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پیشگفتار  

در روز ۱۷اکتبر ۱۹۸۷، بیش از صد هزار نفر در میدان تروکادرو پاریس جمع شدند تا از قربانیان 
فقر شدید، خشونت و گرسنگی یاد کنند. میدان تروکادرو جایی بود که اعالمیه جهانی حقوق 

بشر در سال ۱۹۴۸ در آن به امضا رسیده بود. تجمع کنندگان اعالم کردند که فقر، نقض حقوق 
بشر است. 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۲دسامبر ۱۹۹۲، طی بیانیه ای روز ۱۷اکتبر را به عنوان روز 
جهانی ریشه کنی فقر اعالم نمود. 

به همین مناسبت با نگاه مختصری به گسترش فقر در ایران و »زنانه شدن« آن، روی این وجه از 
نقض حقوق بشر مردم ایران توسط حکومت مالیان متمرکز می شویم. فقر مردم ایران ممکن 

است در کنار نمودهای فاحش و وحشیانه نقض حقوق بشر در این کشور موضوعی ثانویه باشد. 
با این وجود، تنها بررسی گسترش فقر درمیان مردم و زنان ایران می تواند دلیل محکم و مکفی 

برای عدم مشروعیت حکومت آخوندها بر کشور ثروتمند ایران باشد.
اطالعات و آمار و ارقامی که گردآوری شده است، البته گویای تمام واقعیت نیست. اما از آنجا 

که تمامًا از میان اظهار نظرهای مقامات و کارشناسان حکومتی و رسانه های خود رژیم استخراج 
شده است، می تواند نوک کوه فاجعه انسانی در ایران را به نمایش بگذارد.
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در ۴-۳ ماهی که از روی کار آمدن دولت رئیسی می گذرد، سیر صعودی افزایش قیمتها 
روندی پرشتاب به خود گرفته است. قیمت اقالم مورد نیاز زندگی روزمره مردم افزایشی ۱۰ تا 

۵۰درصدی داشته است.۱  
هزینه های زندگی در ایران ۳۲درصد افزایش داشته است.۲ 

وضعیت عموم مردم و زندگی و معیشت زنان و خانواده های محروم، به  خصوص در شرایط 
توأمانی فقر و کرونا مرزهای فاجعه را درنوردیده است. اکثریت مردم در عرصه مسکن، درمان، 

خوراک، پوشاک و تأمین اولیه ترین نیازهای زندگی هر روز محتاج تر از روز پیش می شوند. 
همه گیری ویروس کرونا بسیاری از کسب  وکارها را به ورطه تعطیلی کشانده است و افراد 

زیادی نیز شغل و درآمد خود را از دست داده  اند. در این مدت، درآمد بسیاری از خانواده  ها در 
ایران نه  تنها افزایش نیافته بلکه با کاهش نیز رو به  رو بوده است. با این  حال هزینه  اصلی خانوارها 
در تمام بخش  ها، چند برابر افزایش داشته است. به  عنوان  مثال قیمت برخی اقالم خوراکی تا ۹۰ 

درصد باال رفته و نرخ اجاره  مسکن نیز چند برابر شده است. 
باال رفتن خط فقر و تورم افسارگسیخته در ایران از عوامل رواج پدیده کودک همسری است.  
محمدرضا محبوب فر در مورد باال رفتن عدد خط فقر گفت: »اگر خط فقر یک خانواده چهار 

نفره در کشور در ابتدای امسال به طور متوسط ۱۲میلیون تومان در ماه برآورد می شد، امروز این 
خط به ۱۴میلیون تومان در ماه رسیده است.«۳

روزبه کردونی، رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، اعالم کرد که تعداد افراد زیر خط 
فقر مطلق در ایران دو برابر شده است.۴ 

اولین گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه دولت رئیسی در مرداد ۱۴۰۰ منتشر شد. بر اساس این 
گزارش می توان گفت تعداد افراد زیر خط فقر در ایران در سال ۹۹ به ۳۶ میلیون نفر رسیده 

است.۵

این در حالی است که شهاب نادری، نماینده مجلس در سال ۹۶ در همان زمان فاش ساخته نگاه کلی
بود که ۸۰ درصد از جامعه ایران زیر خط فقر زندگی می کنند.۶

واضح است که رژیم ایران طی ۴ سال اخیر با فروپاشی کامل اقتصادی نه می خواسته و نه 
توان آن را داشته است که موقعیت اقتصادی مردم را بهبود بخشد. آنچه که می توان از این 

آمارها فهمید، تنها عددی است که تصور آن هولناک است.
ادامه حکومت مالیان معمای تلخی است که زنان را از شدت یأس و درماندگی، هرچه 

بیشتر به زباله گردی، کولبری، فروش اعضاء بدن، تن فروشی، فروش نوزادان و انواع 
مصیبت ها وادار می کند.
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اشتغال و تبعیض ۱
در دوران گسترش فاجعه بار فقر در ایران، زنان در زمینه اشتغال با نابرابری جدی دست و پنجه 

نرم می کنند. 
بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران بهار ۱۴۰۰، ۴.۲ میلیون زن در شمار جمعیت فعال اقتصادی 
به ثبت رسیده اند که معادل ۱۴.۱درصد می شود. طبق شاخص های این مرکز، فعال اقتصادی به 
افراد شاغل و در جستجوی کار گفته می شود. یعنی زنان بیکار در جستجوی شغل را هم در بر 

