاب های پزشکی و ابتال به کرونا مناسب نیست.
غذا زد ،اما در تاریخ  ۵تیر با ضرب و شتم به زندان کرمان
منتقل شد.
او حدود سه ماه به صورت بالتکلیف در سلول انفرادی در
زندان مرکزی کرمان محبوس بود و در نهایت پس از آزار و
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

گلرخ ابراهیمی ایرایی
این دوره یک بار با ضرب و شتم و به شکل خشونت باری به
زندانی سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی روز یکشنبه  ۵بهمن
زندان قرچک منتقل شد و بعد از  ۸۱روز اعتصاب غذا که در
 ۱۳۹۹بعد از  ۴۳روز بازجویی در بازداشتگاه اطالعات سپاه
در بند دو الف زندان اوین تهران به زندان قرچک بازگردانده آستانه مرگ قرار گرفت ،به زندان اوین بازگردانده شد .وی
شد ولی دقایقی پس از انتقال به زندان قرچک ،بدون تحویل در فروردین  ۹۸آزاد شد ولی مجددًا در تاریخ  ۱۸آبان  ۹۸بر
اساس یک پرونده جدید بازداشت و برای تحمل ۲۵ماه حبس
گرفتن وسایل شخصی و لباسهای خود به زندان آمل تبعید
به زندان قرچک منتقل گردید.
گردید.
گلرخ ابراهیمی و زهرا صفایی طی حمله طراحی شده در
در بند زنان در زندان آمل ۵۰ ،زندانی که غالبًا به دلیل
تاریخ  ۱۲آبان  ۹۹توسط یک زندانی اجیر شده در زندان
اعتیاد ،حمل و یا قاچاق مواد مخدر محکومیت دارند و
قرچک ورامین مورد حمله و فحاشی قرار گرفته و تهدید به
برخی به بیماری هپاتیت مبتال هستند در دو اتاق محبوس می
قتل شدند.
باشند .در این زندان هیچ قرنطینه ای برای نگهداری زندانیان
جدیدالورود وجود ندارد و احتمال ابتال به کرونا در این زندان گفته می شود ،علت بازجویی های اخیر یک پرونده سازی
جدید علیه وی می باشد.
بسیار باال است.
گلرخ ابراهیمی ایرایی قبل از انتقال به قرچک در روز ۵بهمن،
برای ارائه آخرین دفاعیات خود به اتهام «تبلیغ علیه نظام»
بدون حضور وکیل خود در شعبه  ۲بازپرسی دادسرای اوین
ظاهر شد.
خانم ایرایی روز  ۲۳آذرماه  ۹۹به طرز وحشیانه ای از زندان
قرچک به بند دو الف اوین منتقل گردید .وی به دلیل نوشتن
یک کتاب منتشر ناشده درباره حکم غیرانسانی سنگسار در
سال  ۹۵بازداشت و سه سال را در زندان سپری کرد .وی در
گزارش ساالنه ۲۰۲۱
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تبعید و انتقال ناگهانی زنان زندانی سیاسی

سکینه پروانه

سپیده فرهان

صبا کردافشاری

یاسمن آریانی

منیره عربشاهی

مژگان کشاورز

زندانی سیاسی کرد سکینه پروانه
ساعت  ۱۰شب  ۲۳آذر  ،۹۹از زندان
قوچان به دادسرای عمومی و انقالب
مشهد و صبح روز  ۲۴آذر  ۹۹به
قرنطینه زندان مرکزی مشهد (زندان
وکیل آباد) منتقل گردید .او در تاریخ
۶آبان  ۹۹از بند زنان زندان اوین به
زندان قوچان منتقل شده بود.
خانم پروانه در پائیز  ۱۳۹۸به بهانه
مالقات با خانواده اش در شهر سلیمانیه
کردستان عراق بازداشت شد .وی به
اتهام «عضویت در گروه یا دستجات
معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت
کشور» به ۵سال حبس تعزیری محکوم
می باشد.
سکینه پروانه در دوران حبس در
زندان های قرچک و اوین بارها مورد
ضرب و شتم قرار گرفت و جهت
شکنجه روانی چندین بار به بیمارستان
روان درمانی منتقل شد .وی در طول
مدت حبس خود در زندان قوچان که
نزدیک به محل سکونت خانواده اش
می باشد نیز از مالقات با آنها محروم
بود.

فعال دانشجویی سپیده فرهان در تاریخ
 ۱۵آذر  ۹۹به طور ناگهانی از اوین
به زندان قرچک منتقل شد .وی در
جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶
بازداشت و در حال گذراندن دوره دو
ساله حبس خود در زندان اوین بود.

صبا کردافشاری معترض به حجاب
اجباری که به  ۲۴سال حبس محکوم
است ،در تاریخ  ۱۹آذر  ۹۹از بند زنان
اوین به زندان قرچک منتقل شد .وی
روز  ۷بهمن  ۹۹به طرز وحشیانه ای از
بند  ۸زندان قرچک به بند  ۶جایی که
زندانیان متهم به جرائم خشن نگهداری
می شوند منتقل شد .مأموران صبا را
که در حال هواخوری بود از موهایش
گرفته و روی زمین کشیدند و از بند
خارج کردند.
خانم کردافشاری از بیماری های
مختلف گوارشی و زخم معده رنج
می برد .بر اساس نظریه پزشک
باید سونوگرافی ،کولونوسکوپی و
آندوسکوپی انجام می داد .وی در
تیر و شهریور  ۹۹به بیمارستان اعزام
شد ولی بدون انجام این آزمایشات به
زندان بازگردانده شد.

یاسمن آریانی و مادرش منیره
عربشاهی در تاریخ  ۳۰مهر  ۹۹از بند
زنان زندان اوین به زندان کچویی
کرج تبعید شدند.
اتهام آنها مخالفت با حجاب اجباری
است و هر کدام به ۹سال و ۷ماه حبس
محکوم می باشند.
بنا بر یک گزارش روز  ۲۳آبانماه ،۹۹
یاسمن آریانی در پی مثبت اعالم شدن
تست کرونا به سلولی منتقل شد که
امکان دسترسی به رسیدگی پزشکی
ندارد.

منیره عربشاهی در تاریخ  ۳۰مهرماه
 ۱۳۹۹به طور ناگهانی از بند زنان
زندان اوین جابجا و به زندان کچوئی
کرج تبعید گردید.
وی به خاطر مخالفت با حجاب
اجباری به ۹سال و ۷ماه حبس محکوم
می باشد.
بنا به یک گزارش مورخ  ۲۳آذرماه
 ،۹۹مسئولین زندان کچویی کرج
از انجام آزمایش فوری برای منیره
عربشاهی که دچار تورم گلو شده و در
تنفس مشکل داشت جلوگیری کردند.
پزشکی قانونی تأیید کرده است که
منیره عربشاهی توان تحمل حبس
نداشته و واجد شرایط مرخصی
استعالجی است .اما مسئوالن زندان
کچوئی کرج از اعطای مرخصی
استعالجی به منیره عربشاهی خودداری
کرده اند.
پزشکان تأکید کرده اند که خانم
عربشاهی از اختالالت تیروئید رنج
می برد و نیازمند جراحی برای دیسک
کمر می باشد.

مژگان کشاورز یکی از معترضین به
حجاب اجباری نیز در تاریخ  ۱۵آذر
 ۹۹به طور ناگهانی از اوین به قرچک
منتقل شد.
مژگان کشاورز  ۳۸ساله و مادر یک
دختر  ۱۰ساله به ۲۳سال و شش ماه
حبس محکوم می باشد.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران
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عدم رسیدگی های پزشکی به زنان زندانی
یکی از شیوه های رایج شکنجه و آزار
زندانیان سیاسی در زندان های ایران،
محروم کردن آنها از دسترسی به درمان
و رسیدگی های پزشکی است .در طی
سالی که گذشت یک زندانی سیاسی از
زنان هموطنان عرب در اثر بی اعتنایی و
محرومیت از رسیدگی پزشکی در زندان
سپیدار اهواز جان باخت.
مکیه نیسی
دوشنبه شب  ۲۴آذرماه  ۹۹مکیه نیسی در حالی که
از درد فریاد می کشید به بند قرنطینه زندان سپیدار
منتقل شد .وی با صدای بلند درخواست می کرد که
به بیمارستان خارج از زندان منتقل شود .اما مسئولین
و نگهبانان زندان بدون توجه به او و بدون هیچگونه
رسیدگی رهایش کردند .در نتیجه صبح روز سه شنبه
 ۲۵آذر ،۹۹پیکر بی جان مکیه نیسی در بند قرنطینه
پیدا شد.
مکیه نیسی  ۳۵ساله ،متاهل و دارای سه فرزند بود .وی
در شمار صدها زن عرب اهوازی بودکه در جریان
موج بازداشت های خودسرانه پس از حمله به رژه
نیروهای مسلح رژیم در اهواز در شهریور ماه ،۱۳۹۷
دستگیر گردید.
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فاطمه مثنی

زندانی سیاسی فاطمه مثنی۵۳ ،ساله ،پس از  ۵ماه محرومیت
از رسیدگی های پزشکی مورد نیاز خود به دلیل ممانعت های
مسئولین زندان اوین ،باالخره روز  ۲۲بهمنماه در پی وخامت
حال و درد روده و خونریزی به بیمارستان اعزام شد .اما پس
از  ۵روز و پیش از تکمیل دوره درمانی مجددًا به زندان منتقل
شد .تداوم نگهداری وی در زندان اوین در شرایطی است که
فاطمه مثنی هم اکنون از دریافت داروهای معمول مسکن خود
نیز محروم شده است.
وی از مردادماه تا کنون دچار خونریزی روده می باشد و
اخیرًا دیگر توان راه رفتن روی پای خود را نداشت.
علیرغم تجویز دکتر و تأکید بر اینکه خانم مثنی به لحاظ
وضعیت فیزیکی توان تحمل حبس ندارد ،مسئولین زندان
اوین از معاینه وی توسط پزشکی قانونی و اعطای مرخصی
استعالجی به وی خودداری می کنند .به دلیل پیشرفت
بیماری ،پزشکان اعالم کرده اند که درمان او در شرایط
زندان نتیجه ای ندارد زیرا نباید تحت استرس باشد.
وی در زندان به بیماری دستگاه گوارش (تب روده) دچار شد
و از مشکالت کبدی ،کولیت روده و سردرد میگرن عصبی
رنج می برد .او بارها به دلیل دردهای شدید دستگاه گوارشی
در زندان به حالت بیهوشی افتاد و هر بار به دلیل کارشکنی
دادیار و نماینده دادستان امین وزیری ،از رسیدگی و درمان
مناسب محروم شد.
روز  ۲۹مرداد  ۹۹خانم مثنی را که در اثر تب و لرز در زندان
بیهوش شده بود به بیمارستان فرستادند ولی در تمام مدت
یک هفته ای که در بیمارستان بستری بود دست و پای او را

به تخت بسته بودند و از مالقات با خویشاوندانش محروم بود.
وی پس از ۶روز ،قبل از اتمام مراحل درمانی و دریافت نتیجه
آزمایشات ،به زندان اوین و به بند قرنطینه بازگردانده شد.
دوباره در روز  ۱۷شهریور  ۹۹حال خانم مثنی به وخامت
گرائید و برای انجام اندوسکوپی و کولونسکوپی به بیمارستان
اعزام شد ولی باز او را قبل از پایان آزمایشات به زندان اوین
بازگرداندند.
فاطمه مثنی و همسرش حسن صادقی و دو فرزندشان در
روز  ۱۰بهمن  ۱۳۹۱به خاطر برگزاری مراسم ترحیم پدر
آقای صادقی دستگیر شدند .پدر آقای صادقی عضو سازمان
مجاهدین خلق ایران و تازه فوت کرده بود .دختر آنها پس
از گذشت سه روز و پسرشان نیز که زیر سن قانونی بود
پس از حدود یک ماه و نیم بازداشت و بازجویی از زندان
آزاد شدند .متعاقبًا خانم مثنی و همسرش هر کدام به ۱۵سال
حبس محکوم شدند .مغازه محل کسب و منزل محل سکونت
فرزندان این دو زندانی در اسفندماه  ۹۷از سوی قضائیه رژیم
مصادره شدند.
خانم مثنی نزدیک به یک سال است که از مالقات با همسر
زندانی خود محروم می باشد.

راحله احمدی

وضعیت جسمانی راحله احمدی زندانی محبوس در بند زنان
اوین نامناسب و در آستانه فلج قرار دارد.
در پی تبعید دخترش صبا کردافشاری به زندان قرچک ،راحله
احمدی با بیماریهای مختلف ناشی از فشار عصبی مواجه شد
اما از رسیدگی مناسب پزشکی محروم ماند .بر اساس یک
گزارش در تاریخ  ۲۳آذر  ۹۹از زندان اوین ،خانم احمدی
برای راه رفتن به واکر نیاز دارد و دچار پارگی دیسک شده
است .به گفته پزشک بهداری این ناتوانی حرکتی ناشی از
فشار عصبی است و او باید توسط پزشک متخصص مغز و
اعصاب معاینه می شد.
با وجود ابراز نگرانی پزشکان از احتمال فلج شدن وی ،اعزام
این زندانی به مرخصی استعالجی باید به صورت اورژانس
صورت گیرد .خانم احمدی به منظور اعمال فشار روی
دخترش دستگیر و به  ۳۱ماه حبس محکوم شد.
خانم احمدی که از ۲۶بهمن  ،۱۳۹۸در زندان به سر می برد
دچار بیماری تیروئید است که در اثر آن سیستم ایمنی بدن او
تضعیف و مختل شده و در صورت ابتال به بیماری کرونا در
خطر جدی قرار می گیرد.
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عدم رسیدگی های پزشکی به زنان زندانی
حدیثه صبوری

سمیه کارگر

زندانی سیاسی حدیثه صبوری در بند زنان زندان اوین به
خدمات پزشکی و درمانی دسترسی ندارد .خانم صبوری
در جریان اعتراضات مرداد  ۱۳۹۷در منطقه آریاشهر تهران
بازداشت شد.
حدیثه صبوری۴۴ ،ساله ،متأهل و دارای سه فرزند است .وی
از بیماریهای متعددی رنج می برد .وی در سال  ۱۳۹۴تحت
عمل جراحی قرار گرفت و بخشی از روده او بریده شد.

سمیه کارگر ،شهروند ُکرد اهل ایالم و دانشآموخته رشته
فلسفه دانشگاه تبریز ،روز  ۲۷مهر  ۹۹در منزل شخصی خود
در تهران بازداشت شد .وی  ۴ماه در بازداشتگاه وزارت
اطالعات مشهور به بند  ۲۰۹در زندان اوین در یک سلول چند
نفره محبوس و تحت بازجویی قرار داشت .وی در اواسط
بهمن ماه به بند  ۸زندان مخوف قرچک منتقل شد.
سمیه کارگر به دلیل ابتال به یک بیماری نادر چشمی داری
ضعف شدید بینایی است به طوری که برای انجام کارهای
روزمره شخصی به دیگران نیاز دارد .با این وجود مأموران از
انتقال داروهایش به وی امتناع می کنند.
وی از زمان بازداشت تنها چند تماس کوتاه تلفنی با
خانوادهاش داشته و از وخامت حال خود به دلیل محرومیت از
دسترسی به داروهایش خبر داده است.
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زهرا جمالی

معصومه عسگری

زهرا جمالی در حال گذراندن سه سال و ۶ماه حبس خود در فرهنگی بازنشسته معصومه عسگری بدون تکمیل مراحل
درمان ،روز دوم آذر  ۹۹به بند زنان زندان اوین بازگردانده
بند زنان زندان اوین می باشد .او از کیست تخمدان رنج می
شد.
برد و در کف پای خود نیز یک تومور دارد و از این بابت
این معلم بازنشسته به دلیل شرکت در تظاهرات صنفی معلمان
درد زیادی می کشد اما مقامات زندان از اعزام او به مراکز
پزشکی خودداری می کنند .تنها علت حبس خانم جمالی این در مرداد ماه سال  ۹۷بازداشت و به ۵سال حبس تعزیری
محکوم شد .پس از تحمل یک سال زندان با تأیید پزشکی
است که او در جریان مراسم ترحیم زندانی سیاسی علیرضا
شیرمحمدی که روز  ۲۰خرداد  ۹۸به دست مجرمین خطرناک قانونی به مرخصی استعالجی اعزام شده بود تا به خاطر
بیماری های مختلفی که دارد تحت درمان قرار بگیرد .اما قبل
در زندان تهران بزرگ به قتل رسید ،سخنرانی کرد.
از تکمیل مراحل درمان برای تحمل چهار سال حبس باقی
مانده به زندان باز گردانده شد.
روز  ۳۰آذر ماه  ،۱۳۹۹گواهی عدم تحمل کیفر به دلیل
بیماری های متعدد برای خانم عسگری صادر شد ولی او را
آزاد نکردند.
معصومه عسگری تنها سرپرست پسر ۱۵ساله اش می باشد.
وی از بیماری های روحی و فیزیکی رنج می برد و به دلیل
وجود پالتین در هشت نقطه از پایش برای حرکت مجبور به
استفاده از واکر و ویلچیر است.
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پرونده سازی علیه زنان زندانی سیاسی
یک عملکرد سیستماتیک قضائیه رژیم مالیان پرونده سازی علیه زندانیان سیاسی مقاوم است تا دوران
زندان و حبس آنها را افزایش داده و فشار را بر روی آنها باال ببرد .زندانیان سیاسی مریم اکبری منفرد و
آتنا دائمی هدف پرونده سازی جدید اطالعات سپاه پاسداران قرار گرفتند.

مریم اکبری منفرد

مریم اکبری منفرد روز ۲۱خرداد  ۹۹جهت تفهیم اتهام
به دلیل پرونده جدیدی که برای او گشوده شده است
به دادسرای اوین احضار شد .اما او به دلیل عدم دریافت
احضاریه کتبی ،عدم دسترسی به وکیل و همچنین شیوع
ویروس کرونا از حضور در جلسه دادسرای اوین خودداری
کرد.
دادگاه او در روز ۱۰شهریور  ۱۳۹۹برگزار شد .اتهام
وی «اخالل در نظم زندان» از طریق سر دادن شعارهای
ضدحکومتی در شب ۲۲بهمن  ۹۸می باشد .این در حالی
است که او برای رسیدگی به وضعیت یک زندانی بیمار
اعتراض کرده بود .وی در روز ۲۷بهمن از داشتن مالقات
محروم شد.
مریم اکبری منفرد مادر سه فرزند دختر است .وی در تاریخ
۱۰دی  ۱۳۸۸و پس از قیام عاشورای سال  ۸۸بازداشت و در
خرداد ماه سال  ۱۳۸۹توسط دادگاه انقالب تهران به  ۱۵سال
حبس تعزیری محکوم شد .اتهام خانم اکبری محاربه از طریق
عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران عنوان شده ،اتهامی
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که او آن را هرگز نپذیرفته است .وی از زمان بازداشت تا
کنون حتی یک روز هم اجازه رفتن به مرخصی نداشته است.
او از بیماریهای تیروئید و روماتیسم مفصلی رنج می برد.
یک برادر و خواهر خانم اکبری در جریان قتلعام زندانیان
سیاسی در تابستان  ،۱۳۶۷و دو برادر دیگرش در جریان
اعدامهای وحشیانه دهه  ۶۰اعدام شده اند.

آتنا دائمی

تهران و حضور در اعتراض به اعدام ریحانه جباری و سایر
شب  ۱۷خرداد  ۹۹مسئولین زندان اوین به آتنا دائمی اطالع
فعالیت های مدنی مسالمت آمیز بازداشت شد و ۱۶ماه در
دادند که صبح روز  ۱۸خرداد به دادسرای اوین احضار شده
زندان بود .خانم دائمی سپس مجددًا در آذرماه  ۹۵بازداشت
است .این فعال حقوق کودکان و مدافع حقوق بشر به گمان
آنکه این احضار در خصوص پرونده قبلی اوست ،در دادسرا و برای سپری کردن دوران حبس خود به زندان اوین منتقل
حاضر شد .اما به محض حضور متوجه شد که این یک پرونده شد .او در فروردین ماه  ۱۳۹۶در اعتراض به محکوم کردن دو
جدید است و به اخالل در نظم زندان از طریق سر دادن شعار خواهرش به مدت  ۵۴روز دست به اعتصاب غذا زد که منجر
به لغو حکم آنها گردید.
در شب  ۲۲بهمن  ۹۷متهم شده است .آتنا دائمی در جلسه
آتنا دائمی در سال های اسارت به بیماری های متعددی از
بازپرسی اتهام وارده را رد کرد.
پیش از این شعبه  ۲۶دادگاه انقالب تهران در تاریخ  ۲۸خرداد جمله بی حسی دست و پا ،عفونت های داخلی مانند عفونت
ماه  ۱۳۹۸تشکیل جلسه داده و آتنا دائمی و گلرخ ایرایی را به کلیه ،اختالالت هورمونی مبتال شده است و مشکوک به
ام.اس و سرطان می باشد .اما از مرخصی و رسیدگیهای
دلیل اعتراض به اعدام سه زندانی سیاسی کرد ،به اتهام تبلیغ
علیه نظام به  ۱سال و  ۶ماه حبس تعزیری و به اتهام توهین به درمانی در این رابطه محروم است.
رهبری به  ۲سال و  ۱ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.
آتنا دائمی ۳۲ ،ساله ،که باید روز ۱۴تیر  ۱۳۹۹پس از پایان
یک دوره محکومیت  ۵ساله از زندان آزاد می شد ،به دلیل
پرونده سازی های مجدد وزارت اطالعات و سپاه پاسداران
در دو دادگاه دیگر مجموعًا به  ۵سال زندان و  ۷۴ضربه
شالق محکوم شد .وی اولین بار در  ۲۹مهر  ۱۳۹۳به دلیل
شرکت در یک تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در
گزارش ساالنه ۲۰۲۱
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زندانیان سیاسی کرد
طی سال گذشته ،بسیاری از شهروندان کرد
شامل شمار قابل توجهی از زنان هموطن
کرد توسط رژیم بازداشت و زندانی شدند.
موج این دستگیری ها به طور خاص از ماه
دسامبر  ۲۰۲۰باال گرفت .در این بخش به
شرح حال و بدرفتاری های رژیم با تعدادی
از این زنان پرداخته شده است.
سکینه پروانه
زندانی سیاسی کرد سکینه پروانه۲۹ ،ساله ،در اوائل پائیز
 ۱۳۹۸به بهانه مالقات با خانواده اش در شهر سلیمانیه
کردستان عراق توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد .پس از
انتقال به مرز ایران و عراق او به مدت ۱۰روز در بازداشتگاه
های مریوان و سنندج تحت بازجویی قرار داشت و متعاقبًا
به بازداشتگاه وزارت اطالعات و سلول انفرادی در بند۲۰۹
زندان اوین منتقل گردید تا تحت بازجویی های بیشتر قرار
بگیرد .وی در اوایل اسفند  ۹۸به بند زنان اوین منتقل شد.
در اوایل فروردین  ،۹۹به دلیل شعارنویسی مورد ضرب و شتم
شدید مأموران زندان قرار گرفت و با دستبند و پابند به زندان
قرچک ورامین فرستاده شد .پس از  ۴روز حبس در سلول
انفرادی در قرچک ،او را به بیمارستان روان پزشکی امین آباد
شهر ری بردند.
بر اساس یک گزارش مورخ  ۲اردیبهشت  ،۹۹وی با صورتی
کبود و ورم کرده به بند قرنطینه زندان قرچک برگردانده شد.
مجددًا در تاریخ ۲۰اردیبهشت  ۹۹وی را به مدت یک هفته
برای بازجویی به بازداشتگاه اطالعات سپاه در بند دو الف
اوین منتقل کردند جایی که به شدت مورد ضرب و شتم
شدید قرار گرفت.
روز  ۵خرداد  ۹۹شعبه ۲۶دادگاه انقالب تهران او را به اتهام
بر هم زدن امنیت کشور به ۵سال حبس تعزیری و ۳سال
ممنوعیت از عضویت در دستجات سیاسی محکوم کرد.
وی از همان روز در اعتراض به این حکم و همچنین در اعتراض به
عدم رعایت اصل تفکیک جرائم دست به اعتصاب غذا زد.
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

در خرداد ماه به تحریک مقامات زندان ،چند زندانی جرایم
خطرناک او را در بند  ۳زندان قرچک مورد ضرب و شتم
قرار دادند.
وی مجددًا از روز  ۲۹خردادماه با طرح خواسته توقف آزار
و اذیت خانواده خود و همچنین در اعتراض به آزار و اذیت
خود در دوره بازداشت اعتصاب غذا کرد.
سکینه پروانه روز ۱۴تیر  ۹۹در حالی که روی بدنش آثار
کبودی ناشی از ضرب و شتم وجود داشت از زندان قرچک
ورامین به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد و پس از این
انتقال به اعتصاب غذای خود پایان داد.
سکینه پروانه در روز ۶آبان  ۹۹از بند زنان زندان اوین به
زندان قوچان منتقل شد .در طول مدت حبس خود در زندان
قوچان که نزدیک به محل سکونت خانواده اش می باشد نیز
از مالقات با آنها محروم بود .وی از روز  ۹آبان در اعتراض
به احتمال انتقال مجدد به زندان اصفهان دست به اعتصاب غذا
زد و در هشتمین روز لب های خود را دوخت.
در تاریخ  ۱۹آبان  ۹۹او را به دستور مسئوالن زندان قوچان به
سلول انفرادی منتقل کردند .وی پس از  ۲۰روز در تاریخ ۳۰
آبان  ۹۹به اعتصاب خود پایان داد.
وی در شب  ۲۳آذر  ،۹۹از زندان قوچان به دادسرای عمومی
و انقالب مشهد و صبح روز  ۲۴آذر  ۹۹به قرنطینه زندان
مرکزی مشهد (زندان وکیل آباد) منتقل گردید.