می گیرد. از طرف دیگر، زنان خانه دار، بازنشسته، دانش آموزان و دانشجویان و همه افرادی که 
از جستجوی کار مأیوس شده اند را در جمعیت غیرفعال اقتصادی به حساب آورده و در شمار 

جمعیت بیکاران محسوب نمی شوند.
این مرکز جمعیت شاغل زنان را در بهار ۱۴۰۰، ۳.۶ میلیون نفر )معادل ۱۱.۵ درصد( تخمین زده 
است. این آمار نسبت به سال پیش از آن یعنی زمستان ۱۳۹۹، ۱۶۸هزار نفر کاهش داشته است.۷  

بنا بر آمار معاونت امور زنان و خانواده در دولت روحانی، از ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار زن شاغل سال 
۱۳۹۸، حدود ۱۵.۳ درصد از آنان در سال ۱۳۹۹ شغل خود را از دست دادند و نسبت زنان به 

مردانی که شغل خود را در سال ۹۹ از دست دادند حدود ۹ برابر است. بر اساس همین گزارش 
بیکاری زنان ایرانی ۳برابر میانگین جهانی است.۸ 

از گزارش دیگر مرکز آمار ایران می توان نتیجه گرفت که درصد افت تعداد زنان شاغل در 
ایران از پاییز ۱۳۹۸ تا پاییز ۱۳۹۹، در طول یک سال اول همه گیری کووید۱۹-، تقریبًا ۱۴ برابر 
مردان بوده است.۹  فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر اقتصادی در باره چشم انداز اشتغال زنان گفت: 

»نمی توان برای سال ۱۴۰۰ پیش  بینی کرد که اشتغال و نرخ مشارکت زنان افزایش پیدا کند. این 
پیش  بینی تا زمانی که زیرساخت  ها برای زنان فراهم نشود، دور از انتظار است.«۱۰ 
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۱اشتغال و تبعیض اشتغال و تبعیض  ۱

بخش عمده زنان شاغل 
گرفتار در اشتغال غیررسمی

بر اساس آمار و ارقام ثبت شده در خبرگزاری های 
حکومتی ۶۰درصد اشتغال در ایران را مشاغل غیررسمی 

تشکیل می دهند. این رقم در بسیاری از استان های کشور 
باالی ۷۰درصد است. خبرگزاری حکومتی ایلنا در اسفند 
۹۸ شمار زنان در اشتغال غیررسمی را ۳میلیون نفر تخمین 

زده است.۱۱ 
مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی در معرض آسیب 

ها و تبعات شوک ناشی از کرونا قرار دارند.۱۲  این زنان 
از آسیب پذیر ترین نیروهای کار در بازار کار ایران می 

باشند.
اشتغال غیررسمی گونه های مختلف دارد اما همه این زنان 

با مشکالت مشترکی دست به گریبانند. آنها بیمه نیستند، 
از خدمات درمانی و دفترچه  های درمانی محرومند، از 

حق بازنشستگی و بیمه بیکاری هیچ بهره  ای ندارند و در 
نهایت اینکه، قوانین حمایتی و قوانین ایمنی و کار مشمول 

حال آنها نمی  شود. استثمار شدن از جانب کارفرمایان و 
گرفتن سفته و چک های بدون امضا توسط کار فرمایان 

نیز از مهمترین مشکالت کسانی است که به ناچار این 
گونه اشتغال را به بیکاری ترجیح می دهند. 

زنان خویش فرما از جمله دستفروشان فضاهای عمومی و 
مترو، از ناامنی اجتماعی و شغلی، مثل دستگیری  های گاه 

و بیگاه و تنگتر شدن روز به روز فضای اشتغال در رنج 
هستند. 

زنانی که در مشاغل خانوادگی کار می  کنند، می  توانند به 
راحتی مورد استثمار مردان خویشاوند خود قرار بگیرند و 

مجبورند به هر نوع بهره  کشی و استثمار تن بدهند.۱۳ 
همه این مشکالت از شروع اپیدمی کرونا صد چندان شده 

است. کاهش تقاضا در بخش های خدماتی، سبب از بین 
رفتن گسترده این مشاغل شده است.۱۴   از آنجا که هیچ 

نهاد حکومتی توجهی به ایمنی و سالمت این زنان ندارد، 
این زنان همیشه و همه وقت، تنها بوده  اند و تنها جنگیده 

 اند و حاال در بحران کرونا هم تنها هستند!۱۵ 
فاطمه غفوری، رئیس کانون زنان بازرگان استان قزوین، 

در مورد رویکرد حکومت آخوندی نسبت به کار زنان 
می گوید: »نهادهای متولی زنان فقط روی مسائل خانواده 
متمرکز شده اند و اگر هم به سمت اقتصاد توجه کنند همه 

چیز را در مشاغل خانگی جستجو می کنند؛ درحالی که 
این نوع مشاغل غیرپایدار بوده و نمی  تواند به توانمندی 

زنان منجر شود.«۱۶

درآمد زنان در اشتغال 
غیررسمی چقدر است؟

مهناز قدیرزاده، کارشناس روابط کار، می گوید: »نه 
تنها زنان دستفروشی که هر روز آنها را در مترو یا پیاده  

روهای شهر می دیدیم که بخش قابل توجهی از زنان 
کارمند و کارگر هم بیکار می شوند و نمی توانند بیمه 
بیکاری بگیرند. می دانیم که زنان زیادی هستند که به 

صورت توافقی مشغول به کار هستند. منشی های پزشکان، 
کارگران خدماتی، کارمندان دفاتر خصوصی و ... در 
بسیاری موارد زیر یک میلیون تومان )۳۶دالر( حقوق 

می گرفته و بیمه هم نبوده اند.«۱۷  

طیبه سیاوشی، عضو سابق مجلس رژیم، در این باره گفت:  
»بدبختانه بسیاری از زنان کارگر به دلیل نیاز شدید مالی 

حاضر می شوند حتی با ماهی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان 
مشغول به کار در محیطی شوند که تابع هیچ قانونی نیست 

و عالوه بر این که هیچ مزایا و تسهیالتی به آن ها تعلق 
نمی گیرد، کارفرما هر زمان که اراده کند می تواند بی هیچ 

دلیلی، عذر این کارگران را بخواهد.«۱۸ 



9کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران  تازیانه فقر بر جسم و ضمیر زنان ایرانی، شکم های گرسنه و شرافت های پایمال شده  اکتبر۲۰۲۱کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران تازیانه فقر بر جسم و ضمیر زنان ایرانی، شکم های گرسنه و شرافت های پایمال شده  اکتبر۲۰۲۱ 8

۱اشتغال و تبعیض اشتغال و تبعیض  ۱

بیگاری تحت عنوان شغل 
خانوادگی

زنان بسیاری هم به رغم ساعت ها، کار طاقت فرسا در 
روز اصاًل حقوقی دریافت نمی کنند. در همه روستاها و 

حتی بسیاری از شهرها زنان عالوه بر همه کارهای خانه و 
رسیدگی به کودکان، بار اصلی شغل های خانوادگی را به 

دوش می کشند. 
یکی از زنان شالیکار از شهرستان رشت که ۳فرزند 

دارد و ۲۵ سال دوشادوش شوهرش در شالیزار به تولید 
برنج پرداخته است به خبرگزاری ایسنا گفت: »از زمان 
کودکی وارد شالیزار شدم و در مزرعه برنج پدرم کار 

می کردم و پس از ازدواج نیز همچنان عالوه بر خانه داری 
به کشاورزی پرداخته ام. هیچ گاه در قبال کاری که در 

شالیزار انجام داده  ام مزدی دریافت نکرده  ام.«
زن شالیکار دیگری گفت: »زحمت  هایی که زنان شالیکار 

در مزارع  شان می کشند جزء هزینه  های تمام شده برنج 
حساب نمی  شود.«

یک شالیکار از فومن گفت: »مردان ما پس از برداشت 
برنج به قهوه  خانه  ها می  روند، اما زنان روستایی پس از 

برداشت برنج کارشان تمام نمی  شود و عالوه بر رسیدگی 
به کارهای خانه باید به دام و طیور خانگی هم رسیدگی 

کنند و در اوقات فراغت محصوالت صنایع  دستی درست 
 کنند.«۲۵ 

وزارت کار حکومت آخوندی، حداقل دستمزد کارگر 
در سال ۱۴۰۰ را با احتساب تمامی مزایا و کمک هزینه 

های احتمالی، حدود ۴میلیون تومان تعیین کرده است.«۱۹  
دستمزد کارگران تنها ۳۴درصد هزینه های آنها را پوشش 

می دهد. یعنی حقوق کارگران شاغل تمام وقت، که در 
بهترین حالت همه حقوق خود را دریافت کنند، در همان 

۱۰روز اول ماه ته می کشد. بیش از ۱۴میلیون کارگر 
ایرانی به فکر این هستند که فقط یک روز زنده بمانند.«۲۰ 
در چنین وضعیت زنان باید فشار تبعیض حاکم بر قوانین 

و فرهنگ بازار کار را هم بردوش بکشند. طوری که 
واقعیت شرایط کار زنان در ایران را تنها می توان به 

شرایط بردگان تشبیه نمود. 
مهناز قدیرزاده، کارشناس روابط کار و فعال حقوق زنان، 

به خبرگزاری حکومتی ایلنا می گوید: »به صورت نظام  
مند و در چارچوب برخی قوانین، دریافتی  های زنان 

کمتر از مردان است. زنان مواردی مثل حق عائله  مندی یا 
فرزند را نمی گیرند، اما جدای از این، در مواردی شاهد 
به  کارگیری زنان در مشاغلی هستیم که مزد آن به انحاء 

مختلف حداقلی هم نیست. بسیاری از منشی  های زن 
در مطب  ها و اغلب کارکنان زن پیشخوان ها از تبعیض 

مزدی رنج می  برند... در مشاغل سنتی یا کارگاه  های 
کوچک به وفور زنانی را پیدا می کنیم که مزد کمتر در 

ازای کار مشابه می  گیرند.«۲۱  بیشتر زن  ها با درآمد ۳۰۰ یا 
۴۰۰هزار تومان در ماه زندگی می کنند.۲۲ 

قاسم سوخته سرایی، رئیس نظام صنفی کشاورزی استان 
گلستان، گفت: »زنان کشاورز ۶۰درصد مردان مزد می 

گیرند.« 
 هزینه های تولید در بخش کشاورزی باال رفته و مردان 

قبول نمی کنند مزد کمتری دریافت کنند و کار نمی کنند 
اما زنان به دالیل مختلف از جمله فقر حاضر می شوند با 

دستمزد کمتر کار کنند.