شهناز صادقی فر و آیناز زارع
شهناز (بریوان) صادقی فر ۳۲ساله به همراه دختر ۱۷ساله اش ،آیناز زارعی در مهرماه سال ۹۸
توسط مأموران سازمان اطالعات سپاه بازداشت شدند .آنها به مدت دو ماه تحت بازجویی
و فشار و شکنجه روانی جهت اخذ اعترافات اجباری قرار داشتند .سپس به زندان مرکزی
ارومیه منتقل شدند .در تاریخ  ۵مردادماه  ،۱۳۹۹دادگاه انقالب ارومیه خانم صادقی فر را به
 ۱۵سال حبس محکوم کرد .آنها از روز  ۲۳مرداد در اعتراض به بازداشت غیرقانونی آیناز
زارع و بالتکلیف بودن وضعیتش و همچنین صدور حکم سنگین  ۱۵سال حبس برای شهناز
صادقی فر اعتصاب غذای خود را آغاز کردند .خانم صادقی فر به دلیل بودن در مناطق
جنگی کردستان دو ترکش خمپاره در قلبش دارد .وی نیاز به جراحی فوری دارد اما طی ۱۱
ماه گذشته از هر گونه خدمات درمانی محروم بوده است .متعاقبًا شعبه اول دادگاه کیفری
ارومیه ویژه اطفال و نوجوانان در روز  ۲۶آبان  ،۹۹آیناز زارع را به ۵سال زندان محکوم
نمود .آیناز زارع در تاریخ  ۵آذر  ۹۹از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.
زینب اسماعیلی
دایه زینب اسماعیلی  ۵۸ساله و از اعضای مادران آشتی کردستان به اتهام «عضویت در
احزاب کردی و تبلیغ علیه نظام» به  ۶سال حبس تعزیری محکوم شد.
هاجر سعیدی
روز  ۲۲مرداد  ۹۹دادگاه انقالب سنندج برای فعال حقوق زنان هاجر سعیدی  ۵سال حبس
تعلیقی به مدت چهار سال صادر کرد .دادگاه وی بدون حضور وکیل برگزار شد .اتهام خانم
سعیدی شرکت در تجمعات غیرقانونی و ارتباط با فعالین کارگری عنوان شد.
زهرا محمدی
زندانی سیاسی کرد زهرا محمدی طی حکمی از سوی دادگاه تجدید نظر استان کردستان در
 ۲۵بهمن  ۹۹به  ۵سال زندان محکوم شد .زهرا محمدی روز ۲خرداد  ۱۳۹۸به دلیل آموزش
زبان کردی به کودکان کرد بازداشت و بیش از  ۶ماه تحت بازجویی های وحشیانه و جهت
اخذ اعتراف اجباری تحت فشار قرار داشت .بازجویان او را تهدید کردند که اگر همکاری
نکند اعضای خانواده اش را نیز بازداشت خواهند کرد .زهرا محمدی باالخره در روز  ۱۱آذر
 ۹۸به طور موقت با وثیقه  ۷۰۰میلیون تومانی آزاد شد .او دارای مدرک کارشناسی ارشد در
رشته ژئوپلیتیک از دانشگاه بیرجند می باشد.
فرانک جمشیدی
فرانک جمشیدی از اعضای جمعیت سبز کردستان و فعال محیط زیست روز  ۸تیر  ۹۹توسط
نیروهای وابسته به وزارت اطالعات سنندج بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفت .اتهام این
فعال محیط زیست «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» اعالم شده است .وی جهت
اعترافات اجباری تحت فشار قرار داده شد .قرار بازداشت خانم جمشیدی  ۵بار تمدید شد و
از آزادی وی جلوگیری می کردند .طی این مدت او تنها دو بار با خانواده اش تماس تلفنی
داشت .فرانک جمشیدی باالخره در تاریخ  ۲۰آبان  ۹۹با وثیقه  ۲۰۰میلیونی آزاد شد.
شعبه اول دادگاه انقالب سنندج در روز  ۱۴بهمن  ۹۹او را به اتهام «عضویت» در یکی از
احزاب کردی مخالف به  ۴سال حبس تعزیری محکوم نمود.
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زندانیان سیاسی کرد
سایر دستگیرشدگان
ساوین محمودیان راد ۲۳ ،ساله و
اهل یکی از روستاهای سردشت ،در
آذرماه  ۹۸به وسیله مأموران اطالعات
سپاه پاسداران بازداشت شد .وی پس
از دو ماه بازجویی در تاریخ ۶بهمن
 ۱۳۹۸به زندان مرکزی مهاباد منتقل
گردید .وی در این دوماه در سلولهای
انفرادی بازداشتگاه اطالعات «سپاه
المهدی» ارومیه محبوس بود.
نیروهای اداره اطالعات شهرستان پاوه
چهار زن جوان کرد به نام های بهار
احمدی ،نرگس محمدی ،الهام
مرادی و نگین ویسی را در تاریخ
 ۲۶شهریور  ۹۹بازداشت کردند.
فریبا احمدی در نقده و روژین
محمدپور اهل بوکان در تاریخ ۳۰
دی  ۹۹و گالویژ عبداللهی اهل نقده
در تاریخ  ۲۳دی  ۹۹بازداشت شدند.
عظیمه ناصری در بوکان در تاریخ
 ۲۰دی  ۹۹بازداشت و پس از چند روز
به بازداشتگاه اطالعات سپاه در ارومیه
منتقل شد.
رویا جاللی ،فعال محیط زیست و
عضو جمعیت سبز کردستان در تاریخ
 ۱۴بهمن  ۹۹در حمله مأموران اداره
اطالعات سنندج به منزلش دستگیر شد
و از زمان دستگیری اطالعی از وی در
دست نیست .خانم جاللی که مادر دو
فرزند است به بیماری ام.اس مبتال می
باشد.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

زندانیان سیاسی عرب

تهدید به بریدن زبان یک شاعر جوان
شاعر جوان کرد ترانه محمدی در
تاریخ  ۲۲دی  ۹۹توسط نیروهای
امنیتی ربوده و بعد از آزار و توهین،
تهدید شد که اگر به فعالیت هایش
ادامه دهد ،زبانش را خواهند برید.
نوشته ها و اشعار این شاعر جوان
عمدتًا در مورد حقوق ملی کردها،
حقوق زنان ،کودکان و هچنین
موضوعاتی در مورد خشونت علیه
زنان مانند ازدواج اجباری است.
نازنین اتابکی و نسرین یزدانی
پور پس از احضار به پلیس امنیت
نیروی انتظامی کرمانشاه روز  ۲۷دی
 ۹۹بازداشت و مورد بازجویی قرار
گرفتند .آنها از اعضای تکخوان گروه
موسیقی زنان گالریس می باشند که با
تودیع وثیقه و به صورت موقت تا زمان
اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.

شهروندان عرب نیز از جمله اهداف سرکوب رژیم مالیان
هستند .در میان آنها شمار قابل توجهی از زنان هموطن مان
وجود دارند .ذی ً
ال اسامی و شرح کوتاهی درباره برخی از
این دستگیرشدگان آمده است.

وضعیت زندانیان سیاسی در سپیدار

آرزو مصطفایی ،شاعر ۱۷ساله ،روز
۱۶بهمن  ۹۹به اداره اطالعات مریوان
احضار و متعاقبًا بازداشت شد .وی
در حین بازداشت و زیر بازجویی به
شدت مورد آزار و ضرب و جرح
قرار گرفت .وی پس از سه روز با اخذ
تعهد کتبی در روز  ۱۸بهمن  ۹۹آزاد
شد در حالی که آثار کبودی بر روی
دستها و صورت او مشهود بود.

زندانیان سیاسی در زندان سپیدار پس از بازداشت مورد بازجویی و شکنجه قرار
گرفته اند از جمله برخی که حین بازداشت باردار بودند .اسامی این زندانیان سیاسی
به شرح زیر می باشد:
الهه درويشی ٢٠ ،ساله ،متاهل و دارای یک فرزند .وی هنگام بازداشت
.۱
 ۱۸ساله و باردار بود و نوزادش را در زندان به دنیا آورد.
سكينه صگور ٣٥ ،ساله ،متاهل و دارای فرزند .وی پس از شکنجه های
.۲
وحشیانه در اداره اطالعات با جسمی خونین ،در حالیکه دستبند به دست و زنجیر به
پایش زده بودند ،جهت زایمان به بیمارستان منتقل شد تا نوزادش را به دنیا بیاورد.
مهناز عموری فيصلی ۳۸ ،ساله ،متاهل و دارای یک پسر  ۱۰ساله می
.۳
باشد .تنها جرم او پناه دادن به دختر خواهر ۱۵ساله اش ،مائده شعبانی نژاد ،جهت
جلوگیری از بازداشت او توسط نیروهای اطالعات بوده است.
مريم حمادی ٢٨ ،ساله ،متاهل و دارای دو فرزند
.۴
فاطمه تونيت زاده ،بازداشت در مهر  ،۹۷مادر مريم حمادی
.۵
زينب عفراوی ،بازداشت در  ۳۰شهریور ۹۷
.۶
زويده عفراوی ٥٥ ،ساله ،بازداشت در مهر ،۹۷اهل روستای آلبوعفری
.۷
سوسنگرد
قيسيه عفراوی ،بازداشت در مهر  ۶۰ ،۹۷ساله ،اهل روستای آلبوعفری
.۸
سوسنگرد (او خواهر زویده عفراوی می باشد)
مريم زبيدی ،بازداشت در  ۲۴اسفند  ۵۳ ،۹۶ساله ،اهل منطقه زیتون
.۹
اهواز ،متاهل و مادر سه پسر و یک دختر .وی به همراه دو پسر  ۲۹و  ۲۶ساله اش
بازداشت شد .یکی از پسران او به نام بنیامین آلبوغبیش در تاریخ  ۵تیر  ۹۸زیر
شکنجه به شهادت رسید.
معصومه سعيداوی ٤٨ ،ساله
.۱۰
سوسن سعيداوی ٤٥ ،ساله (خواهر معصومه سعیداوی)
.۱۱

صهباء حمادی
صهباء حمادی(لمیاء) مادر دو فرزند
در تاریخ  ۱۰دی  ۹۹پس از دریافت ۷
سال حکم زندان راهی زندان سپیدار
اهواز شد.
صهباء حمادی از اهالی شهر
سوسنگرد ،متأهل و دانشجوی مهندسی
کشاورزی است.
وی در سال  ۹۷بعد از انتشار یک
مقاله و افشای تبعیض نژادی و
مشکالت اقتصادی و فقر در جامعه
بازداشت شد .او در هنگام دستگیری
تنها  ۲۰سال داشت و ۷ماهه باردار بود.
وی به مدت دو سال از جمله ۶ماه در
زندان اوین در تهران ،تحت شکنجه
های روانی و فیزیکی قرار داشت .او
را با شوک الکتریکی سوزاندند .آثار
سوختگی شدید بر روی دستان وی
مشهود بود.
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زنان بازداشت شده در جریان قیام آبان ۹۸

زندانیان سیاسی عرب

در جریان قیام سراسری آبان  ۹۸تعداد قابل توجهی از زنان شرکت کننده در این قیام
بازداشت شدند .برخی از آن زمان در زندان به سر می برند .برخی دیگر به طور موقت آزاد
شدند ولی قضائیه رژیم مالیان بعدًا برای آنها احکام زندان صادر نمود و جهت تحمل حبس
طی سال گذشته به زندان منتقل شدند.

فاطمه تمیمی
ماموران امنیتی اداره اطالعات بندر
ماهشهر روز ۱۹آذر  ،۹۹فاطمه تمیمی
فعال فرهنگی در زمینه ادبیات کودک
و پژوهشگر فولکلور مردم عرب را در
منزلش بازداشت و به مکان نامعلومی
منتقل کردند.
فاطمه تمیمی  ۳۹ساله متأهل و مادر دو
کودک به نامهای مها  ۱۵ساله و محمد
 ۱۱ساله ،ساکن شهر جراحی بندر
ماهشهر است.
او در زمینه جمع آوری و انتشار افسانه
ها ،ترانه ،الالیی و دیگر داده های
میراث فرهنگی عرب فعال بوده است.
او همچنین کارگردان فیلمهای مستند
و پژوهشگر می باشد.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

مریم عامری
روز  ۲۰آذرماه  ،۱۳۹۹نیروهای امنیتی
با یورش به منزل خانم مریم عامری
او را بازداشت و وسایل شخصی او را
نیز با خود بردند .مریم عامری بیش
از ۱۰روز به شکل مکرر احضار و
درباره فعالیتهای فرهنگیاش از
سوی نهادهای امنیتی در شهر اهواز
مورد بازجویی قرار گرفته بود .خانم
عامری به همراه فاطمه تمیمی قصهها،
الالییها و ترانهها به زبان عربی را
جهت ثبت تاریخ شفاهی ،روستا به
روستا جمع آوری میکردند.

ازهار آلبوغبیش
یک کنشگر اجتماعی به نام ازهار
آلبوغبیش به همراه دو برادرش عباس
و رضا در شهر شادگان در نیمه اول
آذر ماه ۹۹توسط اطالعات سپاه
بازداشت شدند .هر سه نفر آنها زیر ۲۰
سال هستند .فعالیت ازهار آلبوغبیش
کمک به فقرای شهر شادگان محدود
بوده است.
زینب سواری
زینب سواری معلم ساکن شهر هویزه
همراه برادرش حمزه و خواهر کوچک
خود روز جمعه  ۲۱آذر  ۹۹بازداشت
شدند.

فاطمه داوند

مریم پایاب

سها مرتضایی

فاطمه داوند روز  ۱۶مرداد  ۹۹جهت
اجرای حکم ،بازداشت و به زندان
مرکزی ارومیه منتقل شد.
خانم داوند  ۴۲ساله و مادر سه فرزند
است .دادگاه شهر بوکان او را به ۵
سال و پنج ماه حبس و  ۳۰ضربه شالق
محکوم نمود.
درخواست او این بود که با پابند
الکترونیکی آزاد شود اما مسئولین
زندان مرکزی ارومیه با آزادی مشروط
او موافقت نکردند .خانم داوند در
تاریخ  ۲۲آبان  ۹۹در اعتراض به این
تصمیم دست به اعتصاب غذا زد .نهایتًا
دادستان شهر بوکان با این درخواست
مخالف کرد و خانم داوند به بند امن در
زندان ارومیه منتقل گردید.
فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران مجازات
های جایگزین حبس را برای مادران به
کار نمی گیرد.

مریم پایاب ،فعال مدنی اهل بهبهان
روز ۲۳دی  ،۱۳۹۸با تودیع قرار وثیقه
سنگین یک میلیارد تومانی ،به صورت
موقت و تا پایان مراحل دادرسی از
زندان سپیدار اهواز آزاد شد .او در روز
 ۲۸آذر  ،۹۸در حالی که تیر خورده
و پس از عمل جراحی در بیمارستان
بستری بود ،توسط نیروهای امنیتی
بهبهان بازداشت و سپس به بازداشتگاه
اهواز منتقل شد و پس از مدتی او را
به زندان سپیدار اهواز بردند .مریم
پایاب در آبان  ۹۹به اتهام اخالل در
نظم عمومی به  ۱سال حبس تعزیری و
۷۴ضربه شالق محکوم شد.

دادگاه انقالب تهران فعال دانشجویی
سها مرتضایی را به اتهام «اجتماع و
تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»
به  ۶سال حبس تعزیری محکوم کرد.
مأموران امنیتی سها مرتضایی را روز
 ۲۶آبان  ۹۸در جریان قیام آبان ماه در
مقابل خوابگاه دانشگاه تهران بازداشت
و به بند ۲-الف زندان اوین منتقل
کردند .سها مرتضایی دارای مدرک
کارشناسی ارشد در رشته علوم انسانی
است اما از ادامه تحصیل در مقطع
دکترای رشته علوم سیاسی و روابط بین
الملل محروم شد .او در مهرماه  ۱۳۹۸به
مدت ۲۱روز در مقابل کتابخانه مرکزی
دانشگاه دست به تحصن زد .در پی آن،
مسئوالن دانشگاه مادر خانم مرتضایی
را تهدید کردند که در صورت ادامه
تحصن ،سها را به بیمارستان روانی
منتقل خواهند کرد .پیش از این نیز
خانم مرتضائی در جریان اعتراضات
دیماه  ۹۶و همچنین در بهمن ماه ۹۴
دستگیر و حدود دو ماه زندانی بود.
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زنان بازداشت شده در جریان قیام آبان ۹۸

اعظم شیرافکن

مرجان اسحاقی

مرجان اسحاقی ،دانشجوی علوم سیاسی
اعظم شیر افکن ساکن استان البرز و
در دانشگاه تهران ،به خاطر شرکت
دارای یک فرزند می باشد.
در اعتراضات آبان  ۹۸به  ۵سال حبس
دادگاه انقالب کرج او را به اتهام
«اجتماع و تبانی از طریق تحریک مردم محکوم شد.
مرجان اسحاقی روز  ۲۶آبان  ۹۸بعد
به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به ۵
از شرکت در یک تجمع دانشجویی
سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت
در دانشگاه تهران و در هنگام خروج
تبلیغی علیه نظام» به تحمل  ۱سال و ۶
از محوطه دانشگاه توسط مأموران
ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۶
سال و  ۶ماه حبس تعزیری محکوم شد .اطالعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه
اطالعات سپاه (بند  ۲الف) زندان اوین
منتقل شد .وی پس از  ۱۸روز با تودیع
سمیرا هادیان
قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد.
سمیرا هادیان به اتهام «اجتماع و تبانی،
اتهام مرجان اسحاقی «اجتماع و تبانی
تمرد از دستورات مأموران دولتی و
علیه امنیت ملی» عنوان شده است.
توهین به مأموران» به  ۸سال حبس
شعبه  ۱۵دادگاه انقالب تهران روز ۲۱
تعزیری محکوم شد که  ۵سال آن قابل
آبان  ۹۹مرجان اسحاقی را به یک سال
اجرا است .وی در حال حاضر در زندان
حبس تعزیری و ۴سال حبس تعلیقی
قرچک ورامین محبوس می باشد.
محکوم کرد.
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ملیکا قراگوزلو

رقیه بیگدلی

ملیکا قراگوزلو ،دانشجوی روزنامه
نگاری دانشگاه عالمه طباطبایی توسط
دادگاه انقالب تهران به  ۶ماه حبس
تعزیری محکوم شد .ملیکا قراگوزلو
روز یکشنبه  ۲۶آبان  ،۹۸در جریان قیام
آبان بازداشت شده بود .وی در خرداد
 ۹۹به اتهام «شرکت در تجمع غیرقانونی
دانشگاه» و «بدحجابی» به کمیته
انضباطی احضار شد.

رقیه بیگدلی ،شهروند ساکن کرج و
یکی از بازداشت شدگان اعتراضات
سراسری دیماه  ۹۸جهت اجرای حکم
دو سال تبعید به زنجان احضار شد.
خانم بیگدلی روز  ۲۱دیماه  ۹۸توسط
نیروهای امنیتی همراه با ضرب و شتم
بازداشت و مدتی بعد از زندان کچوئی
کرج آزاد شد .او نهایتا توسط دادگاه
انقالب کرج به  ۵سال حبس تعلیقی و
 ۲سال اقامت اجباری در زنجان محکوم
شد .این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۲
سال حبس تعلیقی و  ۲سال تبعید تقلیل
یافت .او شهروند ساکن کرج است.

زینب عالی پور
پرستار ۲۸ساله ،زینب عالی پور در
جریان اعتراضات دی ماه  ۹۸بازداشت
و به دو سال حبس تعزیری محکوم
گردید .وی هم اکنون در زندان قرچک
زندانی می باشد.

مریم علیشاهی

مریم علیشاهی که هم اکنون در زندان
قرچک ورامین محبوس است به  ۹سال
زندان محکوم می باشد .مریم علیشاهی
و پسرش که به دلیل شرکت در قیام
آبان ماه بازداشت شده بودند جمعًا به
 ۱۵سال حبس محکوم شدند.

ملیحه جعفری

زری توکلی

زری توکلی که به دلیل شرکت در قیام
ملیحه جعفری یکی از دانشجویان
آبان ماه  ،۹۸بازداشت شده بود ،پس از
دانشگاه تهران که در قیام آبان ۹۸
گذشت سه ماه از بازداشت ،در زندان به
بازداشت شده و به شش ماه حبس
سر می برد.
محکوم شد جهت تحمل دوران
زری توکلی در شهر کرمان توسط
محکومیت خود به دادسرای اوین
نیروهای امنیتی بازداشت و پس از
احضار شد .ملیحه جعفری همچنین به
مجازات های دیگر از جمله رونویسی از مراحل بازجویی به زندان کرمان منتقل
شد .این فعال مدنی به دلیل عدم توانایی
کتاب های مذهبی محکوم شده است.
مالی برای پرداخت وثیقه ۳۰۰میلیون
تومانی که برای آزادی وی تعیین شده،
رقیه طاهرزاده
کماکان در زندان کرمان محبوس است.
دادگاه شهرستان بهبهان در تاریخ  ۱آبان
 ۹۹خانم رقیه طاهرزاده از معترضین
قیام آبان  ۹۸را به پرداخت ۳میلیون و
آرزو قاسمی
سیصد هزار تومان جریمه نقدی در حق آرزو قاسمی۲۲ ،ساله توسط دادگاه
صندوق دولت جایگزین ۳ماه حبس
انقالب تهران به  ۲سال و  ۳ماه حبس
تعزیری محکوم نمود .اتهام وی توهین تعزیری محکوم شده است .وی هم
به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه اکنون دوران محکومیت خود را در بند
عنوان شده است.
زنان زندان اوین سپری میکند.
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بازداشت و تهدید خبرنگاران
ایران تحت حاکمیت رژیم مالیان بزرگترین زندان خبرنگاران در جهان و بزرگترین زندان
زنان خبرنگار است .طی سال اخیر ،زنان خبرنگار بسیاری از سوی رژیم مورد آزار و تهدید
قرار گرفته و یا دستگیر و روانه زندان شدند .اطالعات مربوط به برخی از آنها ذی ً
ال آمده است:

نگار مسعودی
کوثر کریمی
مولود حاجی زاده
عالیه مطلب زاده
کوثر کریمی ،خبرنگار شاغل نگار مسعودی ،عکاس و
دادگاه انقالب تهران در
عالیه مطلب زاده نایب
در خبرگزاری مهر  ،به دنبال مستندساز زن در تاریخ ۸
رئیس انجمن دفاع از آزادی تاریخ  ۳۰دی  ۹۹مولود
آبان  ۹۹توسط نیروهای
خبررسانی درباره تخریب
مطبوعات ،در تاریخ  ۲۰مهر حاجی زاده روزنامه نگار و
امنیتی در تهران بازداشت
خانههای ساکنان روستای
 ۹۹برای اجرای حکم ۳سال فعال رسانه ای را به تحمل
شد .مأموران پس از بازداشت
ابوالفضل ،روز  ۷شهریور
حبس تعزیری به زندان اوین یک سال حبس محکوم
وی و تفتیش خانه پدری اش
منتقل شد .این عکاس و فعال کرد .این روزنامه نگار ساکن  ،۹۹بازداشت و پس از
ساعاتی با تودیع قرار کفالت او را به مکان نامعلومی منتقل
تهران با انتشار مطالبی در
حقوق زنان عضو کمپین
کردند .وی روز  ۲۲آذرماه
به صورت موقت آزاد شد.
صفحه توییترش اعتراض
یک میلیون امضاء و کمپین
با تودیع قرار وثیقه به صورت
حمایت از قربانیان اسید پاشی خود را به کشتار و سرکوب
موقت و تا پایان مراحل
حکومتی در قیام سراسری
است.
دادرسی آزاد شد.
آبانماه  ۹۸و شلیک سپاه
نگار مسعودی متولد سال
پاسداران به هواپیمای
 ۱۳۶۴و دارای مدرک
اوکراینی ابراز کرده بود.
کارشناسی عکاسی و
کارشناسی ارشد رشته
پژوهش هنر است.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

شبنم آشوری
شبنم آشوری ،مدیر مسئول
و صاحب امتیاز نشریه
آگاهنامه ،در تاریخ ۱۵مهر
 ۹۹بازداشت شد .نیروهای
امنیتی با مراجعه به منزل وی
و پس از تفتیش منزل برخی
وسایل شخصی او را ضبط
کردند .وی که در شهر
تهران بازداشت شده ،متولد
سال  ۱۳۶۶و متأهل است.
موضوعات درج شده در
نشریه آگاهنامه ،به مسائل
و مطالبات کارگران می
پردازد.

زینب رحیمی
مهرنوش طافیان
رها عسکری زاده
روز دوم اردیبهشت ،۱۳۹۹
مهرنوش طافیان ،یک
دادگاه تجدید نظر استان
خبر اخراج خبرنگار زن
تهران روز  ۱۸دی ماه  ۱۳۹۹روزنامه نگار اهل اهواز در
تاریخ  ۸آبان  ۹۹دستگیر و به حوزه محیط زیست زینب
محکومیت رها عسکری
رحیمی که در خبرگزاری
زندان منتقل شد.
زاده ،روزنامه نگار ،عکاس
حکومتی ایسنا کار می کرد،
مهرنوش طافیان ،متأهل و
و فعال حوزه زنان را عینًا
دارای یک فرزند پسر است .منتشر شد .زینب رحیمی به
تأیید کرد .رها عسکری
دلیل انتشار پست توییتری و
زاده در مرحله بدوی توسط او یک خبرنگار آزاد است
انتقاد از مدیر روابط عمومی
که درباره مسائل حوزه
دادگاه انقالب تهران به
سازمان حفاظت از محیط
محیط زیست ،و مشکالت
۲سال حبس تعزیری ۲سال
زیست ،توسط ایسنا از کار
کارگران و حاشیه نشینان
ممنوعیت خروج از کشور،
گزارش تهیه می کرد .برخی خود اخراج شد.
۲سال ممنوعیت از فعالیت
از گزارشات اجتماعی او در
در فضای مجازی ،و ۲سال
ممنوعیت از فعالیت در گروه خبرگزاری حکومتی مهر
و وب سایت خبری عصر
های سیاسی و مطبوعات
جنوب منتشر شده بودند.
محکوم شده بود.
خانم طافیان در مقابل شعبه
وی روز  ۷آذرماه ۱۳۹۸
 ۱۳دادگاه انقالب اهواز
هنگام خروج از ایران
حاضر شد .ولی از آنجایی
بازداشت و به بازداشتگاه
که قادر به تودیع وثیقه خود
وزارت اطالعات موسوم به
بند  ۹زندان اوین منتقل شده نشده بود ،مأموران امنیتی او
را به زندان منتقل کردند.
بود و نهایتًا در تاریخ ۱۰
دیماه  ۱۳۹۸با تودیع قرار
به صورت موقت و تا پایان
مراحل دادرسی از زندان
آزاد شد.
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بازداشت و تهدید خبرنگاران
پیگرد و تهدید خبرنگار به دلیل افشای فساد

نادا صبوری
دادگاه تجدیدنظر استان
تهران یک خبرنگار زن
به نام نادا صبوری را به
اتهام «اجتماع و تبانی» به
تحمل  ۳سال و ۶ماه حبس
تعزیری محکوم کرد .وی از
تاریخ ۱۷مرداد  ۱۳۹۹برای
گذراندن دوران محکومیت
خود به بند زنان زندان اوین
منتقل شد.
نادا صبوری همراه با خانواده
های زندانیان سیاسی در
اعتراض به حمله گارد زندان
به بند ۳۵۰اوین در فروردین
ماه  ۹۳در تجمعات اعتراضی
در مقابل مجلس ،دادستانی
و دفتر ریاست جمهوری
شرکت کرد و در جریان این
اعتراضات همراه با  ۶تن
دیگر بازداشت شد .وی روز
 ۲۰آبان  ۱۳۹۹از زندان آزاد
شد.
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الهام موسوی
روز دوشنبه  ۲۹دی ماه  ،۱۳۹۹شعبه ۱۱
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب
گرگان با صدور و ابالغیه ای کتبی الهه
موسوی ،روزنامه نگار جهت حضور
در جلسه بازپرسی و از بابت اتهام «نشر
اکاذیب ،افترا و توهین به مسئوالن»
فراخوانده شد.
این روزنامه نگار و فعال رسانه ای در
تاریخ  ۷دی ماه  ۱۳۹۹نیز در پی شکایت
مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان
با اتهامات مشابهی به شعبه  ۱۶بازپرسی
دادسرای عمومی و انقالب تهران احضار
شده بود.
الهام موسوی یکی از فعاالن حوزه محیط
زیست در استان های شمالی است که
بارها به دلیل گزارش های افشاگرانه
خود درباره «جنگل خواری» و برداشت
بی رویه از درختان جنگل های استان
های شمالی توسط نهادهای نظامی و
حکومتی ،راهی دادگاه شده است.
او در یادداشتی که خردادماه  ۱۳۹۸با
عنوان «هزینه های افشاگری» منتشر شد
نوشت« :آقایی که با یکی از اقوام دور
سببی مان آشنایی داشت پیغام فرستاد
که از طرف یکی از مسئوالن سابق در

دادستانی گرگان حامل پیامی برای من
است ...وقتی با بی شرمی و بدون ذره
ای خجالت ،پیغام را گفت ،جلوی بچه
ها و مادر و همسرم خجالت کشیدم .ته
دلم خالی شد و احساس کردم چقدر
افشاگری در این کشور هزینه دارد.
قب ً
ال درباره پروژه های پرونده سازی
اخالقی برای افراد زیاد شنیده بودم اما
باورم نمی شد که یک روز شامل خودم
بشود .گفت حاج آقا فالنی گفته« :اگر
دست از ادامه گزارش نویسی درباره
موزه دفاع مقدس برندارید برایتان پرونده
اخالقی درست می کنیم! برای ما مثل
آب خوردن است »...این جمله آخر را با
تأکید گفت».

قربانیان اعتقادات شان
وضعیت اقلیت های مذهبی در ایران

یکی از زمینه های تبعیض و نقض حق انتخاب آزادانه زنان
در ایران ،انتخاب دین و یا وابستگی به اقلیت های دینی است.
طی بیش از چهار دهه حکومت دیکتاتوری دینی ،اقلیت های
قومی و مذهبی ،هدف سرکوب سیستماتیک ،برخوردهای
امنیتی و قضایی و نیز محرومیت از فعالیت آزاد اجتماعی بوده
اند .تبعیض هایی که از مسیحیان تا بهاییان و نیز اقلیت سنی را
در برگرفته است.
در ایران پیروان مسیحیت اجازه ندارند درباره دین خود در
جامعه صحبت یا تبلیغ کنند .مراسم آنان در کلیساهای خانگی
نیز عمدتًا با یورش مأموران و بازداشت همراه می شود.
جامعه بهایی نیز در ایران تحت سرکوب است .بهاییان با
اقداماتی نظیر تخریب قبرستان ،دستگیری خودسرانه ،حمله
به منازل و ضبط اموال ،اخراج از کار و سلب حقوق مدنی از
سوی حاکمیت مواجه بوده اند .متخصصین بهایی از انتصاب
در شغلهای دولتی محروم شده و به دلیل اعتقاداتشان در
استخدام از جانب شرکتهای خصوصی نیز مورد تبعیض قرار
میگیرند.
 nطی سالی که گذشت دست کم  ۲۶زن تنها به دلیل اعتقاد
به آیین بهائیت به احکام حبس تعزیری محکوم شدند .اغلب
این احکام باالی  ۶سال می باشد.
 nحداقل  ۲۶زن به دلیل بهایی بودن به مراکز امنیتی
یا دادگاه های قوه قضائیه احضار شدند و  ۱۷زن بهایی از
تحصیل محروم شدند.
 nدر مورد زنان مسیحی نیز دست کم  ۱۵زن مسیحی
شامل احکام حبس و احضار و بازداشت بودند.

 nاین تبعیضها در مورد اقلیت سنی نیز مصداق دارد.
برخوردهای تبعیض آمیز در مورد اهل سنت تا حدی است
که پیروان آن حتی از داشتن یک نمازخانه در تهران محروم
هستند و مساجد آنها توسط رژیم تخریب می شود.
چند نمونه از اجحاف به اقلیت های مذهبی
 nروز  ۲مهر ،۹۹با رای دادگاه تجدید نظر استان بوشهر،
حکم جدایی فرزند خوانده  ۲ساله مریم فالحی و سام
خسروی زوج مسیحی که از ده هفتگی سرپرستی اش را
برعهده داشتند ،صادر شد .در این حکم آمده است ،به دلیل
مسلمان زاده بودن این کودک ،خانواده مسیحی نمیتواند
سرپرستی وی را برعهده داشته باشد.
 nدر تاریخ ۶تیر  ۹۹مأموران اداره اماکن کرج با حضور
در یکی از مراکز نگهداری از سالمندان متعلق به بهاییان و
خارج کردن سالمندان ،سعی کردند این خانه را پلمب کنند.
این خانه سالمندان از ۲۰سال پیش با کسب مجوز و تأییدیه
رسمی از بهزیستی ،محلی برای نگهداری از سالمندان بهایی
دارای معلولیت بوده است .اما در سالهای اخیر ،به دلیل بهایی
بودن مسئوالن آن ،مجوز این مرکز تمدید نشده است.
 nروز  ۵بهمن  ،۱۳۹۸فیروزه شفیع زاده یک دکتر
داروساز بهایی که در روستای خطبه سرا در استان گیالن
زندگی می کند ،در منزلش بازداشت شد .فیروزه شفیع زاده
امکانات شغلی زیادی برای کار در کشورهای خارجی داشت
اما از دو ماه قبل( ،آبان  )۹۸برای کار در روستا و کمک به
مردم محروم از کرج به این محل نقل مکان کرد.
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وضعیت بند زنان در زندان های ایران
وضعیت بند زنان در زندان های ایران به
طور خاص در شرایط پاندمی کووید ۱۹
که اکثر استان ها وضعیت قرمز دارند بسیار
وخامت بار است .وضعیت بهداشتی زندان ها
بسیار وخیم گزارش شده و ویروس در اکثر
زندانها به صورت مهار ناپذیری شیوع پیدا
کرده است.
رژیم از انجام کمترین اقدامی برای فراهم
کردن امکانات بهداشتی و مراقبتی برای
زندانیان و از دادن مرخصی و یا آزادی های
موقت نیز خودداری کرد.
تراکم زندانیان در زندانها مانع از اجرای
فاصله گذاری اجتماعی است و امکان سرایت
بیماری را افزایش می دهد .و در اکثر زندانها
اساسًا هیچگونه جداسازی بین افراد مبتال و
سایر زندانیان انجام نمی شود.
شمار قابل توجهی از زنان زندانی سیاسی
به کووید  ۱۹مبتال شده اند ،از جمله زینب
جاللیان ،معصومه صنوبری ،نجات انور
حمیدی ،فروغ تقی پور ،پرستو معینی و
یاسمن آریانی که در تمام طول دوران ابتالء
از رسیدگی های پزشکی محروم بوده اند.
سازمان عفو بین الملل اعالم کرد که نسخه
هایی از چهار نامه را رؤیت کرده که از طرف
مقامات سازمان زندان ها که زیر نظر قوه
قضائیه فعالیت می کند ،به وزارت بهداشت
نوشته شده و زنگ خطر را درباره کمبود
شدید تجهیزات حفاظتی شخصی ،مواد
ضدعفونی کننده و تجهیزات و لوازم پزشکی
کلیدی به صدا در آورده است .اما وزارت
بهداشت این درخواست ها را بی پاسخ
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

گذاشته و زندان های ایران در مقابل شیوع
بیماری های واگیردار به شکل فاجعه باری
فاقد تجهیرات الزامی هستند.
در حقیقت ،بحران کرونا برای رژیم مالیان
فرصتی ایجاد کرد تا در میان اخبار روزانه
تلفات این ویروس در کل جهان ،بتواند
بدون حساس کردن افکار عمومی و به جان
خریدن محکومیت های بین المللی ،از این
طریق برای حذف فیزیکی مخالفان مقاوم
خود و یا شکنجه آنها از طریق محرومیت از
درمان تالش کند.
مقاومت ایران بارها برای آزادی زندانیان
به ویژه زندانیان سیاسی ولو به طور موقت
تا پایان پاندمی کرونا فراخوان داده و بر
ضرورت اعزام یک هیأت حقیقت یاب بین
المللی برای بازدید از زندان ها و دیدار با
زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی تأکید کرده
است.
این قسمت مروری است هرچند کوتاه بر
اساس اطالعات موجود بر وضعیت بند زنان
در زندان های مختلف.

مقاومت ایران بارها برای آزادی زندانیان
سیاسی ولو به طور موقت تا پایان پاندمی
کرونا فراخوان داده و بر ضرورت اعزام یک
هیأت حقیقت یاب بین المللی برای بازدید
از زندان ها و دیدار با زندانیان تأکید کرده
است.

تراکم زندانیان در زندانها مانع از اجرای
فاصله گذاری اجتماعی است و امکان
سرایت بیماری را افزایش می دهد .و در اکثر
زندانها اساسًا هیچگونه جداسازی بین افراد
مبتال و سایر زندانیان انجام نمی شود.

زندان اوین
بند زنان زندان اوین متشکل از دو سالن اصلی است که سالن
اول اساسًا محل نگهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی است و
دارای سه اتاق مجزا می باشد .در بند زنان زندان اوین اصل
تفکیک جرایم رعایت نمیشود .افراد متهم به جرایم عمومی
همچون قاچاق انسان و یا درگیری در عوض انتقال به زندان
های عمومی به مدت چند روز و تا چند ماه به بند زنان منتقل
میشوند.
شیوع ویروس کرونا
با شیوع ویروس کرونا و اصرار زندانیان سالن  ،۱سالن دو
به عنوان قرنطینه موقت بند زنان مورد استفاده قرار گرفت.
پنجره های این سالن با استفاده از طلق آهنی و پالستیکی
پوشانده شده و همین امر باعث می شود نور خورشید به داخل
سالن نفوذ نکند .پس از شیوع ویروس کرونا ،تهیه ماسک و
دستکش بر عهده زندانیان می باشد .در فروشگاه زندان هر
یک عدد ماسک و یا هر یک جفت دستکش به قیمت گران
به زندانیان فروخته می شود .مواد شوینده و ضدعفونی کننده
نیز که به شکل جیرهبندی از طرف زندان توزیع می شود
ناکافی است و زندانیان باید با هزینه شخصی به چند برابر
قیمت این مواد را از فروشگاه خریداریکنند .الکل و ژل
دست با قیمت باال در فروشگاه زندان عرضه میشود که به
همین دلیل شماری از زندانیان به صورت اشتراکی این مواد را
خریداری میکنند.

محکومان و متهمان جدید به مدت  ۱۴روز در سالن دو و یک
اتاق در بخش اداری قرنطینه نگهداری می شوند .اما محل تلفن
های زندان و فروشگاه با سایر زندانیان مشترک است.
کیفیت پایین غذا
به علت کیفیت پایین غذای زندان ،اغلب زندانیان ناچار به
خرید مواد غذایی با چند برابر قیمت اصلی از فروشگاه زندان
هستند .بعضی از کاالها که با درخواست خود زندانیان توسط
فروشگاه تهیه می شود با قیمت چندبرابر قیمت اصلی به آنها
فروخته میشود.
دسترسی به خدمات پزشکی
تا پیش از شیوع ویروس کرونا هم با وجود آنکه مراجعه به
بیمارستان و مراکز درمانی با هزینه شخصی زندانی انجام میشد
اما مسئوالن از اعزام زندانیان ممانعت میکردند .اعزا م ها بسیار
نامنظم و دیرتر از زمان نیاز زندانی به امکانات درمان انجام
میشد .حتی اعزام بیماران از بند به بهداری با موانع بسیاری
روبرو بود .این روند پس از شیوع ویروس کرونا بدتر شده و
در صورت پیگیریهای مداوم برای اعزام ،بیماران بدون تکمیل
رسیدگی درمانی به سرعت به زندان بازگردانده میشوند.
دو نما از زندان اوین
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وضعیت بند زنان در زندان های ایران
زندان قرچک ورامین
زندان زنان قرچک محل حبس حدود  ۲۰۰۰زندانی زن می
باشد .در این زندان تفکیک جرائم وجود ندارد و زندانیان
سیاسی در میان مجرمان عادی و زندانیان خطرناک نگه داشته
می شوند .بسیاری از زنانی که در جریان قیام های آبان و دی
 ،۹۸بازداشت شدند در این زندان به سر می برند و هیچ کدام
اجازه رفتن به مرخصی پیدا نکرده اند.

دوهزار زن در زندان قرچک محبوس هستند
بدون تفکیک جرائم ،بدون ایزوالسیون
بیماران ،بدون امکانات بهداشتی .تعداد
زیادی کودکان زیر دو سال با مادران شان در
بند مادران در این زندان نگهداری می شوند.

شرایط زندان بعد از شیوع کرونا
از میان گزارشاتی که از زندان قرچک ورامین رسیده ،دستکم
 ۱۳۰زندانی در این زندان به کرونا مبتال شدند .زندانیان مبتال
به کووید ،۱۹در محلی به نام «باشگاه» زندان که محیطی
غیربهداشتی و عاری از هرگونه تهویه مناسب است ،بدون
هرگونه رسیدگی دارویی و پزشکی رها می شوند.
در اوائل فروردین ماه  ۹۹دو زندانی مبتال به ویروس کرونا
در سلول های انفرادی زندان قرچک به دلیل عدم رسیدگی
پزشکی جان خود را از دست دادند .طی ماه تیر و مرداد
گزارشاتی از خودکشی زندانیان در اثر ابتال به کرونا از این
زندان به بیرون درز کرد .نبود امکانات اولیه رفاهی ،مشکل
سیستم فاضالب ،آب شور ،قطعی مداوم آب در فصل گرما،
همچنین کمبود امکانات پزشکی و بهداشتی و تراکم باالی
زندانیان و استفاده غیربهداشتی از تلفن های کارتی را می توان
به دالیل شیوع ویروس در این زندان افزود.
دسترسی نداشتن بیماران به درمان
وضعیت وخیم بهداشتی زندان قرچک حتی به رسانه های
حکومتی نیز راه باز کرد .خبرگزاری حکومتی خبرآنالین
روز ۲۷فروردین  ۹۹به نقل از یک زندانی که تازه از زندان
قرچک آزاد شده بود نوشت مبتالیان به کرونا در اتاقک
های مالقات های شرعی بدون هیچ امکانات خاص نگهداری
می شوند .هیچ دارو و پزشک و امکانات و دستگاه های
تنفسی در این اتاق ها نیست در حالیکه بسیاری از آنها دچار
مشکالت تنفسی هستند .زندانیان مریض و غیرمریض همه با
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

هم نگهداری می شوند۱۸۶ .نفر در یک بند زندان محبوس
هستند که به وسیله تخت کابین بندی شده است و حتی در
یکی از بندها به نام بند مادران تعداد زیادی از بچه های زیر
دو سال و مادران شیرده نگهداری می شوند.
امکانات و مراقبت درمانی
بهداری داخل زندان امکانات ناچیزی دارد که در وضعیت
شیوع کرونا مشکالت را افزونتر کرده است .ماسک و
دستکش در زندان وجود ندارد و به زندانیانی که با عالئم
تب به پرسنل زندان مراجعه می کنند ،گفته می شود به تخت
هایتان بروید و از روسری تان به عنوان ماسک استفاده کنید!
فروشگاه زندان تنها یک قطعه صابون و یک پودر رختشویی
در ماه برای هر زندانی در نظر می گیرد که در شرایط عادی هم
پاسخگوی نیازهای یک زن زندانی نیست .با توجه به اینکه رژیم
مالقات ها را هم ممنوع کرده است بدیهی است که زندانی بدون
مالقات ،پولی برای خرید مایحتاج خود ندارد و متأسفانه سطح
بهداشت را در زندان بیش از پیش کاهش داده است.
تراکم جمعیت در بندها
در قرچک بعضی از زندانی ها کف زندان می خوابند که
خود یکی از عوامل گسترش شیوع ویروس کرونا است.
تعداد زندانیان در سالن ها و سلول ها زیاد است و همین باعث
می شود اگر کسی مبتال باشد وضعیت خطرناکی در زندان
رخ دهد .حتی معتادانی که بیشتر مستعد ابتال هستند از دیگر
زندانیان جدا نمی شوند.

سه نما از زندان قرچک ورامین

بند زنان زندان ســپیدار
زندان سپیدار اهواز سال  ۱۳۸۸تأسیس شده است .محوطه زندان
۷۰۰متر مربع است .با توجه به گسترش ویروس کرونا در این
زندان زنان در بندهایی پر ازدحام نگهداری می شوند.
در فصل تابستان و درجه حرارت باالی شهر اهواز ( ۵۰درجه)
سیستم تهویه هوا در بند زنان خراب بود .زندانیان حتی از داشتن
پنکه نیز محروم بودند .قطع شدن مستمر آب نیز به این مشکالت
می افزود .به گزارش یکی از زندانیان آزاد شده از این بند ،
فاضالب و سرویس بهداشتی دارای مشکل است .سلول ها پر از
شپش و حشرات و سوسک است .در بسیاری از روزهای هفته
مرکز بهداشت زنان هیچ پزشک و پرستاری ندارد.

 ۵۰زندانی مبتال به کرونا در میان زندانیان
پس از شیوع کرونا حداقل  ۵۰زن زندانی به این بیماری مبتال
شدند .زندانیان مبتال تنها مدت کوتاهی در بند قرنطینه نگهداری
شده و سپس به بند عمومی برگردانده شدند .هیچ پزشکی
تجاوز به زندانیان
برای رسیدگی به این بیماران وجود ندارد .مقامات زندان حتی
یکی دیگر از موضوعات گزارش شده از زندان قرچک
داروهایی که خانواده زندانیان برای آنها می آورند را تحویل
تجاوز به زندانیان است .دوربین های امنیتی سرویس بهداشتی
نمی دهند .اتاقی که زنان مبتال به کرونا در آن قرنطینه شده اند،
و حمام توسط زندانیان با جرایم خشن شکسته شده و از این
تنها با چند میله از بندهای دیگر جدا شده است.
فضا برای ضرب و شتم و تجاوز به زندانیان استفاده میشود.
تالش برای خودکشی در بین زنان زندانی به شدت رو به
مسئوالن زندان با وجود اطالع از این وضعیت نه تنها اقدام به
افزایش است .زیرا زنان زندانی پس از خودکشی امیدوارند
تعمیر و یا نصب دوربین های جدید نمیکنند ،بلکه مددکاری
که به مراکز درمانی منتقل شوند تا بتوانند برای چند روز در
زندان نیز نسبت به پدیده تجاوز در زندان بی توجه است.
شرایط بهتری سپری کنند و یا در نهایت بمیرند.
گزارش ساالنه ۲۰۲۱
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زندان مرکزی شــیراز (عادل آباد)

زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه معروف به زندان دریا ،در جاده ارومیه
بیماری کرونا در این زندان به شدت گسترش یافته است.
مقامات زندان ،به جای آزاد کردن زندانیان آنها را بیشتر تحت به تبریز و در  ۱۵کیلومتری مرکز شهر ارومیه قرار دارد .این
زندان دارای  ۱۷بند است .بند  ۱۵بند زنان و دارای یک سالن
فشار قرار می دهند تا باعث مرگ تدریجی زندانیان شوند.
یکی از این فشارهای روحی و جسمی تحویل ندادن داروهای سراسری بزرگ است که حدود  ۱۲۰تخت در آن تعبیه شده
است.
خاص به بیمارانی است که باید داروهای ویژه و حیاتی
در این زندان متهمان و محکومان سیاسی و امنیتی و افراد متهم
مصرف کنند .مسئولین زندان هم پس از اعتراض و مراجعه
به جرائم عادی نگهداری می شوند و اصل تفکیک جرائم
زندانیان برای گرفتن داروهایشان وعده و وعیدهای تو خالی
رعایت نمی شود.
می دهند و آنها را سر می دوانند .نرسیدن دارو به شماری از
زندانیان مشکالت و تهدیدات جانی ایجاد می کند.
آمار باالی مرگ و میر
آمار مرگ و میر بر اثر بیماری در زندان ارومیه باال است و
دستگاه های پارازیت انداز داخل بندها
از جمله زندان هایی است که تا کنون موارد بسیاری از ابتال
همچنین دستگاه های پارازیت انداز داخل اتاقهای بند،
سالمت جسمی و روانی زندانیان را به طور جدی تحت تأثیر به کووید  ۱۹در بین زندانیان در آن گزارش شده است .در
فروردین ماه  ۹۹حداقل یک زن زندانی مبتال به کرونا در این
قرار داده است .آن ها ،از سر درد و حالت تهوع مستمر رنج
زندان جان سپرد.
می برند .ادامه کار این دستگاه ها باعث ایجاد ضایعه جدی
روز  ۲۸مرداد  ۱۴۰ ،۱۳۹۹تن از زنان زندانی در اعتراض به
برای زندانیان سیاسی خواهد شد.
روز  ۱۸آبان  ۹۹گزارش شد که مسئولین زندان از اعزام یک نبود امکانات بهداشتی در زندان ،سهل انگاری مسئولین جهت
پیشگیری از گسترش بیماری کرونا و مخالفت مسئوالن زندان
زن زندانی مبتال به کرونا که دچار سردرد و حالت تهوع
با آزادی موقت آنها دست به اعتصاب غذا زدند.
شدید و به لحاظ جسمی در شرایط وخیمی بود ،به مراکز
درمانی جلوگیری کردند.
تراکم جمعیت و فقدان بهداشت
بر اساس گزارشات ،در تاریخ  ۲آبان  ،۹۹حدود ۳۰۰زن
زندانی از زندان های سراسر آذربایجان غربی به زندان
مرکزی ارومیه منتقل شدند .تا پیش از آن  ۲۰۰زن زندانی
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

در بند  ۱۵محبوس بودند .این محل به صورت کوپه بندی با
دیوارهای کوتاه به  ۸اتاق تقسیم شده است .هر اتاق شامل ۱۶
نصف جمعیت هر اتاق جایی برای
تخت با حدود  ۳۰زن زندانی است .در نتیجه نصف جمعیت
استراحت ندارند و روی کف زمین می
هر اتاق جایی برای استراحت ندارند و روی کف زمین می
خوابند .و اگر استطاعت مالی نداشته باشند تا مدتها از داشتن
خوابند .برخالف آئین نامه زندانها ،مخارج
پتو و لباس هم محروم هستند.
ویزیت پزشک و درمان در بیرون از زندان به
این  ۲۰۰نفر فقط  ۵دستشویی و  ۳حمام وجود دارد .اکثر
عهده زندانی است.
مواقع دستشویی ها خراب و غیرقابل استفاده می باشد .آب
گرم برای استحمام به طور معمول قطع است و زندانیان
مجبورند با آب سرد حمام کنند .در این بند کودکان نیز
همراه با مادرانشان در زندان به سر می برند .با توجه به شلوغی
زندان زنان بیرجند
و کثیفی این بند ،کودکان در معرض بیماریهای مختلفی از
جمله بیماریهای گوارشی ،پوستی و  ...قرار دارند.
بند قرنطینه زندان زنان بیرجند ،یک سالن ورزشی قدیمی
است که حدود  ۱۲۰زندانی در کنار هم در این محل
کیفیت نازل غذا و آب
بازداشت هستند که به دلیل کمبود جا ،رعایت فاصله
غذای زندان بسیار نامناسب و با کیفیت پایین است و زندانیان اجتماعی بین زندانیان اص ً
ال امکان ندارد.
بارها موش و سوسک در غذا پیدا کرده اند .همچنین آب
این بند فقط دو سرویس دستشویی قابلاستفاده و چهار دوش
نامناسب زندان موجب بروز بیماریهای کلیوی در زندانیان
حمام برای کلیه زندانیان داشت و هر زندانی مجبور بود برای
می شود .به همین دلیل زندانیان چند بار به مسئولین زندان
استفاده از آنها ،مدتی طوالنی در صف بایستد .زنان زندانی
اعتراض کردهاند .گوشت به طور کامل از برنامه غذایی بند
در دستشوییها ب ه جز نظافت شخصی ،کهنه بچه ها و ظرف
زنان زندان ارومیه حذف شده است .به دلیل کیفیت پایین
هایشان را هم میشویند .در سالن هیچ مایع ضدعفونیکننده
غذاهای زندان اکنون زندانیان ناچار هستند با هزینه شخصی
به جز صابون مایع وجود ندارد.
و با امکانات ناچیز زندان غذا درست کنند که با توجه به نبود بعد از شیوع کرونا و با پیگیری خانواده های زندانیان سه
امکانات الزم و غیربهداشتی بودن محیط پخت غذا در زندان ،دستشویی دیگر هم برای استفاده زندانیان اضافه شد و تعدادی
شماری از زندانیان بیمار شدهاند.
ماسک و دستکش بین آنها توزیع شد.
در خردادماه  ۹۹تعدادی از زنان زندانی دارای تب و لرز ،درد
دسترسی به امکانات درمانی
گلو و بدن درد شدند .اما این مشکل با بی توجهی مسئوالن
اعزام بیماران به بیمارستان ها و مراکز درمانی بیرون فقط در
زندان مواجه شد .وقتی تعداد بیماران اضافه شد یک پزشک
شرایط خاص و با مجوز قضایی انجام می شود .با این وجود
حدود  ۸۰بیمار را به طور سرپایی معاینه کرد و به همه داروی
مسئولین زندان حتی پس از صدور مجوز از خارج شدن
سرماخوردگی و شربت سینه داد .در حالی که بعدًا گزارش
بیمار جلوگیری می کنند .برخالف آئین نامه زندانها ،مخارج شد که تعداد زیادی از زندانیان حواس بویایی و چشایی خود
ویزیت پزشک و درمان در بیرون از زندان به عهده زندانی
را از دست داده اند.
است.
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زندان مرکزی تبریز

زندان مرکزی مشــهد (وکیل آباد)

 ۱۵۰زن زندانی در بند زنان زندان تبریز از حداقل حقوق و
امکانات محروم هستند.
وضعیت بهداری زندان تبریز بسیار نامناسب است و هیچ
رسیدگی برای زندانیان وجود ندارد .در این زندان فقط یک
پرستار هست و پزشک هم فقط هفته ای یکبار می آید اما
کاری برای زندانیان انجام نمی دهند.