تبعیض در دستمزد زنان 
شاغل

دستمزد زنان کارگر یک سوم مردان است. کارفرمایان با 
این بهانه که معاش و مخارج خانوار بر دوش مردان است 

حقوق زنان را  یک سوم کمتر از مردان در نظر می گیرند.
این وضع در حالی است که اکثریت زنان کارگر ایران را 
زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند که اغلب روزمزد 

و بدون بیمه هستند.۲۴  



11کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران  تازیانه فقر بر جسم و ضمیر زنان ایرانی، شکم های گرسنه و شرافت های پایمال شده  اکتبر۲۰۲۱کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران تازیانه فقر بر جسم و ضمیر زنان ایرانی، شکم های گرسنه و شرافت های پایمال شده  اکتبر۲۰۲۱ 10

عدم دسترسی زنان به حمایتهای  
اجتماعی

در شرایط تورم روزافزون در ایران، زنان همزمان با کاهش توان تأمین مایحتاج زندگی روزانه، 
توان پرداخت مستمری های سازمان تأمین اجتماعی را هم از دست داده و از چتر حمایتی این 

سازمان خارج می شوند.۲۶ 
بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا در سال ۹۸، به رغم اینکه بنا بر اصل ۲۹ قانون اساسی 

همین رژیم، برخورداری از تأمین اجتماعی حق یک به یک شهروندان ذکر شده است، اما دست 
کم ۱.۹میلیون زن در ایران از این حق کاماًل محرومند.۲۷ 

بر اساس آمار اعالم شده مؤسسه های مالی سازمان پژوهشی تأمین اجتماعی، زنان ۸۰درصد 
شاغالن بدون بیمه در سال ۱۳۹۶ را به خود اختصاص داده بودند.۲۸  

همه زنانی که در شغل های قراردادی و پاره وقت کار می کنند از دریافت حداقل حقوق پایه 
یک کارگر محرومند و بعضًا با چیزی حدود ۱۰درصد حقوق پایه به کار مشغول می شوند. طبعًا 

چنین کارفرمایی ۱۲تا ۱۸درصد از مبلغ حقوق پایه کارگر را برای بیمه آنها به حساب سازمان 
تأمین اجتماعی نخواهد ریخت.

رژیم ایران در سال ۹۹ به تبلیغ پیرامون امکان بیمه زنان خانه دار می پردازد. این در حالی است 
که حق بیمه ماهانه فقط برای برخورداری از خدمات بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی 

سازمان تأمین اجتماعی ۲۲هزار تومان است و زنان خانه دار که طبعًا خودشان درآمدی ندارند 
امکان پرداخت آن را ندارند.۲۹ 

حسین امیری گنجه، سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ می گوید: »%۶۲  از 
زنان کشور خانه دار هستند و جمعیتی نزدیک به ۲۰میلیون نفر را تشکیل می دهند و بیش از ۷۵% 

از آنها فاقد بیمه مستقل بوده و تحت پوشش بیمه درمانی همسر خود هستند.«۳۰  

۲
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عدم دسترسی زنان به حمایت های اجتماعی ۲عدم دسترسی زنان به حمایت های اجتماعی ۲

زنان روستایی باید از بیمه روستایی برخوردار باشند. حال 
آن که در میان  زنان کشاورز  نیز تنها کسانی مشمول بیمه 

روستایی هستند که تحت تکفل همسر خود باشند. بیمه 
جداگانه ای برای این زنان در نظر گرفته نمی شود. زنان 
روستایی که علیرغم زندگی پرزحمت روستایی و انواع 

کارهای بدون دستمزد بیکار محسوب می شوند اساسًا از 
گردونه سازمان تأمین اجتماعی خارج هستند. 

یارانه 
به گزارش تجارت  نیوز، حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت 

ایران مشمول دریافت دو نوع یارانه نقدی و معیشتی 
هستند. فردی که هم یارانه نقدی و هم معیشتی را بگیرد،  
۸۶ هزار تومان می شود. یارانه نقدی ۴۱.۰۰۰ تومان در ماه 

و یارانه معیشتی ۴۵هزار تومان برای بنزین است.۳۱ 
اما این یارانه که مبلغ آن در سال جدید علیرغم تورم 

افسارگسیخته تغییری نکرده است دردی از دردهای مردم 
دوا نمی کند.