بند زنان زندان وکیل آباد مشهد دارای  ۷بند است و حدود
 ۷۰۰زندانی با اتهامات مختلف از جمله جرائم مالی ،سرقت
و قتل و همینطور زندانیان سیاسی و امنیتی در این زندان
نگهداری می شوند.
زندانیان با مشکالتی همچون کیفیت بد غذای زندان ،نایابی
و گرانی کاالهای مورد نیاز در فروشگاه زندان و ممانعت در
مراجعه به مراکز درمانی روبرو هستند .در دوران شیوع کرونا
اعزام به دادسرا و دادگاه کماکان و حتی بیش از گذشته ادامه
داشته است .اتاق های بند فاقد سرویس بهداشتی مجزا هستند
و تنها در انتهای کریدور یک سرویس بهداشتی تعبیه شده که
همه زندانیان به طور مشترک از آنها استفاده می کنند.

وضعیت مبتالیان به کووید ۱۹
مسئوالن این زندان از ابتدا جداسازی و قرنطینه بیماران را
انجام ندادند .این امر موجب شد تا تعداد زیادی از آنان دچار
کووید  ۱۹بشوند .در هفته اول مهر حداقل  ۹زن زندانی به
کرونا مبتال شدند.
همچنین صابون روشویی برای استفاده در سرویس بهداشتی
به زنان داده نمی شود .به اعتراض زنان زندانی در این باره
نیز هیچ پاسخی داده نمی شود .زنان زندانی مجبورند از پودر
لباسشویی برای شستن دست استفاده کنند.
در شرایطی که در این بند تعدادی از زندانیان به کرونا مبتال
شده اند ،به آنها صرفًا یک وعده آش اضافی بر غذای زندان
داده شد و از حساب کارت آنها مبلغ  ۴۵۰۰۰تومان کسر شد.
کیفیت پایین غذا و دزدیدن جیره زندانیان
غذای زندان بسیار بد و اجناس فروشگاه بسیار گران و با
کیفیت پایین است .به این زنان اجازه داشتن آشپزخانه و شعله
داده نمی شود .در یک اقدام غیرقانونی و دزدی آشکار از
اندک جیره غذایی زندانیان ،مسئوالن زندان تبریز در هفته
سوم آبان ماه دو بار زندانیان را وادار کردند تا روغن مورد
نیاز برای طبخ غذا را از فروشگاه خریده و به مسئول زندان
بدهند.
بنا بر گزارشات از این زندان ،یک زندانی ۶۰ساله به نام شهین
صلح جو به زونا مبتال شد ولی به جای درمان و رسیدگی
به وی او را به انفرادی منتقل کردند و بعد به بند عمومی
برگرداندند .و سپس در یک اقدام غیرانسانی ،او را که از
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ورودی زندان مرکزی تبریز

دردهای زیاد ناشی از زونا رنج می برد ،شبها در هوای سرد
پائیز در حیاط خواباندند.
بیگاری کشیدن از زندانیان
مسئولین زندان تبریز همچنین در سرمای زیر صفر شهر تبریز
زنان زندانی را مجبور کردند تا پتوها و موکت های بند را
جمع آوری کرده و در حیاط بشویند .همچنین این زنان
رنجور را وادار کردند که تخت های زندان را به حیاط زندان
برده و رنگ زده و به بند برگردانند.
بسیاری از این زنان در این ایام از سرما به شدت بیمار شدند.
یکی از زندانیان به نام معصومه بهرامی ۲۸ساله از شدت
فشار بیگاری در هوای سرد با زدن رگ دست خود اقدام به
خودکشی کرد.

شیوع ویروس کرونا
پس از شیوع ویروس کرونا مواد بهداشتی و ضدعفونی کننده
از سوی مسئولین زندان در اختیار زندانیان قرار نگرفته است.
از سوی دیگر زندانیان از داشتن دستکش و الکل محروم
هستند و تنها میتوانند ماسک های پارچه ای که در کارگاه
خیاطی زندان دوخته میشود را به قیمت هر عدد  ۴۵۰۰تومان
خریداری و استفاده کنند .اما این ماسکها که در محیطهای
بهداشتی و استاندارد ساخته نشده خود می توانند عامل انتقال
بیماری باشند .محیط زندان هفتهای دوبار توسط زندانیان
با استفاده از یک کپسول که مسئولین در اختیار آنها قرار
میدهند پاکسازی میشود.
فقدان رسیدگی های پزشکی
در بهداری تنها یک دکتر عمومی و یک دکتر زنان وجود
دارد و اگر زندانیان درخواست انتقال به مراکز درمانی خارج
از زندان را داشته باشند به درخواست آنها پس از  ۷تا ۱۰
روز پاسخ داده خواهد شد .هزینه درمان نیز برخالف قوانین
سازمان زندانها بر عهده زندانیان است.

بند تنبیهی
بند عمومی این زندان که به عنوان بند تنبیهی استفاده می شود
هیچ تختی ندارد و بسیار غیربهداشتی است .این بند تنها دو
پنجره کوچک دارد که همیشه کام ً
ال بسته است .در این بند
کام ً
ال بسته است و تنها زمانی که زندانیان درخواستی داشته
باشند در می زنند و عمومًا با بی توجهی نگهبانان مواجه می
شوند.
تاکنون چند زندانی در این بند اقدام به خودکشی کرده اند.
گفته می شود یک بار مسئولین زندان در یک مورد روسری
یکی از زندانیان که با استفاده از آن اقدام به خودکشی کرده
بود را پس از انتقال پیکر او از محل باز نکرده اند تا برای
دیگر زندانیان درس عبرت بشود.

ورودی زندان مرکزی مشهد (زندان وکیل آباد)

زندان زنجان
از مجموع  ۱۸زن زندانی در زندان زنجان ،حداقل ۱۲تن به
کرونا مبتال شدند .عالئم آنها خستگی مفرط و درد ناحیه
شکم ،اسهال و استفراغ و از دست دادن حس بویایی بود.
آنها بدون دارو و درمان و تغذیه مناسب روی تختها رها شده
بودند .فقدان دسترسی به امکانات پزشکی ،نبود فضای مناسب
برای قرنطینه و نگهداری ورودی های جدید و عدم کنترل
سالمتی آنها موجب شیوع ویروس کرونا در بند زنان زندان
زنجان بود.
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حمله به زندانیان سیاســی در زندان قرچک
رژیم آخوندی به طور سیستماتیک با حبس زندانیان سیاسی و عقیدتی در میان مجرمان عادی
و خطرناک ،اصل تفکیک جرائم را نقض می کند .این یک تصمیم عامدانه و یک سیاست عام
رژیم به منظور تسهیل قتل این زندانیان به دست مجرمان خطرناک است .مسئولین زندان می
توانند به راحتی با تحریک و اجیر کردن محکومین جرائم خطرناک ،به مخالفان سیاسی رژیم
حمله کرده و آنها را مجروح و یا به قتل برسانند.
آنچه در این صفحه آمده است یک وقایع نگار هرچند ناقص از حمله به زندانیان سیاسی فقط
در زندان قرچک طی سال گذشته می باشد.
۱۴خرداد  - ۱۳۹۹زندانی سیاسی زهرا صفایی به دست
چند زندانی اجیرشده از سوی وزارت اطالعات مورد حمله
قرار گرفت و تهدید به قتل شد.
 ۶شهریور  -۱۳۹۹دو زندانی اجیرشده از سوی رئیس زندان
به زهرا صفایی حمله کرده و او را از ناحیه سر و صورت مورد
ضرب و شتم قرار دادند .این حمله با پادرمیانی سایر زندانیان
متوقف شد.
 ۲۴شهریور  – ۱۳۹۹دو زندانی اجیرشده در یک حمله
طراحی شده با فالسک آب جوش به پرستو معینی و فروغ
تقی پور حمله کردند و قصد داشتند آنها را بسوزانند که با
مداخله سایر زندانیان موفق نشدند.
اواخر مهر  – ۱۳۹۹مسئولین زندان قرچک اقدام به جمع
آوری امضا علیه زندانیان سیاسی کردند تا مانع حضور آنها در
کارگاه و آگاه سازی زندانیان عادی شوند و درب بند را به
روی این زندانیان قفل کردند.
 ۱۲آبان  – ۱۳۹۹زهرا صفایی و گلرخ ایرایی توسط یک
زندانی اجیرشده مورد حمله قرار گرفته و تهدید به قتل شدند.
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جان زندانیان سیاسی در قرچک در خطر جدی
قرار دارد .مسئولین زندان با تحریک و اجیر
کردن محکومین جرائم خطرناک ،به راحتی
می تونند به مخالفان سیاسی رژیم حمله و
آنها را مجروح کرده و یا به قتل برسانند.

 ۲۳آذر  – ۱۳۹۹رئیس زندان قرچک ،صغری خدادادی به
همراه ۲۰تن از مأموران زن و مرد گارد زندان به بند  ۸حمله
کرده و با شوکر و باتوم اقدام به ضرب و شتم زندانیان سیاسی
محبوس در این بند کردند .در جریان حمله به بند  ،۸زندانیان
در سایر بندها روی دیوارها می کوبید و در همبستگی با زنان
در بند  ۸شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.
زندانی سیاسی زهرا صفایی از ناحیه سر با باطوم مورد اصابت
قرار گرفت .بازوان وی از مچ تا آرنج همه کبود شدند.
پرستو معینی را که به کمک گلرخ ایرایی و مادرش ،زهرا
صفایی ،رفته بود ،از موهایش گرفته و روی زمین کشیدند.
گارد زندان قصد داشت او را از بند خارج کند که سایر
زندانیان دخالت کرده و او را از چنگ گارد نجات دادند .هر
دو ساق پای پرستو معینی کبود شد .او همچنین از ناحیه قفسه
سینه در اثر ضرب و شتم با شوکر درد داشت.
گارد زندان همچنین فروغ تقی پور را به شدت مورد ضرب
و شتم قرار داد و او را از دست و پایش گرفته و از یک سوی
سلول به سوی دیگر پرتاب کردند.
مرضیه فارسی ،که بیمار و تحت مراقبت پزشک قرار دارد ،در
اثر ضرب و شتم و ضربه به سینه آسیب دید.
صبا کردافشاری نیز از ناحیه دندان آسیب دید و شانه و
کمرش کبود شد.
مریم ابراهیم وند از ناحیه ساق پا و کمر آسیب دیده و دچار
کبودی شد.
چند تن از ماموران گارد موهای گلرخ ایرایی را گرفته و او
را روی زمین کشیدند و با بیان اینکه او باید به بازداشتگاه
اطالعات سپاه موسوم به بند ۲الف اوین منتقل شود ،وی را با
خود بردند.
پس از این حمله وحشیانه هیچیک از زنانی که به شدت
مجروح شدند مورد رسیدگی درمانی قرار نگرفتند.
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خشونت علیه
زنان در ایران

02
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

رایج ترین نوع خشونت علیه زنان
در ایران از سوی رژیم حاکم و در
کارزارهای تحمیل حجاب اجباری صورت
می گیرد.
بنا بر گزارشی که در تابستان  ۹۷از طرف
مرکز پژوهش مجلس مالیان منتشر شد،
حدود ۷۰درصد زنان ایرانی به حجاب
اجباری و چادر اعتقادی ندارند.
به گفته کارشناسان رژیم حداقل ۶۶درصد
زنان ایرانی متحمل خشونت خانگی می
شوند .اما تقریبًا همه زنان ایران خشونت
تحت حمایت حکومت به خاطر رعایت
حجاب اجباری را در همه جا ،هر روز و
در تمام طول شبانه روز در شهرهای سراسر
کشور تجربه می کنند.
در حالی که رژیم آخوندی مبالغ هنگفت
صرف نیروها و کارزارهای تحمیل حجاب
اجباری می کند ،این رژیم هیچ کمکی
به خانواده های مستمند برای حفاظت در
مقابل ویروس کرونا نمی کند ،خانواده
هایی که با بیکاری ،فقر و بی خانمانی
چنگ در چنگ هستند.

تحمیل حجاب اجباری

رایــج ترین نوع خشــونت علیه زنان در ایران
پلیس تهران در یک بیانیه به تاریخ  ۴اسفند  ۱۳۹۶اعالم کرد:
شبکه  ۲۷ارگان سرکوبگر مسئول تحمیل حجاب
«تشویق مردم به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹
خواهد بود که یک تا ده سال حبس دارد و قابل تبدیل به
 ۲۷وزارتخانه و نهاد حکومتی موظف به تحمیل حجاب
مجازات جایگزین حبس نیست».
اجباری به زنان ایران هستند .فرمانده نیروی انتظامی ،حسین
اشتری ،یک بار با افتخار گفت که نیروهایش هر روز حداقل در عمل اما مجازات ها حتی از این هم شدیدتر است.
۲هزار زن ایرانی را در شهرهای سراسر میهن به خاطر تخطی سه فعال زن معترض به حجاب اجباری به نام های منیره
عربشاهی ،یاسمن آریانی و مژگان کشاورز جمعًا به ۵۵سال
از رعایت حجاب اجباری دستگیر و بازداشت می کنند.
زندان محکوم شدند .جرم آنها برداشتن روسری شان در حین
(خبرگزاری حکومتی تسنیم –  ۸مهرماه )۱۳۹۵
گرامیداشت روز جهانی زن در واگن مترو زنان بوده است.
این دستگیری ها همراه با خشونت صورت می گیرند .به
یک معترض دیگر به حجاب اجباری ،صبا کرد افشاری نیز
ندرت اتفاق می افتد که یک عابر بتواند از برخورد نیروی
انتظامی یا گشت های ارشاد با زنان در خیابانها فیلم بگیرد .اما به خاطر برداشتن حجاب خود به  ۲۴سال زندان محکوم شده
معدود کلیپ های ویدئویی دردناک و دلخراش منتشر شده ،است.
رژیم آخوندی مبالغ و منابع هنگفتی به کارزارهای تحمیل
برای ملموس کردن درد و وحشت زنان ایرانی که به طور
سیستماتیک از آزادی انتخاب پوشش خویش محروم هستند ،حجاب اجباری اختصاص می دهد.
در عین حال که قضائیه رژیم هنوز یک الیحه منع خشونت
کفایت می کنند.
یکی از نمایندگان زن مجلس رژیم اذعان داشت که پیامدهای علیه زنان به تصویب نرسانده و خشونت علیه زنان را جرم
روانی این نوع خشونت علیه زنان تا سالها بر روح و روان آنها انگاری نمی کند ،اما زنانی را که حتی در خارج از ساعات
اداری لباسشان منطبق بر استانداردهای پوشش حکومتی
باقی می ماند.
نباشد ،مجرم می شناسد .رژیم ادارات دولتی و خصوصی و
بیمارستان ها را بازرسی می کند تا وضعیت رعایت حجاب
مجازات تخطی از حجاب اجباری
زنان را رصد کند.
در تبصره ماده  ۶۳۸قانون مجازات اسالمی ،قانونگذار به
طور واضح عنوان کرده زنانی که بدون حجاب در معابر و
انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از  ۱۰روز تا  ۲ماه و یا از
 ۵۰هزار تا  ۵۰۰هزار ریال جزای نقدی محکوم می شوند...
بر اساس این تبصره بیرون بودن مو نیز اشکال دارد و برای
دختران  ۹سال و بیشتر هم باید اجرا شود( ».خبرگزاری
حکومتی رکنا ۱۱ ،خرداد )۱۳۹۸
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فراخوان به ناامن کردن جامعه برای مخالفان
حجاب اجباری

کارزارهــای تحمیــل حجاب اجباری  -ناظر  ۱تا ۴
کارزارهای تحمیل حجاب اجباری تحت عنوان «ناظر» هزاران گسترش داده است .آنها همه صفحات و حسابهای مدلینگ،
عکاسی و هنر در رسانه های اجتماعی و در فضای مجازی را
مأمور انتظامی و امنیتی را تحت عنوان «امنیت اخالقی»! به
رصد می کنند .اتهام کاربران متخلف شامل انتشار محتوای
خیابان ها گسیل می دارد و برای زنان و دختران ایرانی به
بهانه آخوندساخته «بدحجابی» مزاحمت ایجاد کرده یا آنها را «خالف عفت عمومی»« ،غیر اخالقی» و «مبتذل» می باشد.
نیروی انتظامی در جدیدترین اقدام خود کارت شناسایی ملی
دستگیر می کنند.
زنان و دخترانی که آنها را «بدحجاب» تشخیص بدهد مصادره
قاسم رضایی ،جانشین فرمانده نیروی انتظامی ،از برنامه
ریزی و اجرای  ۴طرح ناظر خبر داد .او در توضیح این چهار می کند .افراد بدون کارت ملی از هر نوع امکان اجتماعی
محروم میشوند ۱۷( .آبان )۹۹
طرح سرکوبگرانه افزود« :نیروی انتظامی در رابطه با عفاف
برای افزایش فشار بر زنان ایران ،رژیم مالیان یک قرارگاه در
و حجاب ،چهار طرح را برنامه ریزی و اجرا می کند که در
طرح ناظر  ۱با افرادی که در خودرو حجاب را رعایت نکرده ،قم برپا کرده است که همه اعضای نیروی بسیج را که در «امر به
در طرح ناظر  ۲با افراد بدحجاب و بی حجاب و در پاساژها و معروف و نهی از منکر» شرکت دارند ،سازماندهی و هماهنگ می
فروشگاه های بزرگ و همچنین در طرح ناظر  ۳و  ۴با افرادی کند( .سایت حکومتی باشگاه خبرنگاران جوان –  ۲۷آبان )۹۹
که در تفرجگاه ها و پیاده روها و نیز فضای مجازی حجاب را در همین رابطه ،وحید امیریان،معاون اجتماعی سپاه پاسداران
تهران ،روز  ۸بهمن در یک گردهمایی بسیج از تشکیل ۳۰۰
رعایت نمی کنند ،برخورد می شود( ».خبرگزاری حکومتی
گروه آمر به معروف و ناهی از منکر خبر داد که در ازای
رکنا –  ۳۰شهریور )۹۹
دریافت مشوق ،موظف هستند روزانه به  ۱۲نفر تذکر لسانی
طرح ناظر  ۴که اخیرترین مورد کارزارهای تحمیل حجاب
بدهند.
اجباری است ،دامنه اعمال کنترل از سوی پلیس فتا را
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

نمایندگان علی خامنهای ،ولی فقیه رژیم ،موج جدیدی از زن
ستیزی به بهانه حجاب را تحت عنوان «امنیت اجتماعی» در
اولویت اهداف انتظامی نیروهای سرکوبگر حکومتی قرار می
دهند( .خبرگزاری حکومتی مهر – ۴آبان )۱۳۹۹
حبیباهلل شعبانی ،نماینده خامنهای در استان همدان و امام
جمعه این شهر اعالم کرد« :نیروی انتظامی و آمران به معروف
نباید اجازه دهند مجرمان در جامعه احساس امنیت کنند».
(خبرگزاری حکومتی فارس – ۱آبان )۱۳۹۹
امام جمعه اصفهان خواستار تشکیل شعبه های مخصوص
رسیدگی به ناهنجاری های اخالقی در دادگاه ها شد.
یوسف طباطبایی نژاد ،در دیدار با جانشین معاونت اطالعات
و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده انتظامی استان
اصفهان ،خواستار اعطای اختیارات بیشتر برای نیروی انتظامی
برای برخورد با هنجارشکنان شد .منظور او از هنجارشکنان
زنانی هستند که مخالف حجاب اجباری می باشند و این
مخالفت را به اشکال مختلف ابراز می کنند.
طباطبایی نژاد گفت« :باید فضای جامعه را برای این عده که
تعداد آنها هم کم است ناامن کرد و نباید اجازه داد به راحتی
در خیابان ها و پارک ها هنجارشکنی کنند( ».خبرگزاری
حکومتی مهر –  ۱۱مهر )۱۳۹۹
وی طی این دیدار
همچنین خواستار
حمایت دادگاه ها از
آمران به معروف و
ناهیان از منکر گردید.

 lطرح ناظر  ۱به منظور برخورد با افرادی
است که در خودرو حجاب را رعایت نکنند
 lطرح ناظر  ۲برای برخورد با افراد
بدحجاب و بی حجاب در پاساژها و
فروشگاه های بزرگ است
 lطرح ناظر  ۳برای برخورد با زنانی است
که در تفرجگاه ها حجاب را رعایت نمی
کنند
 lطرح ناظر  ۴به منظور برخورد با موارد
رعایت نکردن حجاب در فضای مجازی
است

 lاقدامات اخیر رژیم شامل ایجاد یک
قرارگاه جدید می شود با  ۳۰۰گروه تحت
امر آن که موظف به تحمیل حجاب
هستند
 lفراخوان به ناامن کردن جامعه برای
زنان از سوی نمایندگان خامنه ای
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بن بســت الیحه حمایت از زنان در برابر خشــونت
در ایران هنوز خشــونت علیه زنان جرم انگاری نشــده است

رسانه های حکومتی از تصویب الیحه «حفظ کرامت و
حمایت از زنان در برابر خشونت» در جلسه روز  ۱۴دی ۹۹
هیأت دولت روحانی و ارائه آن در تاریخ  ۲۵دی به مجلس
برای بررسی خبر دادند .اما مجلس رژیم هنوز وصول این
الیحه را اعالم نکرده است.
پیش از آن ،محسن دهنوی ،عضو هیأت رئیسه مجلس مالیان،
در روز  ۲۶آذر  ۹۹وصول طرح «صیانت ،کرامت و تأمین
امنیت بانوان در برابر خشونت» را در نشست علنی مجلس
اعالم کرده بود( .خبرگزاری رسمی ایرنا –  ۲۶آذر )۹۹
نصراهلل پژمانفر ،رئیس کمیسیون اصل  ۹۰مجلس در این باره
گفت« :دولت چند بار اعالم کرده بود که الیحه تأمین امنیت
بانوان را به مجلس ارائه میکند اما این الیحه را نفرستادند و
ما آن را در قالب طرح مطرح کردیم( ».خبرگزاری حکومتی
فرارو –  ۳۰آذر )۹۹
یعنی نمایندگان مجلس طرح مصوب قضائیه رژیم را قبل از
اینکه به تصویب دولت برسد و به مجلس ارائه بشود ،مجددًا
به مجلس ارائه داد.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

چشم انداز تصویب الیحه
به این ترتیب بعد از ۹سال انتظار ،رقابت دولت و مجلس در
این زمینه به مثابه مانع دیگری در مسیر تصویب این الیحه
عمل می کند.
الیحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در سال  ۱۳۹۰با
 ۸۱ماده در پنج فصل به مجلس رژیم ارائه شد .در سال ،۹۲
تعداد مواد آن به ۹۲ماده افزایش پیدا کرد .بعد از  ۸سال ،قوه
قضائیه رژیم الیحه ای تحت عنوان «صیانت ،کرامت و تأمین
امنیت بانوان در برابر خشونت» را در تاریخ  ۲۶شهریور  ۹۸در
 ۷۷ماده و پنج فصل به دولت روحانی تحویل داد.
با این حال تصویب این الیحه در دولت ۱۶ماه طول کشید
و تنها زمانی چرخ این کار به راه افتاد که یک دختر ۱۴ساله
به نام رومینا اشرفی به دست پدرش و به وسیله یک داس در
خواب سربریده شد.
باالخره روز  ۲۵دی  ،۹۹الیحه مصوب دولت با عنوان «حفظ
کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در  ۵۸ماده و پنج
فصل برای بررسی به مجلس ارائه شد .شهیندخت موالوردی،
معاون سابق امور زنان و خانواده روحانی در رابطه با تصویب
این الیحه گفت بعید می داند با توجه به دغدغه ها و اولویت
های مجلس بررسی این الیحه در مجلس و ارجاع به شورای
نگهبان و بازگشت به دولت به عمر دولت فعلی قد بدهد.
(روزنامه حکومتی شرق –  ۲۹دی )۱۳۹۹

آیا الیحه خشــونت علیه زنان کارســاز خواهد بود؟
 nتعریف نکردن و جرم انگاری نکردن «خشونت علیه
هم طرح مجلس و هم الیحه دولت دارای کمبودها و
اشکاالت جدی هستند که آنها را حتی در صورت تصویب زنان» ،فقدان صراحت و شفافیت الزم در بندهای مختلف،
از کارآیی ساقط می کنند .این الیحه بیش از آن که مدافع ممنوع نکردن ازدواج های زودهنگام ،نپرداختن به بهره
برداریهای جنسی ،شکلگیری مراکز فساد و تجارتهای
زنان ستمدیده جامعه در برابر خشونت باشد ،اجبارات
جنسی سازمان یافته که همگی از مظاهر خشونت مدرن
ظاهرًا اخالقی و فرهنگی مورد نظر حاکمیت مذهبی زن
علیه زنان هستند ،و لحاظ نکردن تمهیدات الزم برای
ستیز حاکم را مد نظر قرار داده است.
 nبندهای مربوط به مجازات های بازدارنده مورد توجه حمایت از زنان خشونت دیده ،از جمله نقائص جدی این
در این الیحه تکرار بندهایی است که پیش از این در قانون الیحه است که آن را از کارآیی و تأثیر ساقط می کند.
مجازات و آئین دادرسی کیفری رژیم وجود داشته است n .به طور مثال در الیحه مذکور آمده است که در
صرف نظر از این که این مجازات ها خود مروج خشونت صورت شکایت زنان از خشونت ،دستگاه های قضایی و
در جامعه هستند ،باید توجه داشت که امکان شکایت زنان انتظامی موظف هستند فورًا پرونده تشکیل بدهند اما در
صورتی که متهم ،شوهر یا پدر باشد «پرونده در ابتدا برای
در سیستم فرهنگی و قضایی حاکم و امکان اثبات جرم
صلح و سازش به شورای حل اختالف محل ارسال» و «در
برای آنها بسیار طاقت فرسا و خطرناک است.
صورت عدم سازش ،در مدت یک ماه جهت طی مراحل
 nدر اغلب موارد وقتی زنی از خشونت به خصوص
قضایی حسب مورد به دادگاه یا دادسرا ارسال» میشود.
خشونت جنسی شکایت کند ،خودش به متهم اصلی
روشن است که در چنین روند طوالنی نمی توان امیدی به
تبدیل شده و پس از یک دادرسی ناعادالنه ،با سرنوشتی
حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی داشت.
ضدانسانی مواجه می شود.
گزارش ساالنه ۲۰۲۱
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تصویب الیحه شــرایط را برای زنــان وخیم تر می کند
به گفته کارشناسان رژیم ،الیحه تأمین امنیت زنان حتی
مقابله کند .به این ترتیب ،این الیحه به جای جرم انگاری
در صورت تصویب و اجرا ،ناتوان از قطع چرخه خشونت خشونت علیه زنان ،پیشاپیش فعالیت فعاالن و مدافعان
در کشور خواهد بود چون زمینههای وقوع چنین جرم
حقوق زنان را جرم انگاری کرده است.
و جنایتهایی در بخشهای اقتصادی و قانونی کشور
 nپیش از این ،پروانه سلحشوری ،یک عضو سابق
همچنان وجود دارد.
مجلس ،در باره کارآیی این الیحه گفته است که حتی
 nصدیقه ربیعی ،مدیرکل امور بانوان و خانواده
«اگر این الیحه تصویب شود شرایط برای زنان به شدت
استانداری قزوین اعتراف می کند« :در بندهای مختلفی
وخیمتر میشود .الیحه کنونی کلمه خشونت علیه زنان
از الیحه صراحت و شفافیت الزم به طور جزئی و دقیقتر را حذف کرده و قسمتهای مربوط به امنیت زنان ،یا
وجود ندارد».
فاکتور گرفته شده یا به نحوی تغییر پیدا کرده است .در
 nعلی رضا مافی ،وکیل دادگستری ،تأکید می کند :نتیجه ،ماهیت الیحه از دست رفته است ... .در این الیحه،
«این الیحه نمیتواند هدف رفع خشونت علیه زنان را
با واژگان بازی کردهاند( ».سایت حکومتی خبرآنالین –
تأمین کند چون در متن آن اعتقادی به خشونت نیست
 ۲۵آذر )۱۳۹۸
و بیشتر بزه را مورد توجه قرار داده در حالی که دامنه
 nصدیقه ربیعی ضمن تصریح این امر که هنوز الیحه
خشونت بسیار باالتر از بزه دیدگی است( ».خبرگزاری
ای برای تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تصویب
رسمی ایرنا ۱۴ -دی )۱۳۹۸
نشده اذعان می کند« :ساالنه میزان خشونت علیه زنان
 nوی تأکید می کند که الیحه نه با زن با کرامت
افزایش مییابد و آمارهای رسمی در این خصوص فقط
بلکه باید با زنی خشونت دیده در کف جامعه سر و کار
خشونتهای آشکار را در بر می گیرد».
داشته باشد.
 nوی می افزاید« :بررسی آمار پزشکی قانونی
 nوی سپس تصریح می کند« :الیحه جدید تفکیک از خشونت و همچنین مراجعات و تماسها با سامانه
جنسیتی را قانونی کرده اما این موضوع نه تنها به معنی
 ۱۲۳اورژانس اجتماعی نشان دهنده سیر صعودی این
رفع خشونت نیست بلکه خود ،یک خشونت گستری علیه خشونتها بوده و اگر این الیحه نتواند ضمانت اجرایی
زنان است».
درستی را تعریف کند ،این مساله حل نخواهد شد».
 nنکته قابل توجه دیگر در این الیحه اینکه وزارت
 nربیعی سپس اعتراف می کند« :در این الیحه
کشور موظف شده «افراد و گروه های فعال در تخریب
حمایت الزم از زن خشونت دیده اتفاق نمیافتد و چنین
نقش زن در خانواده و جامعه» را شناسایی و در همکاری زنانی مجبور به ادامه زندگی و انفعال در شرایط موجود
با وزارت اطالعات و نیروی انتظامی با نقش آفرینی آنها می شوند»( .خبرگزاری رسمی ایرنا ۱۴ -دی )۱۳۹۸

 lبه جای جرم انگاری خشونت علیه زنان ،الیحه فعالیت های مدافعان
حقوق زنان را جرم انگاری می کند
 lاین الیحه حمایت ضروری را برای زنان قربانی خشونت تأمین نمی کند
و چنین زنانی مجبور هستند به شرایط موجود تن بدهند
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

رتبه اول جهان در خشونت خانگی علیه زنان
بعد از  ۹سال کش دادن تصویب الیحه
جلوگیری از خشونت علیه زنان ،رژیم ایران
باالخره یک فاجعه آفرید .اخیرًا کارشناسان
و رسانه های رژیم فاش ساختند که ایران
دارنده رتبه اول جهان در زمینه خشونت
خانگی علیه زنان است.

ایران دارنده رتبه اول جهان در خشونت خانگی
علیه زنان

 nروز  ۲۹آبان  ۱۳۹۹سایت حکومتی جهان صنعت مقاله
ای به قلم محمدرضا محبوب فر ،یک کارشناس آسیب
شناسی در ایران ،با عنوان«ایران رتبه اول در خشونت خانگی»
منتشر نمود .در این مطلب آمده است« :اکنون آسیبهای
اجتماعی دامن کشور را گرفته است و امروز هیچ خانهای در
ایران امن نیست».
یادآوری آمار سالهای قبل
 nمحبوب فر باال گرفتن خشونت خانگی علیه زنان را
به سوءمدیریت دولت و ناتوانی آن از مهار تبعات اقتصادی
اعترافات قطره چکانی به افزایش چشمگیر خشونت علیه زنان
و اجتماعی کرونا مربوط دانست و نوشت« :افزایش نزاع در
در ایران از سال  ۹۷آغاز شد.
سطح خانوادهها و کشیده شدن آن به سطح جامعه ،مهمترین
 nاز جمله رضا جعفری ،رئیس خدمات اورژانس
معضل اجتماعی و امنیتی این روزهای کشور قلمداد شده و
اجتماعی سازمان بهزیستی رژیم ،گفت« :خشونت خانگی علیه
موجب نگرانی عمیق جامعهشناسان و رفتارشناسان اجتماعی
زنان در سال  ۹۶رشد  ۲۰درصدی داشته است( ».خبرگزاری
شده است».
رسمی ایرنا –  ۲۷تیر )۱۳۹۷
 nسپس ،فاطمه قاسم پور ،رئیس مرکز تحقیقات زنان
و خانواده در تهران ،اعالم کرد۶۶« :درصد از زنان ایرانی
در دوران عمرشان خشونت خانگی را تجربه می کنند».
(خبرگزاری حکومتی ایسنا –  ۲۵آبان )۱۳۹۷
هرچند که این رقم دو برابر میانگین جهانی یکی از هر سه زن
(یعنی ۳۳درصد) است ،اما در همان زمان هم یک کوچک
نمایی آشکار از واقعیت بود.
 nسال گذشته سایت خبری برنا طی گزارشی که در تاریخ
 ۲۱مهر  ۹۸منتشر کرد اعالم کرد« :در کشور ما از هر  ۲۰نفر
یک نفر مورد خشونتهای خانگی همسرش قرار میگیرد
اما کمتر از  ۳۵درصد از خشونتهای خانگی به پلیس یا
اورژانس اجتماعی گزارش میشود».
 nامان اهلل قرائی مقدم ،یک جامعه شناس ،به سایت
خبری برنا گفت«:چند وقت پیش رئیس انجمن مددکاری
کشور اعالم کرد  ۴۰درصد از موارد خشونت در کشور ما
اعمال میشود ...از تمام انواع خشونتهایی که وجود دارد...
خشونتهای جنسی -خانگی از جمله بدترین خشونتهاست».
گزارش ساالنه ۲۰۲۱
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دستگاه قضایی
نگاه جرم انگارانه
به خشونت خانگی
ندارد .در خشونت
های شوهر علیه
همسرش ،رویکرد
کلی دادگستری
ایران ختم پرونده به
صلح و ادامه زندگی
مشترک زوجین است
و زن را به خانه به
نزد همان همسری
که مرتکب خشونت
شده برمی گرداند

اشرف سادات حسینی در بیمارستان

رشــد  ۱۵برابری خشــونت خانگی در غیاب قوانین و نهادهای حمایت کننده
 nدر این رابطه مراجع قضائی ،گزارش پزشکی قانونی و
دستگاه قضایی نگاه جرم انگارانه به خشونت خانگی
پلیس و حتی مدرک و عکس و  ...را به عنوان شاهد معتبر
ندارد .در خشونتهای شوهر علیه همسرش ،رویکرد کلی
دادگستری ایران ختم پرونده به صلح و ادامه زندگی مشترک برای رسیدگی به شکایت زنان خشونت دیده محسوب نمی
ال به رسمیت کنند و تنها گزارش اورژانس است که حکم شاهد را دارد.
زوجین است .در این دستگاه ،خشونت روانی اص ً
در غیر این صورت ،به دلیل نداشتن دو شاهد مرد ،فرد ضارب
شناخته نمی شود.
تبرئه می شود.
 nبه گفته یک وکیل دادگستری در تهران«:اصوالً از
 nعالوه بر این ،طبق قانون نیروهای ضابط قانون مجاز به
نظر اثباتی ،خشونتهای روانی در ایران به رسمیت شناخته
نمیشوند و مادام که خشونت شواهد و عالیم بیرونی نداشته ورود به خانه و مداخله در «اختالفات خانگی» نمی باشند.
باشد در قانون به آن توجه نمیشود( ».سایت خبری آسو –  n ۱۰در ایران ،زنان خشونت دیده نه از حمایت قانون بلکه از
هیچ حمایت اجتماعی هم برخوردار نیستند .به اعتراف محمد
تیر )۱۳۹۹
علیگو ،رئیس دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی سازمان
 nطبق قوانین رژیم ،خشونت خانگی به عنوان گونه
دیگری از خشونت بین دو فرد محسوب می شود و قانون تنها بهزیستی ،تنها  ۳۴خانه امن برای بیش از  ۴۰میلیون جمعیت
زناندر سراسر کشور وجود دارد( .روزنامه حکومتی شهروند
به خشونت فیزیکی و فقط در صورتی که زن شاهد داشته
–  ۳۱خرداد )۱۳۹۹
باشد ،رسیدگی می کند.
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

و تازه همین مراکز معدود هم قادر به حفاظت و حمایت از
 nدر یک نمونه دیگر ،خانمی به نام مونا تجربه خود را
بسیاری زنان خشونت دیده نیستند .چرا که طبق قوانین رژیم
چنین توضیح می دهد« :وقتی شوهرم دست روی من بلند
زنان متأهل ملزم به تمکین از شوهر هستند و وقتی همسر
کرد ،بالفاصله زنگ زدم  .۱۱۰اولین بارش بود و شوکه شده
به دنبال آنها می رود این مراکز باید آنها را تحویل بدهند.
بودم .پلیس که آمد گفت ما نمیتوانیم داخل خانه بیاییم
(سایت خبر آسو –  ۱۰تیر )۱۳۹۹
و شما باید بیایید پایین ...به پلیس گفتم اگر در را باز کنم،
در فقدان قانونی که خشونت علیه زنان را جرم انگاری کند و شوهرم فرار میکند و میرود .پلیس گفت از کجا معلوم که
در غیاب نهادهایی که از زنان قربانی خشونت حمایت کنند ،راست میگویید؟
آمار خشونت خانگی به شکل ضرب و شتم فیزیکی و قتل
«شوهرم دستم را شکسته بود و انگشتم هم شکاف برداشته بود
زنان و دختران در ایران شاهد رشد فاحشی بوده است.
و خونریزی داشت ،سرم باد کرده بود ،بغل لبم پاره شده بود
 nمحبوب فر در یک افشاگری تکاندهنده فاش ساخت
و کنار چشمم هم خراش برداشته بود .به پلیس گفتم که بیایید
که«کمتر از سه ماه از سال  ۱۳۹۹نگذشته که آمار خشونت
و وضعیت من را و دیوار خانه که سرم را به آن کوبیده و فرو
در کشور بیشتر از تمام سالهای گذشته اوج گرفته».
رفته را ببینید .گفت نمیشود .اجازهی ورود به خانه را نداریم
 nحسن مروی ،رئیس اداره بهزیستی مشهد این افزایش
و حتی به طبقهی شما هم نمیآییم و شما باید بیایید پایین.
را از شروع پاندمی کرونا۱۵ ،برابر اعالم کرد( .خبرگزاری
«همان مأمور پلیس وقتی که شکایت را تنظیم کردم و از
حکومتی ایسنا –  ۱۹تیر )۹۹
او خواستم که به عنوان شاهد امضاء کند ،گفت من که
ندیدهام او شما را کتک زده .همسایهها هم که معموالً در این
آثار و عواقب بی عملی دستگاه های ضابط قانون امور دخالت نمیکنند و شهادت نمیدهند .حتی شوهرم را
بازداشت موقت هم نکردند و من شانس آوردم که برادرم به
 nیک زن  ۵۶ساله به نام اشرف سادات حسینی روز ۲۸
کمکم آمد( ».سایت خبری آسو –  ۱۰تیر )۱۳۹۹
آذرماه  ،۹۹با قمه از سوی شوهرش مورد حمله قرار گرفت و  nسارا مدیر یک شرکت برنامه ریزی کامپیوتر است
تا پای مرگ رفت .وقتی پسرش به خانه رسید نبض مادر نمی که بعد از چند سال تحمل خشونت ،با پلیس تماس گرفت
زد ولی او پیکر غرقه در خون مادر را با کمک اهالی محل به و به آنها درباره رفتاری که با او شده بود توضیح داد .او در
بیمارستان منتقل کردند.
این باره توضیح می دهد« :پلیس به من گفت که در دعوای
اشرف روی تخت یک بیمارستان در تهران و در حالی که
خانوادگی دخالت نمیکند مگر آنکه ضرب و جرح باشد.
هنوز وحشت روز حادثه در صدایش نمایان بود گفت« :چطور گفتم بله ،ضرب و جرح بوده و کتکم میزند .پرسید گزارش
به خانه ام بروم وقتی از سوی شوهرم امنیت ندارم؟ نزدیک
پزشکی قانونی داری؟ نداشتم .گفت اینطوری نمیتوانیم
به  ۲هفته است که روی تخت با دست بریده شده ،یک
پیگیری کنیم .گفتم بار اولش نیست ،نمیتوانید هیچکاری
دست فلج ،یک چشم (کور) و صورت داغون روی تخت
کنید؟ پرسید شاهد داری؟ نداشتم( ».سایت خبری آسو – ۱۰
خوابیده ام .چطور می توانم هزینه زندگی ام را تامین کنم؟»
تیر )۱۳۹۹
(خبرگزاری حکومتی رکنا –  ۸دی )۱۳۹۹
اشرف در طول ۲۷سال زندگی مشقت بارش چند بار به دلیل
حمالت وحشیانه شوهرش به پلیس شکایت کرده بود .دفعه
قبل ،شوهرش با یک گلدان سنگین به سر اشرف زده و قفسه
سینه اش را شکست .ولی شوهرش بعد از بازداشت با یک
وثیقه سبک آزاد شد .وقتی اشرف به کالنتری رفت و به
آزادی شوهرش اعتراض کرد در پاسخ شنید« :چه باید کرد؟
شوهرت است و ما کاری نمی توانیم انجام دهیم!» و حاال او با
نقص عضو جدی در بیمارستان بستری است.
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توسط اورژانس اجتماعی مورد حمایت قرار گرفته و به
خانههای امن منتقل می شد .اما خشونت علیه زنان ،خشونت
خانگی و قتل های ناموسی نه تنها در قوانین رژیم زن ستیز
آخوندی جرم انگاری نشده بلکه نهادینه شده اند و زنان ایران
از هیچ حمایتی در مقابل انواع خشونت وحشیانه برخوردار
نیستند.
آمار روزانه حداقل  ۸قتل ناموسی

رومینا اشرفی

رومیناهای ایران ،قربانیان بی دفاع قوانین وحشیانه
حکومــت آخونــدی ،متهم ردیف اول قتل زنان در ایران

در آخرین هفته ماه مه ،خبر دلخراش قتل رومینا اشرفی
۱۴ساله توسط پدرش افکار عمومی و بین المللی را جریحه
دار کرد .کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت در اطالعیه
ای در این رابطه ،آخوندهای حاکم بر ایران را مسئول قتل
این دختر نوجوان اعالم کرد که با عملکردها و قوانین
قرونوسطایی و زنستیزانه شان عم ً
ال مروج و تسهیل کننده
اینگونه جنایات هستند.
رومینا اشرفی ،دانش آموز ۱۴ساله اهل شهرستان طالش در
شمال ایران ،به خاطر مخالفت پدر با ازدواج او با فرد مورد
عالقه اش ،به قصد ازدواج از خانه فرار کرد و به چنگ
مأموران قضایی رژیم افتاد.
قاضی دادگاه بدون توجه به خطری که او را تهدید می کرد
دختر بی پناه را به خانواده اش برگرداند.
رسانه های حکومتی فاش کردند که وی در خالل دادرسی،
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

بارها با گریه و اصرار گفته بود ،اگر به خانه بازگردانده شود
پدرش او را خواهد کشت .با این وجود ،جنایتکار بیرحمی
که در جایگاه قاضی قرار داشت ،براساس قوانین ضداسالمی
و ضدبشری رژیم آخوندی ،رومینا را به پدرش سپرد و روانه
قتلگاه کرد.
روز اول خرداد  ۹۹در حالی که رومینا در خواب بود ،پدر با
داس گردن دختر ۱۴ساله را از پشت قطع کرد.
مادر این دختر جوان فاش کرده که پدر رومینا بعد از
خواستگاری او را تشویق به خودکشی یا تهدید به مرگ می
کرده است .همچنین گفته می شود که پدر رومینا دو روز قبل
از ارتکاب جنایت ،با یک وکیل دادگستری صحبت کرده و
از معافیت از قصاص طبق قوانین رژیم مطمئن شده بود.
رومینای معصوم که این تهدید ها را به چشم دیده و خطر
قریب الوقوع مرگ خود را اعالم کرده بود باید دست کم

 nبنا به اعتراف کارشناسان در ایران ،آمار قتلهای ناموسی
در ایران هیچکدام جامع و شفاف و واقعی نیست و نهادها و
سازمانهای مرتبط با این قتلها مانند اورژانس اجتماعی و
پلیس دسترسی به آمار نداشته و آمار رسمی در این خصوص
اعالم نشده است.
 nبا این همه در سال  ،۱۳۹۸میانگین ساالنه قتل های
ناموسی در ایران بین  ۳۷۵تا  ۴۵۰مورد تخمین زده می شد.
قتلهای ناموسی حدود ۲۰درصد از کل قتلها و  ۵۰درصد از
قتلهای خانوادگی را تشکیل می داد( .خبرگزاری حکومتی
ایسنا – ۱۶آذر )۱۳۹۸
 nاما مصطفی اقلیما رئیس انجمن علمی مددکاری
اجتماعی می گوید این آمار در سال  ۱۳۹۹افزایش داشته
است« .قتلهای ناموسی در چند وقت اخیر به شکل عجیبی در
حال افزایش است( ».سایت حکومتی خبرفوری – ۳۱خرداد
)۱۳۹۹
 nمحمدرضا محبوب فر ،یک کارشناس آسیب های
اجتماعی ،در این رابطه گزارش کرده است که قتلهای
خانوادگی در ردیف اول جرمهای کشور قرار گرفته و
برآورد میشود که روزانه حداقل هشت قتل در ایران به وقوع
می پیوندند( .سایت حکومتی جهان صنعت –  ۲۹آبان )۱۳۹۹
این کارشناس پیش بینی می کند که در صورت تداوم
وضعیت موجود قتلهای ناموسی در ایران میتواند از ۴۵۰
مورد در سال به رقم وحشتناک  ۲۷۳۶مورد در سال ۹۹
افزایش پیدا کند.
در یک نگاه اجمالی به موارد قتل های ناموسی می توان به
روشنی دید که بسیاری از زنان خشونت دیده قربانی ازدواج
اجباری و یا زودهنگام و سایر قوانین رسمی کشور هستند.