حجت اهلل عبدالملکی وزیر کار اعتراف کرده است:  »قطعًا 
این یارانه  ای که االن پرداخت می  شود اثر رفاهی ویژه  ای 

ندارد.«۳۲ 
مردم می گویند: »با این یارانه شما یه کیلو گوشت هم 

نمی توان خرید واقعًا خجالت نمی کشید؟«۳۳ 

زنان سرپرست خانوار 
در حالی که در ایران همه مردم از  فاصله عمیق طبقاتی، 

فقر و سوءمدیریت حکومت آخوندی رنج می برند، 
زنان با تبعیض های مضاعف مواجهند. در این میان، زنان 

سرپرست خانواده که باید زندگی چند کودک و بعضًا 
همسر بیمار یا سالمندی را هم تأمین کنند در گردابی از 

مشقت غوطه می خورند. 
بنا بر برآورد خبرگزاری حکومتی فارس در شهریور ۹۹، 

شمار زنان سرپرست خانوار در ایران طی ۴سال گذشته 
۱میلیون نفر افزایش یافته و به دست کم ۴میلیون نفر 

رسیده است.۳۴  البته معصومه ابتکار مشاور زنان و خانواده 
آخوند روحانی، ۲سال پیش رقم ۴میلیون را عنوان کرده 

بود. اگر آمار آن زمان خانم ابتکار را اصل بگیریم با 
افزایش ۱میلیونی شمار زنان سرپرست خانوار در سال 

گذشته، آمار تاکنون به بیش از ۵میلیون نفر رسیده است. 
سارا فالحی عضو فراکسیون زنان مجلس نیز در مهرماه 

سال ۹۹ آمار میدانی این زنان را تا ۵میلیون برآورد کرده 
بود.۳۵ 

برآورد ۵میلیون زن سرپرست خانوار در حالی انجام می 
گیرد که سیاست رژیم به جای تالش برای توانمندسازی 

این زنان، مخفی کردن صورت مسئله است.۳۶   
زهرا بنیانیان، مدیر یک مؤسسه خیریه رژیم، فاش ساخته 

است که »اطالعات مربوط به زنان سرپرست خانوار 
محرمانه نگه داشته می  شود.«۳۷ 

سمیه قاسمی طوسی، مدیرکل امور بانوان و خانواده 
استانداری مازندران، نیز می گوید: »آمار دقیقی از تعداد 
زنان سرپرست خانوار استان وجود ندارد، زیرا برخی از 

آن  ها تحت حمایت نهاد خاصی نیستند.«۳۸ 
بهزیستی رژیم برای حمایت از زنان شرط و شروط 

متعددی گذاشته است. مثاًل اینکه اگر شاغل هستند، 
حقوقشان باید ۴۰درصد کمتر از حقوق پایه اعالم شده 
از طرف وزارت کار باشد در غیر این صورت توانمند 

محسوب شده و شامل خدمات این ارگان نمی شوند!
سازمان بهزیستی دولتی در کل، تنها ۲۵۰هزار زن را تحت 
پوشش قرار داده است.۳۹  با فرض اینکه همه این ۲۵۰هزار 

زن سرپرست خانوار باشند، بقیه دست کم ۴میلیون و 
۷۵۰هزار از همین کمک های ناچیز نیز محروم بوده با فقر 

مهلک دست به گریبانند.
زهرا بنیانیان در مورد وضعیت اشتغال این زنان عنوان 

کرد: »اغلب زنان سرپرست خانوار سطح سواد و مهارت  
های حرفه  ای کمی دارند و در قسمت غیررسمی اقتصاد 

فعالیت می کنند. مشاغل آنها بیشتر پاره وقت، بدون بیمه و 
با مزایای کمتر است که در بحران  های کاری اولین گروه 

هایی هستند که اخراج می  شوند.«۴۰ 

بی خانمانی
یکی از نتایج فاجعه فقر در ایران، ناتوانی مردم در تأمین 
مسکن است. طبق برآورد رسانه های رژیم، ۴۰درصد از 

خانوار های شهری اجاره  نشین هستند.«۴۱ 
گزارش  ها از بازار مسکن نشان می  دهد که نرخ اجاره 

 بهای مسکن در شهرهای بزرگ ایران، در مدت کمتر از 
پنج سال بیش از هفت برابر رشد داشته است. 

بر اساس آمار بانک مرکزی در مهرماه ۱۴۰۰، طی یک 
 سال منتهی به شهریور امسال اجاره بهای مسکن در 

شهر تهران ۴۲.۸درصد و در کل مناطق شهری کشور 
نیز ۴۵.۷درصد رشد داشته است. رشد ساالنه ۴۳ تا 

۴۶درصدی اجاره  بها در یک دهه اخیر اتفاق بی سابقه  ای 
بوده است.۴۲ 

به گفته مهدی سلطان  محمدی، کارشناس بازار مسکن، 
این روزها بازار اجاره  بها نفس بسیاری از مستأجران را بند 

آورده است و نرخ اجاره  بها در ماه  های پیش رو باز هم 
افزایش خواهد یافت.۴۳ 

گزارش خبرگزاری ایسنا در مرداد ۱۴۰۰ نشان می دهد که 
نرخ رهن کامل یک واحد ۵۰ تا ۷۰ متری قدیمی حداقل 

۱۵۰ میلیون تومان است و می تواند به ۴۰۰ میلیون هم 
برسد. 