 lمیانگین تعداد قتل های ناموسی
میتواند از  ۴۵۰مورد در سال به رقم
وحشتناک  ۲۷۳۶مورد در سال ۹۹
افزایش پیدا کند.
 lدر فقدان قوانین و نهادهایی که از
زنان قربانی خشونت حمایت کنند ،آمار
خشونت خانگی شاهد رشد فاحشی بوده
است.
 lزنی که کتک یا چاقو خورده ،حتی
پس از شکایت به مراجع قانونی مجبور
می شود به زندگی مشترک با همان
عامل خشونت بازگردد.
 lبسیاری از زنان خشونت دیده
قربانی ازدواج اجباری و یا زودهنگام و
سایر قوانین رسمی کشور هستند.
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چراغ ســبز قوانین رو به قتل زنان در ایران
(سایت حکومتی خبرفوری – ۳۱خرداد )۱۳۹۹
نگاهی گذرا به کیس های قتل ناموسی در ایران به روشنی
 nعلی باقری ،وکیل دادگستری ،بر مصونیت قانونی پدر
نشان می دهد که زمینه قتل بسیاری از قربانیان ،ازدواج
اجباری و زودهنگام ،و سایر قوانین رسمی کشور بوده است .و جد پدری از قصاص انگشت گذاشته و می گوید« :هیچ
تناسبی بین جرم و میزان مجازاتی که برای پدر رومینا در
افزایش سن قانونی ازدواج دختر از  ۱۳به  ۱۶سال ،بارها
نظر گرفته شده ،وجود ندارد .تصور پدر رومینا اشرفی بر این
توسط مجلس رژیم رد شده است.
بوده که مالک این بچه است و میتواند با داس او را بکشد.
 nماده  ۱۱۰۵قانون مدنی حکومت آخوندی ،ریاست
وقتی قاضی از پدر رومینا پرسیده بود که چرا شما به سراغ
خانواده را از «خصایص انحصاری» مرد میداند.
 nماده  ۱۱۰۸تأکید میکند که اگر زن از ادای وظایف در بهمن خاوری که رومینا با او فرار کرده بود نرفتید تا او را
بکشید ،گفت« :اگر بهمن خاوری را میکشتم من را قصاص
برابر شوهر خودداری کند ،نفقه به او تعلق نمیگیرد.
میکردند؛ اما در مورد دخترم این اتفاق نمیافتاد( ».سایت
 nماده  ۱۱۱۴قانون مدنی مقرر میکند که زن باید در
حکومتی انصاف – ۲۱شهریور )۱۳۹۹
خانهای ساکن شود که شوهر تعیین میکند.
 nطبق همین قانون ،زن برای درخواست طالق ،باید بتواند  nاین وکیل دادگستری تأکید می کند« :حکم ها،
بازدارنده نیستند و این قبیل موارد سبب میشود ،حتی شاهد
در حالی که شهادت  ۲زن معادل یک مرد است ،اثبات کند
دخترکشی بیشتر باشیم .عدم وجود قوانین حمایتی ،خاطی
که زندگی با آن مرد برایش خطر جانی دارد.
را مستعد و قربانی را با ترس و هراس مضاعف رو به رو
در اکثر موارد ،زنی که کتک یا چاقو خورده ،حتی پس از
شکایت به مراجع قانونی مجبور می شود به زندگی مشترک با میسازد»( .سایت حکومتی انصاف – ۲۱شهریور )۱۳۹۹
 nیک کارشناس آسیب های اجتماعی در این باره می
همان عامل خشونت بازگردد.
 nمصطفی اقلیما ،رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی نویسد« :اعمال قانون علیه قاتالن ناموسی به نحوی بوده است
که در حال حاضر مردان دستشان برای خشونتهای
ایران می گوید« :متأسفانه در اورژانسهای اجتماعی،
فیزیکی و کالمی و روانی علیه زنان و قتل دختران و زنان
خانههای امن و  ...متخصصان این حوزه حضور ندارند و
همین عدم حضور مددکاران باعث میشود یک قاضی رومینا خانواده باز است و با تکیه بر قوانین مردساالرانه موجود و
دلگرمی نسبت به مصونیت در مقابل اجرای اشد مجازات،
را به پدرش تحویل دهد و صدها دختر دیگر بدون تحت
جرم و جنایت خود را تکرار میکنند( ».سایت حکومتی جهان
نظر قرار گرفتن و رسیدگی به مشکالتشان به خانههای خود
برگردند و در نتیجه توسط پدر ،همسر و برادر به قتل برسند ».صنعت –  ۲۹آبان )۱۳۹۹

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

کودک آزاری
در صدر آســیب های اجتماعی ایران

و حقوق اساسی کودک مانند تغذیه ،بهداشت ،داشتن سرپناه،
پوشش کافی ،امنیت ،محبت و آموزش از نمونه های بارز کودک
آزاری است( .خبرگزاری رسمی ایرنا –  ۲آذر )۹۹
افزایش کودک آزاری در ایران و دالیل آن
 nدختران بیش از پسران مورد آزار قرار می گیرند۵۲ .درصد
کودکان خشونت دیده دختر و ۵۷درصد عامالن خشونت پدران
هستند( .سایت حکومتی سالمت نیوز –  ۱۲مهر )۱۳۹۷
 nدر خرداد  ،۹۹عباس مسجدی آرانی ،رئیس سازمان
پزشکی قانونی ،از افزایش ۱۲.۵درصدی کودک آزاری خبر
داد و گفت« :تعداد پرونده های کودکآزاری در ایران در
دختران ۵۲درصد کودکان خشونت دیده
سال  ۱۳۹۸رشد ۱۲.۵درصدی در این زمینه را نشان می دهد».
(سایت حکومتی همشهری – ۳۱خرداد )۱۳۹۹
بیشترین آمار خشونت های خانگی در ایران به همسرآزاری و به دلیل عدم شفافیت رژیم در انتشار آمار و بلوکه کردن اطالعات
کودک آزاری اختصاص دارد .رضا جعفری ،رئیس اورژانس دقیق ،و برای اینکه فقط تصوری از این ۱۲.۵درصد افزایش پیدا
کنیم ،به آماری که در مردادماه  ،۱۳۹۷از سوی یک مقام بهزیستی
اجتماعی بهزیستی در اسفند  ۱۳۹۷گفت :خشونت علیه
در رابطه با فقط یک استان درز کرد اشاره می کنیم.
کودکان رشد ۵برابری داشته است( .سایت حکومتی جهان
 nمهرداد مطلبی ،معاون امور اجتماعی بهزیستی آذربایجان
صنعت –  ۲۹آبان )۱۳۹۹
 nوی در خرداد  ،۱۳۹۸اعالم کرده بود کودکآزاری در غربی ،گفت« :بیش از ۱۳هزار مورد کودک آزاری در طول
میان خشونتهای خانگی در ایران در رتبه نخست قرار دارد .سال  ۹۶در سامانه اورژانس اجتماعی استان آذربایجان غربی
ثبت شده است .این آمار تنها مربوط به مواردی است که به
(سایت حکومتی عصر ایران – ۲۰خرداد )۱۳۹۸
این مرکز گزارش شده است( ».سایت حکومتی اروم نیوز-
 nدر بسیاری موارد خشونت ها منجر به ضرب و شتم
خفیف تا شدید و نهایتًا قتل شده است .اکنون خشونت ها در  ۱۶مرداد )۱۳۹۷
 nبرخی از جامعه شناسان معتقدند افزایش کودک آزاری
ایران سراسری شده و نمی توان حد و مرز مشخصی از نظر
در ایران به دلیل مشکالت اقتصادی و ازدواج های اجباری است.
موقعیت جغرافیایی برای آن ترسیم کرد( .سایت حکومتی
عامل اصلی اما ،خالء قانونی برای مجازات کودک آزاری است.
جهان صنعت –  ۲۹آبان )۱۳۹۹
 nهاشم ورزی یک روانشناس اذعان داشت« ،جنس کودک  nدر قوانین رژیم مالیان ،خشونت خانگی جرم محسوب
نمی شود .از نظر قانونی مجازات قتل یک کودک توسط
آزاری در ایران در حال تغییر است .ما شاهد افزایش تعداد
کودکان کار ،کودکان معتاد ،کودک همسری و بسیاری از پدیده پدرش ،می تواند تنها ۲سال حبس قابل خرید باشد .همین
قوانین با تأیید کودک همسری و قتل های ناموسی و  ...نقض
های دیگر هستیم که در آمار کودک آزاری ما هنوز گنجانده
حقوق کودکان را ترویج می کنند.
نشده است ».ورزی همچنین افزود توجه نکردن به نیازهای اولیه
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هر  ۲۴ساعت  ۱۰۰ازدواج زیر  ۱۵سال

ازدواج های زودهنگام یا کودک همســری مصداق خشــونت علیه کودکان

ازدواج زودهنگام یا کودک همسری یکی از مصادیق بارز
خشونت علیه دختر بچه ها (کودکان) است.
ایران در ردیف کشورهایی است که دارای پایین ترین سن
ازدواج دختران می باشد.
حداقل سن قانونی ازدواج دختران در ایران ۱۳سال است و
دختر زیر ۱۳سال هم با اجازه قاضی و اذن پدر می تواند پای
سفره عقد بنشیند .این ازدواج ها اساسًا با اجبار پدر و خانواده
دختر انجام می شوند.
در جامعه ایران دختران زیر ۱۸سال امکان داشتن حساب پس
انداز ،رانندگی و یا انجام هیچ معامله ای را ندارند ،اما مجاز
هستند ازدواج کنند.
یک جامعه شناس در این باره گفت« ،ازدواج دختربچه ها از
آنها بردگان خانگی می سازد که نه تنها زیر یوغ همسران خود
قرار می گیرند بلکه از آنجایی که هنوز بچه اند و نمی توانند
زندگی را مدیریت کنند ،استیالی بستگان همسر نیز برای آنها
رقم می خورد( ».سایت رسمی ایرنا –  ۱۳شهریور )۱۳۹۸
افزایش ۴برابری ازدواج های زودهنگام
طی یک سال
 nطبق گزارش مرکز آمار ایران که روز  ۱۲بهمن ۱۳۹۹
منتشر شد  ۷۳۲۳مورد ازدواج دختران ۱۰-۱۴سال در بهار
 ،۹۹و ازدواج  ۹۰۵۸دختر  ۱۰تا  ۱۴ساله در تابستان  ،۹۹ثبت
شده است( .سایت حکومتی تابناک – ۱۷بهمن )۱۳۹۹
 nطی ۶ماه در سال  ۱۶۳۸۱ ،۹۹مورد ازدواج دختران زیر
۱۵سال نشاندهنده یک رشد ۲۳درصدی از بهار تا تابستان،
و ۲درصد رشد به نسبت همین مدت در سال قبل است .این
یعنی در هر ۲۴ساعت ،یکصد ازدواج زیر ۱۵سال در ایران به
ثبت می رسد( .خبرگزاری حکومتی ایسنا –  ۱۷بهمن )۱۳۹۹
 nگزارش مرکز آمار همچنین  ۳۶۴زایمان برای مادران
زیر ۱۵سال را در تابستان  ۹۹به ثبت رسانده است.
استانهای خراسان رضوی ،آذربایجان شرقی ،سیستان و
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

بلوچستان ،و خوزستان به ترتیب رتبههای اول تا چهارم و
تهران هم جایگاه هشتم را در زمینه ازدواج های زیر ۱۳سال
به خود اختصاص داده اند.
 nمحمد مهدی تندگویان ،معاون امور جوانان در وزارت
ورزش ،گفت اعطای وام ازدواج در افزایش ازدواج های
زودهنگام تأثیر داشته است« .آمارهایی موجود است که
کودکان زیر ۱۵سال به ویژه دختران زیر این سنین از این وام
استفاده کرده اند و این آمار نسبت به سال گذشته  ۴برابر شده
است( ».خبرگزاری حکومتی ایسنا –  ۱۹آذر )۱۳۹۸
 nاین اظهارات به این معنا است که افزایش ازدواج های
زودهنگام در ایران با فقر روز افزون مردم رابطه مستقیم دارد.
خانواده های فقیر دختران زیر ۱۵سالشان را شوهر می دهند تا
از وام ازدواج استفاده کنند!
 nیک خانواده بوشهری در ازای دریافت  ۲۱میلیون
تومان ( ۴۵۸دالر) دختر ۱۱ساله خود را مجبور به ازدواج با
یک مرد  ۹۰ساله کرد( .سایت حکومتی همشهری آنالین –
 ۲۷خرداد ) ۹۹
 nدر اسفند  ،۱۳۹۷علی کاظمی ،مشاور معاون حقوقی
قوه قضائیه ،اعالم کرده بود که ساالنه بین  ۵۰۰تا ۶۰۰هزار
کودک در ایران ازدواج می کنند که به طور رسمی ثبت
می شود .این آمار شامل کسانی که خارج از فرآیند رسمی،
ازدواج می کنند نیست( .روزنامه حکومتی انتخاب – ۱۳
اسفند )۱۳۹۷
 nدر سال  ،۱۳۹۶سازمان ثبت احوال رژیم اعالم کرد طی
سال قبل ۲۳۴هزار مورد ازدواج دختر بچه های زیر ۱۵سال
ثبت شده که از این تعداد ۱۹۴مورد مربوط به دختران زیر
۱۰سال می باشد.

جدی ترین آسیب های ازدواج های زودهنگام
 nازدواج های زودهنگام مانع از ادامه تحصیل دختربچه
ها می شوند و آنها را در معرض خشونت خانگی و آزار
جنسی قرار می دهد .همچنین زایمان در سنین پایین سالمتی
این دختران را به خطر می اندازد.
 nپدیده کودک بیوه ها نیز یک فاجعه بزرگ ناشی از
ازدواج های زودهنگام است .حسن موسوی چلک ،رئیس
انجمن مددکاری ،به وجود نگران کننده بیش از ۲۴هزار بیوه
زیر ۱۸سال اشاره کرد .کودک بیوه ها برای تأمین معیشت
خود امکان دارد مرتکب جرم شوند یا هدف آسیب های
اجتماعی قرار بگیرند( .سایت حکومتی سالمت نیوز۲ -
مرداد )۱۳۹۷
 nیکی دیگر از پیامدهای کودک همسری خودکشی
است .ازدواج های زودهنگام که بر اثر فقر افزایش یافته راه
را برای روی آوردن زنان به خودکشی هموار می کند .در
برخی از این موارد دختران زیر ۱۳سال مجبور به ازدواج
با مردان مسن با فاصله سنی۵۰سال می شوند .در این اجبار
خیلی از آنها راه نجاتی جز خودکشی در برابر خود نمی
یابند.
گلنار دختربچه ۱۱ساله اهوازی قبل از اینکه او را به زور پای
سفره عقد بنشانند با خوردن قرص برنج دست به خودکشی
زد .او در نامه ای به مادرش که آن زمان در زندان بود نوشته
بود« :اینجا مرا خیلی کتک می زنند و حاال هم می خواهند
مرا شوهر بدهند( »...سایت آسو – مرداد )۱۳۹۶
 nیکی دیگر از آسیب های ازدواج های زودهنگام در
ایران روسپیگری است .پژوهش ها نشان می دهند که بیش از
۴۳درصد از زنان روسپی قبل از ۱۳سالگی ازدواج کرده اند.
(سایت حکومتی دیدار نیوز ۱۶ -فروردین )۹۹
یک فعال حوزه زنان گفت که سن کارگران جنسی متأسفانه
به دختربچه های ۱۲ساله هم رسیده است( .سایت حکومتی
سالمت نیوز ۸ -دی )۹۸
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باالترین اعــدام کننده زنان در جهان
 ۱۱۴زن در دوران حکومت روحانی در ایران اعدام شــده اند

رژیم ایران رکورددار اعدام زنان در جهان می باشد.
بر اساس لیستی که از سوی کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران گردآوری شده ،از مرداد  ۱۳۹۲زمانی که حسن روحانی
به عنوان رئیس جمهور مالیان به سر کار آمد حداقل  ۱۱۴زن در ایران اعدام شده اند .یعنی به طور میانگین هر سال  ۱۵زن
اعدام شده اند.
آمار واقعی اعدام زنان در ایران را باید بسیار باالتر از این فرض کرد چرا که بیشتر اعدامها در خفا و دور از چشم مردم به اجرا
در می آیند و به جز کسانی که آن را به اجرا می گذارند شاهد دیگری ندارد.
اغلب زنانی که به دست رژیم مالیان اعدام می شوند خود قربانی خشونت خانگی بوده و در دفاع از خود مرتکب جرم می
شوند .آخرین نمونه این ،اعدام زهرا اسماعیلی روز  ۲۹بهمن  ۱۳۹۹در زندان گوهردشت (رجایی شهر) کرج بود.

زنی بیگناه قبل از رســیدن به چوبه دار دچار ســکته قلبی شــد
زهرا اسماعیلی۴۲ ،ساله و مادر دو فرزند۱۱۴ ،مین زنی بود که
در دوران روحانی اعدام شد.
وی قبل از رسیدن به چوبه دار دچار یک سکته قلبی مرگبار
شد .با این همه ،دژخیمان رژیم مالیان طناب دار را دور
گردنش انداختند و پیکر بی جان او را حلق آویز کردند.
امید مرادی ،وکیل زهرا اسماعیلی ،در فیسبوک خود نوشت:
«امروز گواهی فوت زهرا اسمعیلی را دیدم .علت فوت را
ایست قلبی نوشته اند ».بنا به گفته وکیل زهرا او شاهد به دار
آویختن  ۱۶زندانی قبل از خودش بود .و اینطور بود که قبل
از اینکه نوبت خودش برسد دچار سکته قلبی شد.
زهرا اسماعیلی زنی بیگناه بود .او به منظور رهانیدن دخترش
که به سر پدرش شلیک کرده بود ،مسئولیت قتل او را به عهده
گرفت.
علیرضا زمانی یکی از مدیران وزارت اطالعات رژیم بود که
به طور مرتب با همسر و فرزندانش بدرفتاری می کرد و آنها
را کتک می زد .او همچنین جلوی چشم خانواده اش ،زنان
متفاوتی را به خانه می برد .علیرضا زمانی حتی همسر خود را
تهدید به قتل کرده بود و قصد تجاوز جنسی به دختر خودش
را داشت .در نتیجه این خشونت ها ،دخترش با کمک برادر
خود او را به قتل رساندند.
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

یک نگاه آماری به خشونت علیه زنان در ایران
۹
۲۰۰۰
۲۷
X۱۵
۲۷۰۰

اعدام زهرا اسماعیلی یک انتفامجویی غیرانسانی از سوی
مأموران وزارت اطالعات رژیم بود.
در سال  ،۹۳ریحانه جباری ۲۶ساله بعد از تحمل  ۷سال زندان
اعدام شد چون در مقابل یک مقام وزارت اطالعات که قصد
تجاوز به او را داشت ،از خود دفاع کرده بود.
رژیم مالیان به طور گسترده ای از مجازات اعدام استفاده می
کند .در بسیاری مواقع این مجازات به شکل تبعیض آمیزی
علیه قشر کم درآمد و فقیر ،اقلیت های مذهبی و قومی،
مخالفین سیاسی و زنان به کار گرفته می شود.

۱۶۰۰۰
۳۶۴
۵۲٪
۱۱۴

بعد از  ۹سال ،هیچ الیحه ای تبدیل به قانون نشده است.

۷۰درصد زنان مخالف حجاب اجباری هستند
 ۲۷ارگان حکومتی مسئول تحمیل حجاب اجباری هستند
روزانه حداقل ۲هزار زن دستگیر می شوند
مجازات برداشتن حجاب از  ۱۵تا  ۲۴سال زندان می باشد
افزایش ۱۵برابری همسرآزاری
زنان خشونت دیده از هیچ حمایت قانونی و اجتماعی برخوردار نیستند
برای  ۴۰میلیون زن ایرانی ،تنها  ۳۴خانه امن در سراسر کشور وجود دارد
قضات زنان خشونت دیده را به خانه نزد همسرشان باز می گردانند
ارگانهای ضابط قانون نمی توانند مداخله کنند
روزانه حداقل  ۸زن در ایران به قتل می رسند
میانگین ساالنه قتل های ناموسی بین  ۳۷۵تا  ۴۵۰مورد است
انتظار می رود این میانگین در سال  ۹۹به  ۲۷۶۳مورد افزایش پیدا کند
نحوه اعمال قانون موجب تشویق مردان به خشونت علیه زنان شده است
اعطای وام ازدواج موجب افزایش ۴برابری کودک همسری شده است
ظرف  ۶ماه  ۱۶۳۸۱مورد ازدواج کودکان به ثبت رسیده است
هر روز  ۱۰۰مورد ازدواج کودکان انجام می شود
در تابستان  ۹۹مادران زیر ۱۵سال  ۳۶۴نوزاد به دنیا آوردند
۵۲درصد کودکان آزاردیده دختران هستند
در سال  ،۹۸کودک آزاری ۱۲.۵درصد افزایش داشته است
افزایش کودک آزاری ربط مستقیم به نبود قوانین حمایت از کودکان دارد
 ۱۱۴زن در دوران ریاست جمهوری روحانی اعدام شده اند
این یعنی اعدام حداقل  ۱۵زن در هر سال
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03
شکاف جنسیتی و
عدم دسترسی به
فرصت های برابر

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

تبعیض جنسیتی
بنابه گزارش ساالنه شکاف جنسیتی مجمع
جهانی اقتصاد  ،۲۰۲۰ایران در میان ۱۵۳
کشور با اندیکس  ۰.۵۸۴در رده  ۱۴۸قرار
دارد .به این ترتیب ایران فقط باالتر از
کشورهای کنگو ،سوریه ،پاکستان ،عراق و
یمن قرار گرفته است.
باید در نظر گرفت که رده بندی مجمع
جهانی اقتصاد بر اساس آمار رسمی کشورها

انجام می شود و به دلیل غیرشفاف بودن
رژیم مالیان در انتشار آمار واقعی ،حتی این
رده بازتاب وضعیت واقعی زنان در ایران
و محرومیت آنها از فرصت ها و مشارکت
برابر نیست .با این حال وضعیت شکاف
جنسیتی در ایران در سال  ۲۰۲۰هم به
نسبت سال قبل از آن  ۶پله تضعیف شده
بود.
در زمان انتشار این مطلب ،هنوز گزارش
ساالنه  ۲۰۲۱مجمع جهانی اقتصاد منتشر
نشده است .ولی با توجه به شیوع جهانی
ویروس کرونا از آغاز سال  ،۲۰۲۰گسترش
هرچه بیشتر فقر و بیکار شدن بخش اعظم
زنان شاغل در ایران ،می شود حدس زد
که شکاف جنسیتی در ایران تا چه حد باز
شده باشد.

مشارکت زنان در بازار کار تا قبل از شیوع کرونا

زنان ۷۰درصد شاغالن بیکار شده در بحران کرونا

بعد از شیوع ویروس کرونا در ایران تحت حاکمیت یک
زنان ایرانی با یک بازار کار مردانه مواجه هستند که موانع
قانونی و ساختاری بسیاری در مقابل اشتغال آنها قرار می دهد .رژیم فاسد چپاولگر ،مردم بیش از پیش فقیر شدند .در
اقتصادی که پیشاپیش ورشکسته بود ،معدود واحدهای
 nسیاست رژیم به حاشیه راندن زنان است .ولی فقیه
مالیان علی خامنه ای در سال  ،۹۲مهم ترین نقش زن را خانه تولیدی هم تعطیل شدند و کارگران خود را از کار اخراج
کردند.
داری و بزرگترین مجاهدت زنان را «فرزند آوری» دانست.
در این میانه زنان بخش اعظم قشری را تشکیل می دهند
(سایت خامنه ای – ۱۱اردیبهشت  ۱۳۹۲و روزنامه حکومتی
که در بحران کرونا شغل خود را از دست دادند.
رسالت – ۱۲اردیبهشت )۱۳۹۲
 nبنا بر گزارش فصلی مرکز آمار ایران ،تا مقطع
 nتا سال قبل از  ۲۷میلیون نیروی کار زن در ایران ،تنها
تابستان  ۹۹زنان ۷۰درصد از شاغالن بیکار شده در اثر
۳میلیون به کار اشتغال داشتند و نرخ مشارکت زنان زیر
۱۵درصد بود .و از نظر میزان کسب درآمد ،زنان تقریبًا یک بحران کووید  ۱۹را تشکیل می دهند.
 nعیسی منصوری ،معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه
پنجم مردان درآمد دارند.
۶۵درصد از زنان بیکار دارای تحصیالت عالیه هستند اجتماعی اعتراف کرد زنان اصلی ترین قربانیان بحران
n
بیکاری در ایران تحت حاکمیت مالیان هستند( .سایت
و بیکاری زنان تحصیلکرده در اکثر نقاط کشور  ۳تا  ۴برابر
حکومتی راهبرد معاصر -۶دی )۱۳۹۹
مردان است.
 nدر نتیجه اکثر زنان شاغل ایرانی در مشاغل غیررسمی و با  nعالءالدین ازوجی ،مدیر کل دفتر سیاست گذاری
حقوقی بسیار پایین تر از استحقاق خود و بدون هرگونه بیمه و و توسعه اشتغال وزارت کار ،در این باره گفت :در فصل
مزایا به کار مشغول می شوند .مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل بهار امسال (سال  )۱۳۹۹نسبت به بهار سال گذشته حدود
رسمی در معرض آسیب ها و تبعات شوک ناشی از کرونا قرار ۷۴۹هزار نفر از اشتغال زنان کاسته شده و طی بهار تا
تابستان  ۹۹نیز حدود ۱۲۰هزار نفر دیگر از اشتغال زنان
دارند( .خبرگزاری حکومتی ایسنا –  ۲۸خرداد )۹۹
کاسته شده که نشان از تأثیر بسیار شیوع بیماری کرونا بر
 nدر ایران ۸۰درصد شاغالن بدون بیمه در سال  ۹۶زن
بوده اند و اغلب در مشاغل غیررسمی .در واقع عمده افرادی اشتغال زنان است( .روزنامه حکومتی آرمان –  ۱۱بهمن
)۱۳۹۹
که در صورت ابتال به کرونا نمیتوانند از مزایای غرامت
دستمزد ایام بیماری بهرهمند شوند ،زنان هستند( .خبرگزاری  nعالوه بر این پیشتر گزارش شده بود که در زمستان
 ،۹۸حدود  ۱۴۵هزار زن به نسبت فصل مشابه سال قبل از آن
حکومتی ایلنا – ۱۷فروردین )۱۳۹۹
بیکار شدهاند( .خبرگزاری حکومتی ایلنا –  ۲۳فروردین )۹۹
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شکاف جنسیتی در ایران
زنان ایران با یک بازار کار کام ًال مردســاالر مواجه هســتند که موانع قانونی و
ســاختاری بسیاری در مسیر اســتخدام آنها قرار می دهد.

۱۵٪

مشارکت زنان در نیروی کار = ۱۵درصد
زنان حدود یک پنجم حقوق مردان را دریافت می کنند
اکثریت زنان با حقوق های پایین و بدون بیمه و مزایا در
بخش غیررسمی استخدام می شوند

۶۵٪

تنها  ۳میلیون از ۲۷میلیون زن واجد شرایط کار در ایران دارای
شغل هستند
۶۵درصد از زنان بیکار دارای تحصیالت عالی هستند
بیکاری زنان  ۳تا  ۴برابر مردان است

۷۰٪

تا تابستان  ،۱۳۹۹حدود ۷۰درصد شاغالن تعدیل شده در اثر
بحران کرونا را زنان تشکیل می دادند
۱۴۵هزار زن شغل خود را در زمستان  ۹۸از دست دادند
۷۴۹هزار زن شغل خود را در بهار  ۹۹از دست دادند
۱۲۰هزار زن شغل خود را در تابستان  ۹۹از دست دادند.
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باطل شدن مصوبه اولویت به انتصاب زنان
در پست های مدیریتی
چند سال پیش ،معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ،اعتراف کرد که در ایران «زنان در پست های
عالی مدیریتی ناپدید می شوند( ».سایت حکومتی عصر ایران –  ۹آبان )۱۳۹۶
در همان سال در  ۳۰مرداد  ،۱۳۹۶در واکنش به انتقادات از روحانی مبنی بر مردانه بودن دولت او ،شورای
عدالت اداری «مصوبه سقف سنی و اولویت انتصاب زنان و جوانان در پست های مدیریتی» را به تصویب رساند.
بنا بر این مصوبه ،باید ۳۰درصد از جایگاه های مدیریتی به زنان و جوانان اختصاص داده می شد.
اما سه سال بعد ،در  ۲۹مهر  ،۱۳۹۹دیوان عدالت اداری این تبصره را به دلیل «تبعیض ناروا علیه سایر
کارمندان در تصدی پست های مدیریتی به ویژه مدیریت پایه» باطل اعالم نمود .در حالی که این تبصره
مربوط به زنان و جوانان می شد ،جالب اینجا است که حساسیت دیوان عالی اداری بر روی زنان بوده
است( .روزنامه حکومتی شرق  ۳۰ -آبان )۱۳۹۹

مشکالت زنان کارآفرین
زنان کارآفرین در ایران انگشت شمار هستند .يافتن منابع مالي در رابطه با قوانین و سیاست های حکومتی ،وی ادامه می
دهد« :نبود اجازه شوهر و پدر برای خروج از کشور ،نبود
مناسب ،دسترسي به اطالعات ،جلب اعتماد بانک ،بازار و
همکاران و ايجاد تعادل بين کار و خانواده (آن هم زمانی که مشوق و حمایتهای مالیاتی و اقتصادی و نبود سواد اقتصادی
طبق قانون مدنی رژیم ،مرد می تواند همسر خود را از اشتغال برخی مسؤوالن باعث شده در ۴۰سال گذشته اقدامات
متناسبی با شأن و توانمندی زنان انجام نشود».
باز دارد) ،از موانع و مشکالت زنان در راه اندازي کسب و
وی همچنین در مورد رانده شدن زنان به اشتغال خانگی
کار به شمار می رود.
گفت« :نهادهای متولی زنان فقط روی مسائل خانواده متمرکز
فاطمه غفوری ،رئیس کانون زنان بازرگان استان قزوین ،در
شدهاند و اگر هم به سمت اقتصاد توجه کنند همه چیز را در
مورد محدودیت زنان در دسترسی به منابع مالی می گوید:
مشاغل خانگی جستجو میکنند؛ درحالی که این نوع مشاغل
«مؤسسات مالی ،زنان را مشتریان با ریسک باال میدانند و
غیرپایدار بوده و نمیتواند به نحو مطلوب به توانمندی زنان
تسهیالت کمتری به آنها پرداخت میکنند( ».خبرگزاری
منجر شود».
رسمی ایرنا – ۲۳تیر )۱۳۹۹
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جلوگیری شــوهر از اشــتغال و مسافرت همسر

مشــارکت پارلمانی و سیاسی
طی سالی که گذشت ،انتخابات مجلس رژیم برگزار شد و
مجلس یازدهم از  ۷خرداد  ۱۳۹۹رسمًا آغاز به کار کرد .در
میان اعضای مجلس جدید تنها  ۱۶زن به مجلس راه یافت
که ۵.۷درصد کل  ۲۷۶عضو مجلس را تشکیل می دهند .این
درصد مشارکت پارلمانی نسبت به مجلس دهم تغییری نشان
نمی دهد.
الزم به تأکید است که زنانی که از فیلتر شورای نگهبان رد
شده و صالحیت شرکت در انتخابات رژیم را پیدا می کنند،
همگی مروج دیدگاههای زن ستیزانه رژیم مالیان و تسهیل
کننده پیشبرد اهداف رژیم در رابطه با اعمال محدودیت های
هرچه بیشتر بر زنان می باشند.
به لحاظ مشارکت سیاسی نیز باید گفت که تصمیم گیری
ها و سیاست گذاری های کالن در ایران در انحصار مردان
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است .منصب والیت فقیه ،شورای نگهبان ،مجمع تشخیص
مصلحت ،رؤسای سه قوه ،وزرای کابینه دولت ،استانداران،
شهرداران مراکز استان ها ،همه از مردان تشکیل شده اند.
مشارکت زنان در مدار معاونت وزرا  ۵.۵درصد ،در مدیریت
استان ها ۷درصد (۷۷زن در میان  ۱۱۷۴مسئول استانی) ،در
شهرداری همه شهرها  ۰.۵۸درصد (۲نفر از  ۳۳۹شهردار)،
و در شوراهای شهر ۱۱.۸درصد (۳۸زن در میان  ۳۲۱عضو
شوراهای شهر) می باشد.

با حکم دادگاه تجدید نظر استان تهران،
یک پزشک زن متخصص اورژانس
در بیمارستان های امام حسین و بقیه اهلل
تهران به دلیل شکایت همسرش از کار
طبابت ممنوع شد .این پزشک روزانه
 ۱۸۰تا  ۲۰۰بیمار مبتال به کرونا را معاینه
می کرد( .سایت حکومتی خبر فوری –
 ۲۱مهر )۹۹
 nهمچنین از این پس ،زنان
متأهلی که خواستار شرکت در آزمون
دستیاری دندانپزشکی باشند ،ملزم به
اخذ رضایت شوهر هستند .اجرای این
تعهدنامه که متن در آزمون وارد شده
الزامی است .بر اساس این تعهدنامه
شوهر رضایت می دهد همسرش پس
از پایان دوره آموزشی ،در هر محلی
که وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی تعیین کرد ،خدمتش را
بگذراند( .روزنامه حکومتی اعتماد ۲۲ -
اردیبهشت )۱۳۹۹

سمیرا زرگری ،سرمربی تیم اسکی آلپاین که موفق نشد با تیم خود به ایتالیا سفر کند

 nهمچنین سمیرا زرگری ،سرمربی  nبنا به ماده ۱۱۱۷قانون مدنی رژیم
تیم ملی اسکی آلپاین ،به دلیل ممانعت مالیان ،شوهر می تواند زن خود را
همسرش از کشور ممنوع الخروج
از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح
اعالم شد .او نتوانست همراه تیم خود
خانوادگی یا حیثیات خود مرد یا زن
برای رقابت ها به ایتالیا برود .یک منبع باشد منع کند .همچنین بند  ۳ماده
در فدراسیون اسکی گفت تالشهای
 ۱۸قانون گذرنامه به صراحت صدور
مسئوالن فدراسیون برای رفع ممنوع
گذرنامه برای زنان شوهردار را به
الخروجی و اعزام او به مسابقات ایتالیا به موافقت کتبی شوهر موکول می کند.
نتیجه نرسید( .روزنامه حکومتی شرق – اما تا قبل از ازدواج ،اجازه خروج زن به
۲۹بهمن )۱۳۹۹
پدر یا جد پدری سپرده شده است.

ممنوعیت زنان از فعالیت در زمینه موسیقی
تکمیل بازجوئی هایشان ،با تودیع وثیقه به طور موقت آزاد
 nعلی خامنه ای ولی فقیه مالیان در سال گذشته در
یک فتوای جدید مجددًا بر ممنوعیت خوانندگی زنان تأکید شدند( .خبرگزاری حکومتی خبرآنالین –  ۲۸دی )۱۳۹۹
کرد .وی در پاسخ به این سوال که آیا گوش دادن به صدای البته این محدودیت فقط به زنان تک خوان محدود نمی شود
خواننده زنی که تک خوانی می کند ،برای مردم نامحرم حرام و سایر هنرمندان زن هم برای اجرای برنامه دچار محدودیت
است پاسخ داد« :از گوش دادن به آن که معموال مفسده دارد ،هستند.
 nمهدیس ابراهیمیان ،یک نوجوان تکنواز دو تار ،به
اجتناب شود( ».خبرگزاری حکومتی تسنیم – ۲۴تیر )۱۳۹۹
خاطر جنسیتش نمی تواند تار بنوازد .وی در این باره گفت
 nدر همین رابطه ،روز  ۲۷دی  ،۱۳۹۹دو تک خوان
یک گروه موسیقی زنان در کرمانشاه به نام گالریس به دلیل بارها برای اجرای برنامه از قبل با او هماهنگ شده و چند
شرکت در تولید یک کلیپ تبلیغاتی برای یک فروشگاه مبل روز وقت گذاشته و تمرین کرده اما قبل از مراسم به او اطالع
فروشی ،احضار و توسط پلیس امنیت نیروی انتظامی بازداشت دادند که اجرایش کنسل شده و به خاطر اینکه دختر است
اجازه اجرا ندارد( .خبرگزاری حکومتی ایلنا –  ۱۴تیر )۱۳۹۹
شدند .نازنین اتابکی و نسرین یزدانی پور روز بعد و پس از
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سایه ســیاه کرونا بر زندگی پر رنج

۴میلیون زن سرپرست خانوار
سرپرست خانوار دارند آنها با مشکالت متعددی در حوزه
یک نگاه آماری
افزايش زنان سرپرست خانوار در ایران به مرز هشدار رسيده اشتغال روبهرو هستند .تنها  ۱۰درصد زنان سرپرست خانوار
به فرصت شغلی دسترسی دارند ،در حالی که  ۳۰درصد آنها
است .این وضعیت برای جامعه یک زنگ خطر است و می
حداقل با یک حرفه آشنا هستند( ».سایت حکومتی سالمت
تواند به مشکالت دامنه داری منجر شود.
 nآمارها حکایت از آن دارد که ۱۴درصد از خانوارهای نیوز – اول بهمن )۱۳۹۹
یکی از وجوه زنانه شدن فقر را می توان در وضعیت زنان
ایرانی را زنان سرپرست خانوار اداره می کنند( .روزنامه
سرپرست خانوار مشاهده کرد .در شرایط کرونا یکی از
حکومتی جهان صنعت –  ۳۱شهریور )۹۹
 nساالنه ۶درصد به زنان سرپرست خانوار اضافه می شود .فقیرترین اقشار جامعه زنان سرپرست خانوار هستند .این زنان
 nطی ۱۰سال گذشته تعداد خانواده های دارای سرپرست به مراتب فقیرتر از روزهای پیش از شیوع کووید  ۱۹شده اند.
زن نسبت به مردان ۵۸درصد افزایش داشته است( .خبرگزاری زندگی آنها در شرایط معمول با اضطراب ها و مشکالت مالی
و روانی بسیاری آمیخته بود.
حکومتی رکنا – ۲۳بهمن )۱۳۹۸
 nدر شرایطی که وضعیت حاد اقتصادی ناشی از شیوع
 nبه گفته محمود عباسی ،معاون حقوق بشر و امور
کرونا مشکالت معیشتی متعددی را به خانواده های فقیر
بینالملل وزیر دادگستری« ،با وجود تواناییهایی که زنان

یک روز بدون کار
یعنی یک روز
بدون غذا

تحمیل کرده ،حیاتی ترین دغدغه این زنان اشتغالی است که
آنرا از دست رفته می بینند .حدود  ۶۸درصد از بیکارشدگان
سرپرست خانوار بودند( .خبرگزاری حکومتی ایلنا –  ۴آذر
)۹۹
 nمدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،مریم السادات میرمالک ثانی
گفت :با استناد بر اطالعات سال  ۳۳ ،۹۷درصد خانوارهای
زن سرپرست شهری فقیرند( .خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۲۰
مهر )۹۹
یک آمار تکاندهنده
 nسن زنان سرپرست خانوار به  ۱۴سالگی رسیده و این
به یک معضل بزرگ تبدیل شده است .پدیده هایی مانند
ازدواج های زود هنگام و کاهش سن طالق و اینکه بسیاری
از طالق ها در یک سال اول ازدواج صورت می گیرد ،از
جمله عواملی هستند که به تعداد این زنان می افزاید.
 nبر اساس گزارش مرکز آمار ایران حدود  ۵میلیون و
صد هزار زن بیوه یا مطلقه وجود دارد.
 nدر بودجه سال  ۹۸برای بیمه زنان سرپرست خانوار

۲۳۰میلیارد تومان تعیین شده بود که در بودجه سال ۹۹
این ردیف کام ً
ال حذف شد( .شبکه خبر بی بی سی – ۱۷
فروردین )۹۹
 nدر سال  ۹۹اعالم شد که با وجود افزایش یک میلیونی
تعداد زنان سرپرست خانوار طی  ۴سال هنوز طرح های
حمایتی از آنان به نتیجه مشخصی نرسیده است( .روزنامه
حکومتی خراسان –  ۲۶شهریور )۹۹
در شرایطی که این زنان از هیچ گونه حمایت دولتی
برخوردار نیستند ،شیوع کرونا نیز به مشکالتشان ضریب چند
برابر زده است .پدیده زنان سرپرست خانوار در نظام مالیان به
سمت معضل و آسیب اجتماعی می رود .چون تا کنون در این
زمینه سیاستگذاری صحیحی صورت نگرفته است این زنان با
مشکالت فراوانی در زمینه های اقتصادی و توانمندسازی و
تربیت فرزندان مواجه هستند.

۱۰٪
۶۸٪
۳۳٪
۶۱٪

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

۱۴درصد از خانوارهای ایرانی را
زنان اداره می کنند ،اما تنها
۱۰درصد از آنها به فرصت شغلی
دسترسی دارند
۶۸درصد از بیکارشدگان زنان
سرپرست خانوار هستند
 ۳۳درصد خانوارهای زن
سرپرست شهری فقیرند
۶۱درصد از زنان شاغل در بخش
غیررسمی به کار اشتغال دارند
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مشاغل غیررسمی
در دهه های اخیر جامعه کارگری با توجه به توسعه و رشد
فساد در دستگاه های حکومتی ،لطمات جبران ناپذیری دیده
است .به دلیل سوء مدیریت در تأمین اجتماعی و استهالک
منابع مالی صندوق های بیمه کارگری فشار سنگینی به اقشار
کارگر در کشور وارد می شود .حداقل حقوق یعنی سبد
معیشت بخور و نمیر را هم به کارگران نمی دهند.
زنان کارگر در کارهای بسیار سخت و غیررسمی
n
با دستمزدهای بسیار پایین به کار گرفته می شوند .بیشترین
آسیب های اشتغال در حوزه زنان کارگر شامل این دسته از
زنان می شود که بدون عقد قرارداد مجبور به کار هستند.
بسیاری از این زنان و فرزندانشان مدت هاست گوشت
نخورده اند .بخش اعظم دستمزدهای پایین آنها صرف
پرداخت کرایه خانه می شود و به ناچار برای گذران زندگی
در باقی ایام ماه ،دیگر پولی برایشان باقی نمی ماند .حقوق
کاری آنها حتی یک دهم زندگی شان را پوشش نمی دهد.
آنها اگر روزی کار نکنند دیگر چیزی برای خوردن ندارند.
بر اساس آمار و ارقام ثبت شده درخبرگزاری های
n
حکومتی ۶۰درصد اشتغال در ایران را مشاغل غیررسمی
تشکیل می دهند .این رقم در بسیاری از استان های کشور
باالی ۷۰درصد است .مشاغل غیررسمی بیش ازمشاغل رسمی
در معرض آسیب ها و تبعات شوک ناشی از کرونا قرار
دارند( .خبرگزاری حکومتی ایسنا  ۲۸ -خرداد )۹۹
پیشتر مرکز پژوهش های مجلس رژیم اعالم کرده
n
بود که به طور میانگین در سال  ۱۳۹۷بیش از ۶۱درصد زنان
دارای مشاغل غیررسمی بوده اند.
همچنین مؤسسه های مالی سازمان پژوهش تأمین
n
اجتماعی در سال  ۱۳۹۶اعالم کرد حدود ۸۰درصد شاغالن
بدون بیمه زنان هستند .این مشاغل شامل مشاغل خانگی
و کارگاه ها می شود .در میان این زنان کارگر افرادی با
معلولیت های جسمی نیز وجود دارند.
رژیم ادعا کرد که طی سال های  ۱۳۹۴تا ۱۳۹۸
n
حدود ۳میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است.
اما این جمعیت جدید شاغل به دلیل اینکه نه در بخش دولتی
یا شرکتی و نه در کارخانه ها به صورت رسمی استخدام شده
اند بلکه در بخش غیرشرکتی و کارهایی مانند خدمات مواد
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

غذایی و خرده فروشی کار میکنند عمدتًا از کاهش تقاضای
ناشی از بیماری کرونا آسیب می بینند .این گروه عمدتًا
مشاغل نیمه وقت دارند .در موقعیت های شغلی ناپایداری
مشغول به کارند و تحت پوشش بیمه قرار ندارند .بسیاری از
این مشاغل در اثر بحران کووید  ۱۹از بین رفته اند( .سایت
حکومتی اقتصاد آنالین ۲۸ -خرداد )۹۹
زنان کارگر
از آنجایی که بزرگترین کارفرمایان در ایران مؤسسات بزرگ
اقتصادی تحت کنترل خامنه ای و سپاه پاسداران هستند ،رژیم
برای چپاول بیشتر و تأمین سودآوری حداکثر برای دستگاه
های حاکم حتی قوانین خودش در مورد حداقل دستمزد را
زیر پا می گذارد.
زنان کارگر یکی از آسیب پذیرترین نیروی کار در
n
بازار کار محسوب می شوند .زنان کارگر که اغلب آنها زنان
سرپرست خانوارند در شرایط کنونی آسیب بیشتری دیده
اند و در شرایط گرانی طاقت فرسا دیگر توان پاسخگویی
به هزینه های معیشت روزانه را هم ندارند .این زنان در عین
حال که نیروی کار ارزان قیمت برای کارفرمایان محسوب
می شوند در صورت وقوع هر گونه بحران اقتصادی در صف
نخست تعدیل نیرو قرار دارند.
بسیاری از این زنان شاغل که در کارگاه های
n
زیرزمینی یا مشاغل غیررسمی مشغول به کار بوده اند در
دوران کرونا از کار اخراج یا شامل تعدیل نیرو شده اند .دسته
ای از آنها که دارای مشاغل خانگی بودند با رکود سفارش رو
به رو هستند.
سهیال جلودارزاده نماینده مجلس رژیم اعتراف کرد
n
«در تهرانسر در مجلسی با حضور ۲۰۰خانم کارگر نیازمند بودم.
هیچ کدام از این خانم ها یارانه حمایت معیشتی را دریافت نکرده
بودند( ».خبرگزاری حکومتی ایلنا –  ۱۲بهمن )۱۳۹۸
دستمزد کارگران
سال گذشته هنگام بررسی میزان حداقل دستمزد
n
برای سال « ،۹۹سبد معیشت کارگران ۴میلیون و ۹۴۰هزار
تومان تعیین شد که قطعًا هزینه های زندگی باالتر از اینها بود.
(خبرگزاری حکومتی تسنیم –  ۸دی )۹۹

اما حداقل دستمزد یک میلیون و ۸۳۵هزار و
n
زنان دستفروش
۴۲۶تومان یعنی حدود یک سوم همان سبد معیشتی ناقص
یکی از جلوه های عریان فقر ،تعداد باالی زنانی است که
تعیین شد( .محمد شریعتمدار وزیر کار دولت روحانی –  ۲۱به دستفروشی اشتغال دارند .اصلی ترین دالیل گرایش به
فروردین )۹۹
دستفروشی به عنوان شغل اصلی یا شغل دوم بحران بیکاری و
n
دستمزد زنان کارگر همواره بسیار پایین تر از مردان بوده کافی نبودن درآمد افراد شاغل است.
و در این مورد نیز با ستم مضاعف سیستماتیک روبه رو هستند.
بسیاری از زنان دستفروش ناچارند راه های پرخطری
n
n
خط فقر برای یک خانوار ۴نفره۱۰ ،میلیون تومان می را در شرایط شیوع کرونا در پیش گرفته و با دستفروشی
باشد .کارگران که بیش از  ۷۰درصد آنها حداقلبگیر هستند در اماکن شلوغ مانند متروی تهران خود و فرزندانشان را در
و پایین تر از طبقه متوسط قرار میگیرند ،دیگر قادر به خرید معرض ابتال به ویروس کرونا قرار دهند.
گوشت قرمز و یا حتی گوشت سفید نیستند و این اقالم را از
آمار دقیقی از تعداد دستفروشان و به تبع آن
n
سبد خرید ماهانه خود به اجبار حذف کردهاند .این تحوالت دستفروشان زن در ایران وجود ندارد .اما بر اساس مشاهدات
سبب شده که استخوان دام و طیور به سبد غذایی خانوار
می توان عنوان کرد که گرایش به این شغل کاذب
ایرانی راه پیدا کند(.خبرگزاری حکومتی ایلنا –  ۴آذر )۹۹
افزایش داشته و نسبت به قبل زنان بیشتری خود را راضی
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به دستفروشی در مترو ،اتوبوس و پیاده روها کرده اند».
(خبرگزاری حکومتی ایلنا –  ۳۰اردیبهشت )۹۹
اغلب زنان دستفروش اگر روزی برای کار به بیرون
n
نروند به معنای گرسنه ماندن خود و خانواده شان در آن روز
است .درد فقر و ترس از دست رفتن سالمتی خانواده در
شرایط گسترش سرسام آور ویروس کرونا در ایران بیش از
پیش زنان دستفروش را عذاب می دهد.
این زنان که تعدادشان خیلی زیاد است در رده های سنی
متفاوت به دستفروشی مشغولند .دولت هیچ فکری برای این
زنان محروم که اغلب سرپرست خانوار هستند نکرده است.
زنان کولبر
آمار مشخصی از زنان کولبر وجود ندارد .اما افزایش زنان
کولبر در استان های مرزی کردستان ،آذربایجان غربی و
کرمانشاه پدیده ای است که رژیم قادر به الپوشانی آن
نیست و به رسانه های حکومتی راه پیدا کرده است( .سایت
حکومتی عصر ایران – ۲بهمن )۱۳۹۸
آمارهای رسمی تعداد کولبران در ایران را بین  ۸۰تا  ۱۷۰هزار
نفر تخمین می زند( .خبرگزاری رسمی ایرنا – دیماه )۱۳۹۸
کولبری یکی از مهم ترین منابع درآمد روستائیان در
n
استان های کرمانشاه و کردستان است .به طور مثال ۴تا ۵هزار
خانواده در منطقه اورامانات کردستان و ۴هزار نفر فقط در
روستای شمشیر نزدیک شهر پاوه در استان کرمانشاه به کولبری
اشتغال دارند( .سایت حکومتی همشهری ۲۴ -شهریور )۹۹
بسیاری از ۱۸هزار زن سرپرست خانوار در استان
n
کردستان به دلیل فقر و نبودن شغل راهی جز کولبری ندارند.
(خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۲۰بهمن )۹۹
طی ماههای اخیر  ۱۱۰زن کولبر در روستاهای ۷
n
شهرستان کرمانشاه شناسایی شده اند( .سایت حکومتی دولت
بهار  ۵ -اسفند )۹۹
بسیاری از زنان کولبر نان آور خانه و بسیاری از آنها
n
بیوه هستند .حتی تحصیل کرده ها نیز به کار کولبری روی
آورده اند .زنان کولبر لباس مردانه می پوشند .آنها برای گذر
از گردنه های سخت از قرص های مسکن سنگین استفاده می
کنند تا سختی راه را دوام بیاورند .آنها حتی با کسی صحبت
نمی کنند تا دیگران متوجه زن بودنشان نشود .این زنان به
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

اکثر زنان کولبر بیوه هستند .آنها لباس
مردان را می پوشند و مسکن های

قوی مصرف می کنند تا بتوانند بارهای

سنگین را حمل و از مسیرهای صعب

کوهستانی عبور دهند.

بسیاری از  ۱۸۰۰۰زن سرپرست خانوار

در استان کردستان هیچ چاره ای به جز

کولبری ندارند.

حدود  ۱۱۰کولبر زن در تنها  ۷روستای
کرمانشاه شناسایی شده اند.

دلیل توان جسمی کمتر نسبت به مردان بارهای کمتری را
حمل می کنند و طبیعتًا پول کمتری به دست می آورند.
زنان اکثر اوقات برای کولبری در شب کار می کنند
n
تا از دید مأموران رژیم مخفی بمانند .در سال  ۹۸یک زن
کولبر در حین کولبری در سرما یخ زد و جان سپرد.
زنان سرپرست خانوار حتی در سنین باال مجبور به
n
کولبری هستند .یک زن ۶۰ساله مبتال به دیابت ،سرپرستی ۵
فرزند را بر عهده دارد .او با درد شدید زانو به این کار مشغول
است .وی گفت که نه مستمری دارد و نه بیمه .او به همراه اکثر
زنان فامیل از جمله خواهر و دختران بقیه فامیل کل تابستان را
کولبری می کند تا برای زمستان اندک ذخیره ای داشته باشد.
اکثر زنان مناطق کردی به صورت خانوادگی در این
n
کار سخت و طاقت فرسا مشغول به کار هستند.
کاری که از یکسو با تحمل درد رنج بسیار حمل بارهای
سنگین در کوره راههای صعب العبور و از سوی دیگر با
مواجه شدن با خطر مرگ بر اثر شلیک نیروهای امنیتی و
گاردهای مرزی رژیم عجین است و هر سال دهها کولبر در
اثر این تیراندازی ها کشته یا مجروح و معلول می شوند.