بر اساس گزارش سایت تجارت  نیوز در ۱۵ شهریور 
۱۴۰۰، متوسط اجاره مسکن تهران، بیش از دو میلیون 

تومان است و می تواند تا ۷ میلیون هم باشد. 
یک مشاور امالک  در گفتگو با سایت تجارت  نیوز از 

افزایش تقاضا برای خانه  اشتراکی خبر داده و گفته است: 
»پولشان نمی  رسد، دو یا سه نفری خانه می  گیرند.« مشاور 

امالک دیگری گفت: »مستأجران متأهلی بوده  اند که 
همراه با خانواده   ای دیگر خانه  اجاره کرده اند. دو خانواده 
متأهل که با هم شش نفر می  شدند، یک خانه ۷۰ متری را 

۳۰۰ میلیون تومان رهن کردند.«۴۴   
اما عدم تناسب حقوق مردم به خصوص زنان با اجاره 

بهای خانه، بسیاری از مردم را آنقدر ناتوان می کند که 
نهایتًا سرپناه خود را از دست می دهند. پدیده کارتن 

خوابی، گودال خوابی، گورخوابی و یخچال خوابی در 
ایران مستقیمًا حاصل فقر مردم و سیاست های ظالمانه و 

چپاولگرانه حکومت آخوندی است.
در این میان، مقامات جنایتکار حاکم به جای پاسخگویی 

به دردهای مردم به سرکوب و تحقیر آن ها مبادرت 
می کنند. زهرا شمس  احسان، عضو بی درد ششمین 

شورای شهر تهران، طی مصاحبه ای با روزنامه حکومتی 
همشهری، کارتن خوابی را »نوعی سبک زندگی« خواند. 

وی با اشاره به این که باید پذیرفت تهران شاهد آسیب 
اجتماعی کارتن  خوابی است، گفت: »وقتی درخصوص 

موضوع کارتن  خوابی زنان صحبت می شود باید حتمًا 
مدل اقدام و عمل برای تغییر سبک زندگی آن  ها ارائه 

دهیم.«۴۵  
این مقامات همان تباری هستند که در چنین شرایطی، 
سنگدالنه به تخریب خانه های فقیرترین اقشار جامعه 

مبادرت می کنند.
 تنها در ماه شهریور، تصاویر دستکم ۵مورد از تخریب 

خانه های مردم در رسانه های اجتماعی منتشر شد.
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عدم دسترسی زنان به حمایت های اجتماعی ۲عدم دسترسی زنان به حمایت های اجتماعی ۲

فیلم اول در ۸سپتامبر در تلگرام ایندیپندنت فارسی منتشر 
شد. این واقعه در شهر رباط کریم استان تهران رخ داد. 

سازمان اداره آب خانه یک خانواده را در حالی که 
جواز داشتند بر سرشان خراب کرد. این خانواده تنها 

برای گرفتن مجوز ۲۰۰میلیون تومان پرداخته و سپس با 
دشواری بسیار و صرف ۵۰۰ملیون تومان دیگر خانه خود 

را ساخته بودند. 
ویدئوی دوم را تلگرام مجاهد در ۳۰شهریور ۱۴۰۰ منتشر 

کرد. این کلیپ تخریب وحشیانه سرپناه و ضرب و شتم 
یک بانوی بلوچ سرپرست ۴فرزند در زاهدان را نشان می 
داد. مأموران سرکوبگر شهرداری زاهدان این زن محروم 
را مورد ضرب  و شتم قرار می  دهند تا جایی که بیهوش 

می  شود.
ویدئو سوم و چهارم در تلگرام مجاهد نیز مربوط به روز 

بعد از آن و تخریب خانه های مردم در استان گلستان و در 
شهر خرم آباد در استان لرستان است.

ویدئوی پنجم را باز هم همین رسانه منعکس کرده است 
که مربوط به تخریب دستکم ۳باب منزل در قاسم آباد 

زاهدان است. نیروی سرکوبگر انتظامی حاضر در صحنه 
یک زن را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. 

مأموران سرکوبگر زن که مشغول کتک زدن او بودند، رو 
به معترضان حاضر وقیحانه گفتند: »نمی  میرد،  اگر مرد، 

پول خونش را می  دهیم.«

کولبری، زباله گردی و 
دستفروشی – راه دشوار ادامه 

بقا برای زنان
فقر و تنگ دستی، زنان ایران را مجبور کرده است که 

برای زنده ماندن خود و خانواده شان به کارهایی رو 
بیاورند که نه تنها شرافت انسانی آنها را خدشه دار کرده 
بلکه بسا فراتر از ظرفیت جسمی آنهاست و سالمت شان 

را به شدت تهدید می کند. 
بعضی از زنان ایران از شدت فقر و بی پناهی به زباله 

گردی روی آورده اند. حکومت ایران به جای پشتیبانی و 
توانمندسازی این زنان به این گونه شغل ها رسمیت داده 

است. 
در اهواز ، حدود ۱۲۰کارگر در یک سایت تفکیک 

زباله به نام صفیره کار می کنند.۴۶  بخش اعظم کارگران 
این سایت را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند و 
بیماری های بسیاری آنها را تهدید می کند. زنان شاغل 

در این سایت همگی بی سرپرست یا بدسرپرست هستند و 
زندگی های سختی دارند. زنان کارگر سرپرست خانوار 

برای تأمین معاش خود روزانه هشت ساعت در میان 
زباله ها کار می کنند. آنها ماهی ۲میلیون تومان حقوق 
می گیرند.۴۷  این حقوق، زیر حداقل حقوق کارگر در 

قوانین رژیم بوده و در قیاس با خط فقر ۱۴میلیونی فعلی 
در ایران، تنها ۱۴درصد  از نیازهای خانواده آنها را تأمین 
می کند. کارگران این سایت از اسفند ماه ۹۸ هم زمان با 

شیوع کرونا تا کنون حقوق دریافت نکرده اند.
طاهره اسدی ۲۵ساله که به دلیل بیماری پدرش و از دست 

دادن سرمایه زندگیشان به زباله گردی روی آورده می 
گوید:»۶-۵ صبح برای کار می آیم و ۱۲ شب می روم. 