بسیاری از این زنان که در حاشیه شهرها زندگی می
n
مسکن و محل سکونت
کنند ،با توجه به سن باال و توان جسمی پایین امکان اشتغال
محمدرضا محبوب فر،کارشناس آسیب های
n
ندارند و به تبع آن درآمدی هم برای چرخاندن زندگی خود
اجتماعی ،درباره اسکان خانوارهای زن سرپرست گفت:
به دست نمی آورند .فرزندان این زنان فقیر و محروم ،مجبور
«برخی از زنان سرپرست خانوار بهدلیل آن که بدون سرپناه
به ترک تحصیل زود هنگام می شوند .پدیده فقر در بین
هستند اکثرًا در خرابهها ،ساختمانهای مخروبه ،گودالها و
کانالها زندگی میکنند و بخشی از آنها که زاغه یا چادر نشین فرزندان ،به ناچار آنها را به سمت آسیب هایی نظیر اعتیاد
سوق می دهد و هزینه جبران ناپذیری برای جامعه به بار
هستند ،اسکان نامناسبی دارند .بخشی از این زنان که مجبور
خواهد آورد.
به اتراق در حاشیه شهرها هستند ،آسیب هایی مانند خشونت
علیه زنان ،اعتیاد ،فروش نوزاد و راه های غیراخالقی آنها را
به شدت تهدید می کند .آنها از حمایت های اجتماعی از
سوی نهادهای دولت محروم هستند .بخشی از زنان سرپرست
خانوار که مشغول به یک کار آبرومند هستند اما زیر خط فقر
و محروم از استانداردهای حداقلی در زندگی هستند( ».سایت
حکومتی اعتماد آنالین – ۲تیر )۱۳۹۹

گزارش ساالنه ۲۰۲۱

72

73

زنان پرستار بی دفاع در خط مقدم مقابله با کرونا
در ایران  ۸۰درصد پرستاران را زنان تشکیل می دهند .آنها در شرایط بحران کرونا بیش
از هر دورانی درد و رنج بسیاری را متحمل شده و تعداد قابل توجهی در راه خدمت به
سالمتی مردم جان باختند .رئیس شورای عالی نظام پزشکی و وزیر علوم و بهداشت سابق
رژیم ،مصطفی معین گفت« ،عدم تأمین امکانات اولیه ایمنی و حفاظت پزشکان و پرستاران
و کادرهای پزشکی به از دست رفتن بهترین نیروهای درمانی و تخصصی پزشکی منجر شد».
(روزنامه حکومتی مستقل –  ۱۶فروردین )۱۳۹۹
با لغو قرنطینه و شروع فعالیت های اقتصادی و اداری در ایران ،و باال رفتن هرچه بیشتر آمار
مبتالیان ،فشار باز هم بیشتری به پرستارانی وارد می آید که چند شیفته کار می کنند ،اکثر
شبها روی زمین می خوابند و بسیاری از آنها ماه هاست فرزندان خود را ندیده اند.

ابتــا به کرونا و مرگ و میر در میان پرســتاران
۶۰هزار پرستار مبتال به کرونا
حسین کرمانپور ،مدیر درمانگاه اورژانس بیمارستان
n
سینای تهران ،در صفحه توئیترش نوشت« :درحال جمعآوری
آمار دقیق از سراسر کشوریم تا بدانیم دقیقًا چه تعداد از کادر
درمان صرفًا در مصاف با کووید ۱۹مبتال شده و یا بر سر
خدمت جان خود را نثار کردهاند .تاکنون به طور قطع ۱۰۷
نفر از همکاران عزیزم آسمانی شده اند( ».سایت حکومتی
سالمت نیوز –  ۳۰اردیبهشت )۱۳۹۹
سازمان نظام پرستاری در یک نامه سرگشاده به
n
مقامات کشور فاش ساخت که از مجموع ۱۱۰هزار پرستار
حدود ۲۰هزار نفر تا کنون به کرونا مبتال شده اند۵ .هزار نفر
از گردونه خدمت به مردم خارج شده اند۵۰ .نفر از بهترین
پرستاران جان باختند( .خبرگزاری حکومتی مهر ۹ -مهر
) ۱۳۹۹
اما قالیباف رئیس مجلس رژیم در تاریخ  ۱۷مهر
n
 ۹۹اعالم کرد« :سی هزار پرستار ما کرونا گرفتند( ».سایت
حکومتی سالمت نیوز ۱۷ -مهر )۱۳۹۹
و در نهایت میرزابیگی ،رئیس کل سازمان نظام پرستاری
گفت« :از حدود ۱۴۵هزار پرستار مشغول در بالین بیماران ۶۰
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

هزار نفر به کرونا مبتال شدند و  ۶هزار نفر در قرنطینه هستند
و حدود  ۱۰۰نفر جان خود را از دست دادند( ».خبرگزاری
رسمی ایرنا  ۲۷ -آذر )۱۳۹۹
محمد شریفی مقدم ،دبیرکل خانه پرستار نیز در
n
تاریخ  ۱۰آبان  ۹۹اعالم کرد« :تا کنون ۶۰پرستار بر اثر ابتال به
کرونا فوت کردند .همچنین ۶هزار پرستار دیگر در مرخصی
استعالجی به سر می برند .بسیاری از پرستاران نیز به دلیل باقی
ماندن آثار حمله کرونا به ریه و اندام های دیگرشان توان کار
ندارند( ».خبرگزاری حکومتی ایلنا –  ۱۰آبان )۱۳۹۹
در اوائل مهرماه ،یک عضو کمیته کشوری مقابله با
n
کرونا ،آمار فوت پزشکان و پرستاران را  ۱۶۴نفر اعالم کرده
بود( .خبرگزاری حکومتی مهر  ۲ -مهر )۱۳۹۹
عدم شفافیت رژیم در اعالم آمار علنی در نقل قول
n
مقامات مختلف رژیم بسیار روشن است و باید ارقام فوق را
حداقل محسوب کرد.

پنهان کردن گسترش کووید ۱۹
به قیمت جان پرستاران
در یک گزارش تکان دهنده از داخل ایران فاش شد که
پرستاران بیمارستان ها حق ندارند در مورد ابتالی بیماران
به بیماری کرونا صحبت کنند و به آنها دستور داده شده که
به جای کرونا ،بیماری را «سندرم حاد تنفسی» ثبت کنند .بر
اساس گزارشات یک شاهد عینی از بیمارستان میالد تهران،
دو نفر از پرستاران در بیمارستان میالد به دلیل اینکه به بیمار
و نفر همراه او گفته بودند بیماری کرونا دارد ،از بیمارستان
اخراج شدند .در یک اقدام تکان دهنده و غیرانسانی ،مقامات
بیمارستان لباس های حفاظتی را از پرستاران گرفتند و تحت
عنوان اینکه نفر همراه بیمار می ترسد ،به پرستاران دستور
دادند که با فرم عادی به سر کار بروند!

کمبود و فرسوده شدن پرستاران
کمبود پرستار موضوعی بود که پیش از شیوع کووید  ۱۹نیز
در ایران معضل جدی بود اما با شروع این همه گیری ضریب
چند برابر خورد .زنان پرستار اصلی ترین قربانیان این فاجعه
در سیستم درمانی فرسوده رژیم مالیان هستند.
میرزابیگی ،رئیس کل سازمان نظام پرستاری ،با
n
اشاره به کمبود پرستار در ایران گفت« :مهمترین مشکل
جامعه پرستاری کمبود شدید نیروست .زیرا برای حدود ۱۷۰
هزار تخت بیمارستانی فقط  ۱۴۵هزار پرستار و نسبت پرستار
به تخت حدود ۸دهم است در حالی که بايد  ۵/۲پرستار به
ازای هر تخت باشد ،بنابراین پرستاران شاغل باید  ۵/۲برابر
شود تا به شرایط استاندارد برسیم .اگر روند افزایش تخت و
بازنشستگی پرستاران بدون جایگزینی نیرو ادامه داشته باشد
كمبود هر روز بیشتر می شود و بیش از همه بیماران آسیب
می بینند( ».خبرگزاری رسمی ایرنا  ۲۷ -آذر )۱۳۹۹
یکی از پرستاران واحد  ۱۱۵اداره اورژانس تهران
n
که پاسخگوی تماسهای مردم به این سامانه است ،گفت:
«شیفتهای کاری ما  ۱۲ساعته است اما با توجه به باالرفتن
تماسها تعدادی از پرستاران شیفتهای بیشتری حتی تا ۲۴ساعت
هم مشغول به کار هستند( ».خبرگزاری حکومتی میزان -
۱۵آبان ) ۱۳۹۹
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قراردادهای  ۸۹روزه و موقت
در شرایطی که ویروس کرونا در ایران به یک فاجعه ملی
تبدیل شده رژیم به جای پرداخت حق و حقوق پرستاران و
حتی در نظر گرفتن مزایای ویژه برای آنها که در خط مقدم
این پیکار هستند آنها را بیش از همیشه استثمار می کند.
قراردادهای  ۸۹روزه پرستاران یکی از این موارد
n
است .این قراردادها در دسته قراردادهای شرکتی قرار دارند
که حتی در بیمارستان های دولتی نیز منعقد می شوند.
دستکم ۳۵درصد نیروهای شاغل زیر نظر دانشگاه
n
های علوم پزشکی با این قراردادهای موقت مشغول به کار
هستند.
دبیرکل خانه پرستار ،محمد شریفی مقدم ،در این
n
رابطه توضیح داد« :سیاست وزارت بهداشت طی هفت تا
هشت سال گذشته بر دو چیز مبتنی بوده است .یکی افزایش
عرضه یعنی تعداد فارغ التحصیالن پرستاری و دومی از بین
بردن امنیت شغلی پرستاران .همه این ها تالشی است از سوی
وزارت بهداشت و درمان در راستای ارزان سازی نیروی کار
پرستاری( ».خبرگزاری حکومتی ایلنا –  ۲۲اردیبهشت )۱۳۹۹
وی تصریح کرد« :تعداد فارغ التحصیالن پرستاری در گذشته
۵هزار نفر در سال بوده که طی سال های اخیر به تعداد ساالنه
۱۲هزار فارغ التحصیل پرستاری داریم .در واقع در پنج سال
گذشته ۶۰هزار نفر فارغ التحصیل شدند که در خوش بینانه
ترین حالت وزارت بهداشت و درمان ۱۰هزار نفر از آنان را
استخدام کرده است .بنابراین ۵۰هزار پرستار فارغ التحصیل
بیکار هستند که متقاضی کار هستند و چون بیکار مانده اند
نیروی کار مطیعی خواهند شد که از اوامر کارفرما پیروی می
کنند و حتی زیر بار قراردادهای استثماری مثل قراردادهای ۸۹
روزه می روند .به این ترتیب دهها هزار پرستار داریم که بدون
امنیت شغلی کار میکنند».

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

یک پرستار در حال اعتراض با پالکارد «نه به قرارداد  ۸۹روزه»

“

سیاست وزارت بهداشت بر دو چیز
مبتنی بوده است :یکی افزایش تعداد
فارغ التحصیالن پرستاری و دومی از
بین بردن امنیت شغلی پرستاران
در راستای ارزان سازی نیروی کار
پرستاری...
در واقع در پنج سال گذشته ۶۰هزار
نفر فارغ التحصیل شدند که وزارت
بهداشت ۱۰هزار نفر از آنان را
استخدام کرده است.

پرستاران مشهد در مقابل دادگستری
بعضا روی زمین می خوابیم .حقوقمون
اخراج پرستاران در بحبوحه
دست به اعتراض زدند .در این تجمع
کمه ،نفری  ۱۹۷۰۰ریختن برامون بعنوان
شیوع کرونا
ده تن از زنان پرستار بازداشت شدند.
حق الزحمه!!میشه  ۱دالر!!»
در خالل برگزاری این تجمع اعتراضی،
در اوج بحران کرونا بدون
n
نیروهای سرکوبگر انتظامی برای متفرق
اعتراضات پرستاران
هیچگونه نظارتی ،بسیاری از کارگران
کردن پرستاران با باتوم و شوکر به آنان
با افزایش مشکالت پرستاران چه در
و پرستاران شرکتی و بخش خصوصی
اخراج شدند( .خبرگزاری حکومتی ایلنا زمینه دستمزد و پرداخت معوقات و چه حمله کردند ،بنرها و پالکاردهایشان را
در رابطه با اخراج آنها و عدم استخدام پاره کردند .دانشگاه علوم پزشکی مشهد
–  ۲۵فروردین )۱۳۹۹
به صورت رسمی در بیمارستان ها ،این به خواسته های آنها رسیدگی نکرد.
جمعیت پرستاران بخش
n
پرستاران معترض در تجمعات
n
قشر زحمتکش در مقاطع مختلفی از
خصوصی به حدود  ۷تا ۸هزار نفر
سال دست به اعتراض زدند .اما هر بار نه اعتراضی گفتند ،در دوره کرونا به جای
می رسد۳ .هزار نفر از پرستاران هم به
صورت قراردادی کار می کنند و امنیت تنها پاسخی نگرفتند بلکه در مواردی با اینکه کارانه آنها افزایش یابد ،از مبلغ
ضرب و شتم و زندان هم مواجه شدند .آن کاسته شده است.
شغلی ندارند.
در عینحال ،بسیاری از
پرستاران بخش خصوصی چندین n
درست در شرایطی که پرستاران n
n
پرستاران «حق کرونا» را تاکنون،
ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.
انتظار داشتند امنیت شغلی بیشتری پیدا
دریافت نکردهاند.
در ۱۱تیرماه  ۹۹جمعی از
n
کنند طرح های تعدیل و اخراج آنها از
فروردین  ۱۳۹۹به اجرا گذاشته شد .به
عنوان مثال ۳۰نفر از کارشناسان اتاق
عمل و بیهوشی بیمارستان پیوند اعضای
پرستاران به جای دریافت حقوق و مزایای بیشتر ،اخراج می شوند
ابوعلی سینا در شهر شیراز اخراج شدند.
حقوق پایین ،تعویق پرداخت حقوق ،اخراج ،کار قراردادی و موقتی،
(خبرگزاری حکومتی سالمت نیوز۱۳ -
اردیبهشت )۱۳۹۹
و کمبود نیروی کار از جمله چالش های فزاینده پرستاران هستند.
حقوق و دستمزدها
پرستاران برای گذران معیشت خود با
مشکالت بسیاری مواجه می باشند.
پرداخت کارانه پرستاران در
n
سراسر ایران ،با تأخیری  ۸الی ۱۴ماهه
مواجه است .به پرستاران وعده داده شده
بود که تا آخر سال  ،۹۸مطالبات آنها را
به صفر برسانند اما در ماه های پایانی سال
پرداختی صورت نگرفته است( .سایت
حکومتی سالمت نیوز ۱۲ -بهمن )۱۳۹۸
یک پرستار در مورد حقوق بسیار
n
پایین گفت« :دوماهه نه بچه ام رو دیدم نه
مادرم ،چند شیفته داریم کار میکنیم و شبها
گزارش ساالنه ۲۰۲۱
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دختران محروم از تحصیل
نداشــتن تلفن هوشــمند برای تحصیل به خودکشــی دانش آموزان دامن زده است
در دوران شیوع پاندمی کرونا ،وضعیت تحصیل در ایران افت

قابل توجهی کرده است .مقام های آموزش و پرورش رژیم

در جهت رفع کمبودها ،ارائه تحصیالت در دسترس و رایگان
و نیز جبران خالء آموزشی کشور ،هیچ اقدام موثری انجام

نداده اند.

n

آموزش مجازی از راه شبکه «شاد» ادامه تحصیل

برای دانشآموزان بیبضاعت را دشوارتر کرده است.

n

رضوان حکیمزاده ،معاون آموزش ابتدایی وزارت

آموزش و پرورش ،گفت که در سال جاری  ۸۹هزار

دانشآموز اول ابتدایی از تحصیل بازماندهاند( .روزنامه

حکومتی آفتاب یزد – ۲۵دی )۱۳۹۹

n

عدم دسترسی به اینترنت و گوشی هوشمند ،آمار

ترک تحصیل دانشآموزان را نسبت به سالهای گذشته

چندین برابر کرده ،افزونبر این دشواریهای بسیاری برای

برخی از آنان برای دسترسی به کالسهای آنالین ،گوشی

معلمان پدید آورده است.

اینترنت فرسنگها راه پرخطر را طی میکنند.

الزم ،معلمان و دانشآموزان زیادی ،متحمل محرومیت و

هوشمند اجاره میکنند و بخشی دیگر برای دسترسی به

n

وزیر آموزش و پرورش وعده کرده بود دسترسی

تمامی دانشآموزان به اینترنت و گوشی هوشمند امکانپذیر
شود .تحقق این وعده اما به «خیرین» سپرده شد تا اگر

میتوانند گوشی هوشمند به دانشآموزان بیبضاعت هدیه
کنند.

n
n

گسترش پوشش اینترنت هم به آینده واگذار شد.

این در حالی است که آموزش و پرورش از اسفند

سال قبل که کرونا در ایران همهگیر شد تا شروع سال

تحصیلی جدید فرصت داشت مشکل اینترنت و آموزش

آنالین را برطرف کند .در این باره اظهارات مقامات رژیم

تصویر روشن تری ارائه می دهد.

n

جواد حسینی ،معاون وزیر آموزش و پرورش با ارائه

آمار ۵میلیونی از کودکان محروم تصریح کرده است« ،طبق
آمایشی که انجام شده است ،تقریبا نزدیک به سه میلیون

نفر از دانشآموزان در سراسر کشور از تجهیزات هوشمند

آموزشی بیبهره اند .در کنار این سه میلیون نفر ،دو میلیون
نفر هم هستند که ابزار آموزشی آنها عاریهای بوده است».

(خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۱۹بهمن )۱۳۹۹
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

n

با مجازی شدن آموزش بدون تأمین زیرساختهای

دشواری مضاعف شدند.

n

در ماههای اخیر هر روز آماری از وضعیت بغرنج

n

طبق آمار ،سه میلیون و  ۲۲۵هزار دانشآموز اساسًا

آموزش عمومی در شهرهای مختلف منتشر شده است.

 ۳میلیون
بیش از ۳میلیون دانش آموز محروم از
تجهیزات هوشمند برای تحصیل

 ۲میلیون

دو میلیون دانش آموز ابزار آموزشی خود را
قرض می گیرند

۸۹درصد

 ۸۹۰۰۰دانش آموز کالس اولی مجبور به ترک
تحصیل شده اند

 ۲برابر

میزان ترک تحصیل در سال  ۱۳۹۹دو برابر شد

به گوشی هوشمند یا اینترنت دسترسی ندارند .بر همین اساس
ترک تحصیل در میان دختران بیش از پسران است.

n

مرکز آمار ایران دوم دی  ۹۹در گزارشی رسمًا تأیید

n

محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات و

کرد که نرخ ترک تحصیل تقریبًا دو برابر شده است.

فنآوری اطالعات رژیم اعالم کرد که از  ۷۶۳هزار

دانشآموز سیستان و بلوچستان  ۱۰۰هزار نفر تحت پوشش

شبکه مجازی نیستند و  ۳۰۰هزار نفر نیز از تجهیزات مورد نیاز
محرومند( .خبرگزاری حکومتی پانا – ۱۵دی )۱۳۹۹

n

فریدون عمتی ،استاندار هرمزگان نیز در مصاحبهای

گفت  ۲۲هزار دانشآموز هرمزگانی از آموزش مجازی

محرومند( .وبسایت حکومتی پسین هرمزگان – ۱۰دی )۱۳۹۹

n

حسنعلی اصغری ،مدیرکل آموزش و پرورش استان

قزوین هم در اینباره اعالم کرد که در این استان دو هزار

دانشآموز از ابتدای سال تحصیلی جاری از تحصیل بازمانده
اند( .خبرگزاری رسمی ایرنا – ۷آذر )۱۳۹۹

n

بهگفته آموزش و پرورش استان خوزستان چهار هزار

n

استان خراسان رضوی اما رکورددار ترک تحصیل

با مجازی شدن آموزش بدون
تأمین زیرساختهای الزم،
دانشآموزان بی بضاعت متحمل
محرومیت و دشواری مضاعف
شده اند.

و  ۵۰۰دانشآموز در این استان ترک تحصیل کردهاند.

دانشآموزان است و  ۴۰هزار دانشآموز در این استان از

ابتدای سال تحصیلی جاری وادار به ترک تحصیل شدهاند.
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ویروس کرونا تلفات و خسارات باالیی از دانش
آموزان ایرانی می گیرد
ویروس کرونا تلفات و خسارات باالیی از میلیونها دانش
آموز ایرانی گرفته است .عالوه بر بازماندگان از تحصیل،
اخبار دردناکی از خودکشی دانش آموزان منتشر شده است.
چند دانش آموز ایرانی به خاطر اینکه استطاعت خریدن یک
گوشی را نداشتند دست به خودکشی زدند.
در روزهای پایانی مهر پرستو جلیلی آذر ۱۳ساله
n
دانش آموز روستای طالتپه بخش نازلوی ارومیه به این دلیل
که نمی توانست برای ادامه تحصیل یک گوشی داشته باشد،
به زندگی خود خاتمه داد.
سید محمد موسوی زاده  ۱۱ساله در استان بوشهر که
n
به دلیل نداشتن گوشی موبایل نمی توانست در کالسهای آنالین
مدرسه شان حاضر شود ،روز  ۲۱مهر  ۱۳۹۹خود را کشت.
مانی هاشمی به منظور درآوردن پول برای خرید یک
n
موبایل برای تحصیل به همراه مادرش کولبری می کرد .وی
در حین کولبری از کوه سقوط کرد و نزدیک بود جان خود
را از دست بدهد.
آمار وحشتناک مرگ و میر در اثر ویروس کرونا در
n
ایران شامل حال دانش آموزان نیز می شود .به گزارش حسین
کرمانپور ،مدیر درمانگاه اورژانس بیمارستان سینای تهران،
۳۰هزار دانش آموز زیر ۱۸سال به کرونا مبتال شده و نزدیک
به ۳۰۰نفر آنها فوت کرده اند( .سایت حکومتی اعتماد آنالین
–  ۱۱مهر )۱۳۹۹
مینو محرز ،عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونای
n
رژیم اظهار داشت« :بازگشایی مدارس از  ۱۵شهریور اشتباه
بود .این تصمیم آموزش و پرورش زمانی بود که اکثر نقاط
ایران قرمز بود( ».روزنامه حکومتی انتخاب – ۹مهر )۱۳۹۹
در کنار جان باختن و خودکشی کودکان در ایران،
n
نمونه های دردناک دیگری بر اثر فقر در جامعه پدیدار شده
است .در ۱۰دی  ،۱۳۹۹رسانه های حکومتی آگهی فروش
موی یک دختر ۹ساله را منتشر کردند که در فضای مجازی
نیز بازتاب یافته بود .علت این اقدام دردناک« ،نیاز مالی
یک مادر برای تهیه گوشی برای فرزندش» عنوان شده بود.
(وبسایت حکومتی خبرفوری – ۱۰دی )۱۳۹۹
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بازگشایی مدارس و استقبال از پیک چهارم کرونا

مزار پرستو جلیل آذر ۱۳ ،ساله ،که دست به خودکشی زد

همزمان با ممنوعیت خرید واکسن از سوی خامنه ای و آغاز
موج چهارم کووید به ایران ،وزیر آموزش و پرورش رژیم
اعالم کرد مدارس از اول بهمن باز و آموزش حضوری آغاز
می شود( .خبرگزاری رسمی ایرنا ۲۲ -دی )۱۳۹۹
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد ضمن هشدار
n
نسبت به چنین اقدامی گفت« :بازگشایی مدارس منجر به
شیوع کرونای انگلیسی میشود .ویروس جهشیافت ه کرونا
مسریتر است و طبق مطالعات اولیه ،این ویروس در افراد زیر
۲۰سال بهویژه کودکان بیشتر از کرونای غیرجهشیافته بروز
پیدا میکند( ».سایت حکومتی باشگاه خبرنگاران جوان -
۲۷دی )۹۹
مسعود مردانی عضو کمیته عملی ستاد کرونا نیز
n
گفت« :تعجیل در بازگشاییها خطرناک است .ما این
موضوع را یک بار در اردیبهشت ماه تجربه کردیم و دیدیم
بهسرعت مراکز آموزشی ،رستورانها ،مراکز خرید و ...را باز

کردند و آمار مرگ و میر تا مرز ۵۰۰نفر در روز هم رسید».
(خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۷ -دی )۹۹
جانشیـن ستـاد کرونا در استان قزوین گفت :شتاب
n
دربازگشایی مدارس و اصناف ،استقبال از کرونا تلقی
میشود .وی گفت :بروز هر گونه پیک جدید بیماری ما
را با سونامی ویروس مواجه خواهد کرد که این وضعیت
بسیار وحشتناک و نگران کننده شده و بی احتیاطی ما را به
دره سقوط می کشاند .وی تصریح کرد :موضوع بازگشایی
مدارس در کلیت موجب نگرانی است.

“

بازگشایی مدارس منجر به شیوع
کرونای انگلیسی میشود .این
ویروس در افراد زیر ۲۰سال
بهویژه کودکان بیشتر از کرونای
غیرجهشیافته بروز پیدا میکند

۳۰هزار

 ۳۰۰۰۰دانش آموز زیر ۱۸سال
به کرونا مبتال شدند

۳۰۰

نزدیک به  ۳۰۰تن فوت کردند

آگهی فروش مو با کیفیت خوب متعلق به یک دختر ۹ساله برای تأمین
هزینه خرید تلفن موبایل

چند دانش آموز به دلیل
نداشتن بضاعت مالی برای
خرید یک گوشی هوشمند
دست به خودکشی زدند

گزارش ساالنه ۲۰۲۱
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