پول دوا و دکتر بابایم را من می دهم.  ۳ خواهر و ۳برادر 
دارم. هم سن های من بهترین لباس را می پوشند، بهترین 

ماشین را سوار می شوند اما من سرم باید در آشغال ها 
باشد. بیشتر مسئولین صد درصد می بینند. از اینجا رد می 

شوند ولی اهمیت نمی دهند. می رویم بهزیستی، کمیته 
امداد... جواب نمی دهند. می گویند وضع مالی شما 

خوب است.«۴۸   

یکی دیگر از این مشاغل دستفروشی است که در شرایط 
بحران اپیدمی در ایران و مرگ و میرهای زیاد جان این 

زنان را تهدید می کند. حسن خلیل  آبادی، عضو شورای 
شهر تهران، از افزایش دستفروشی در پایتخت به دلیل 
شرایط کرونا و بیکاری ناشی از آن خبر داد و تصریح 

کرد: »به دلیل شرایط کرونا، بسیاری از افراد در پایتخت 
مشاغل دائمی خود را از دست داده و فقط از طریق 

دستفروشی امرار معاش می  کنند.«۴۹  
در شهریور ماه ۹۹، مدیرعامل شرکت ساماندهی و مشاغل 
تهران، سیدعلی مفاخریان، شمار دستفروشان تهران را که 
تنها در سیستم این ارگان نام نویسی کرده اند ۱۰هزار نفر 

عنوان کرد.۵۰  
از  جان فرساترین کارهایی که فقر زنان ایرانی را وادار به 

انجام آن می کند کولبری است. 
فقر، بیکاری، نداشتن چشم اندازی به آینده، شکم های 

گرسنه فرزندان، تن های زخمی همسران و ... دالیلی 
است که زنان را مجبور به تن دادن به این کار طاقت فرسا 

می کند. بیشتر کولبران زن در ایران زنان تنها هستند که یا 
همسرانشان از کار افتاده یا درگذشته اند. کولبران زن در 

ایران اکثرًا بدون آنکه به کسی بگویند لباس کردی مردانه 
می پوشند. آنها برای گذر از گردنه های سخت از قرص 
های مسکن سنگین استفاده می کنند تا  سختی راه را دوام 

بیاورند. 
این زنان مظلوم، بین ۸ تا ۱۰ ساعت یک مسیر را می 

روند و بعد از تحویل دادن بار این مسیر طوالنی را باید 
برگردند. 

اکثر اوقات زنان مجبورند شب ها کولبری کنند. شب 
مانع دیده شدنشان از طرف مأموران رژیم و مورد اصابت 
گلوله قرار گرفتن آنها می شود. اما حتی اگر کولبران زن 

از گلوله های پاسداران این رژیم جان سالم به در ببرند 
ممکن است صخره ها و دره ها جانشان را بگیرد. این زنان 

طی مسیر، با کسی صحبت نمی کنند تا کسی متوجه زن 
بودنشان نشود. 
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عدم دسترسی زنان به حمایت های اجتماعی ۲عدم دسترسی زنان به حمایت های اجتماعی ۲

به دلیل اینکه سال گذشته یک زن کولبر در حین کولبری 
از سرما یخ زد و جان سپرد، در فصل زمستان به زنان بار 

نمی دهند. 
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. به طور مثال، بین ۴ تا ۵هزار خانواده فقط در 
منطقه اورامانات کردستان، و ۴هزار نفر فقط در روستای 

شمشیر نزدیک شهر پاوه در استان کرمانشاه به کولبری 
مشغولند.۵۱   تنها در ۷روستای کرمانشاه ۱۱۰ زن کولبر 

شناسایی شده اند.۵۲  
بهزاد رحیمی، نماینده مجلس رژیم در این باره اذعان 

کرد: »مردم عمدًا و آگاهانه به سراغ این کار نمی روند که 
جان خود را به خطر بیندازند. آنها به خاطر نداشتِن درآمد 

و خالی بودن سفره  هایشان تن به این کار می  دهند. ما نمی 
 توانیم به آنها بگوییم سراغ این کار نروند، چراکه در این 
صورت هزینه و درآمدی برای زندگی ندارند. کاری که 
ما می  توانیم انجام دهیم این است که زمینه اشتغال  زایی 

ایجاد کنیم.« 

دختران کار – قربانیان مکرر 
تازیانه ستم و تبعیض

ساعات طوالنی کار، کار بی تناسب با توان جسمی، 
خشونت، آزار جنسی و محرومیت از تحصیل، موزیک 

متن زندگی هزاران دختربچه کار است.
الهه قربانی، کارشناس ارشد مطالعات زنان و جامعه 

 شناس، علل کار دختربچه ها در شهر تهران را اینگونه بر 
می شمارد؛ فقر و ناتوانی خانواده در تأمین معاش، حاشیه 

نشینی، از هم گسیختگی خانوادگی یا بی سرپرستی و 
بدسرپرستی و مهاجرت. دلیل دیگر رواج این پدیده غم 

انگیز، ازدواج و فرزندآوری والدین این کودکان یا چند 
همسر بودن پدر آنها است. این کودکان برای کمک به 
مخارج خانواده خود کار می کنند. این کودکان به رغم 

کار در بیرون خانه، وظایف خانه  داری را نیز به عهده 
دارند و بعد از کار بیرون مشغول کارهای خانه از قبیل 
ظرف شستن، غذا درست کردن، جارو کردن و... می 

 شوند. بر مبنای این پژوهش اکثر این دختران بی  سواد 
هستند و به ندرت به کالس پنجم می  رسند. آنها اغلب از 
بیماری های دهان و دندان، تهوع و سردرد رنج می برند.۵۳ 

به گفته الهه قربانی که پژوهشی در این باره انجام داده 
است، این دختران به اندازه یک فرد بزرگسال تا دیروقت 
شب کار می کنند. این جامعه شناس می گوید: »اکثر بچه 

 ها می  دانستند که در معرض خطر قرار دارند و خیلی از 
دزدیده شدن و اینکه بالیی سرشان بیاید، می  ترسیدند. 

حتی در برخی موارد دخترها خودشان را شبیه پسرها می 
 کردند، موهایشان را کوتاه می  کردند و تا جایی که می  

توانستند لباس پسرانه می  پوشیدند تا امنیت بیشتری داشته 
باشند. این کودکان گرچه در مورد آزارهای جنسی به 

سختی صحبت می  کردند ولی همه می  دانستند که برای 
کدام دوستشان، چه اتفاقی افتاده است.«۵۴  

بسیاری از کودکان کار از جمله دختربچه ها، برای 
درآمدی بسیار ناچیز، به شرایط سخت، تحقیرآمیز و 

غیربهداشتی زباله گردی تن می دهند. محمدرضا جوادی 
یگانه، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، اعالم 

کرد ۵هزار کودک زباله گرد در تهران وجود دارد.۵۵  
شهرداری تهران با استثمار کودکان در این شغل ماهانه 

۴هزار میلیارد تومان درآمد دارد.۵۶ 
قربانی، کارشناس مطالعات زنان، با اشاره به سرکوب و 
تحقیر این کودکان توسط نیروهای سرکوبگر حکومتی 
می گوید: »استفاده از واژه »جمع آوری« برای سرکوب 
کودکان کار توسط شهرداری و نیروی انتظامی، القای 

این تصور که کلیت کودکان کار ولگرد، دزد و اعضای 
گروه های مافیایی هستند، جزئی از آماده سازی اذهان 
برای سرکوب کودکان کار است که در فیلم و سریال 

 های ساخت ایران بسط داده می شود.«۵۷ 
رژیم ایران در موضوع گسترش کار کودکان نیز شفاف 

برخورد نکرده و آمار دقیق ارائه نمی دهد. شمار کودکان 
کار فعال در ایران حداقل ۷ میلیون نفر تخمین زده می 
شود که نیمی از آنان دختر هستند. اما با افزایش فقر و 

حاشیه نشینی در چند سال اخیر می توان با قطعیت گفت 
که شمار دختران کار نیز رو به فزونی است.۵۸ 

سوء تغذیه

در شرایط فقر گسترده و روز افزون در ایران، امنیت 
غذایی مردم به  شدت آسیب دیده است و مردم دیگر نمی 

 توانند کالری استاندارد مورد نیاز خود در روز را تهیه 
کنند. بسیاری از اقالم ضروری زندگی روزانه مردم به 

 دلیل گرانی، از سبد تغذیه خانواده  ها حذف شده است.
به نوشته سایت حکومتی تجارت نیوز،  قیمت حبوبات 
در مرداد ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰درصد 

افزایش داشته است. برنج ایرانی حدود ۴۲درصد، 
ماکارونی بیش از ۲۰درصد و نان نیز بیش از ۵۰درصد 

افزایش قیمت داشته  اند.۵۹  
داده  های مطالعاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نشان می  دهد که مصرف گوشت در کلیه دهک  های 

درآمدی جامعه ایران از نصف کمتر شده است و مردم 
در سال ۱۳۹۸ به نسبت سال ۱۳۹۰ کمتر برنج، گوشت 
و لبنیات مصرف کرده  اند. این در حالی است که برای 

تأمین اقالم ضروری و مواد خوراکی پرمصرف هزینه 
بیشتری نیز پرداخته  اند؛ به  عبارت  دیگر بیشتر خرج کرده  

اند اما کمتر خورده  اند. فقط در پنج ماه نخست سال 
۱۴۰۰، قیمت برخی مواد غذایی مثل برنج و شکر از ۳۰ تا 

۹۰درصد باال رفته است.۶۰  
بررسی های وزارت کار رژیم نشان می دهد که کالری 

دریافتی ایرانیان از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ روند کاهشی 
و بحرانی داشته است و متوسط کالری دریافتی ایرانیان در 

سال ۱۳۹۸ به ۱۹۵۰ کیلوکالری در روز رسیده است.۶۱   
گزارش  نهادهای دولتی نشان می دهد که در سه سال 
گذشته، هفت دهک جامعه نتوانسته  اند مقدار کالری 

مورد نیاز و استاندارد را مصرف کنند و این نشان می  دهد 
که امنیت غذایی در ایران به خطر افتاده است.۶۲ 

گرچه رئیس انجمن تغذیه ایران توصیه می  کند که مردم 
مواد غذایی ارزان  تر را جایگزین مواد غذایی گران کنند 

اما برخی از مردم حتی توان اقتصادی این جایگزینی را 
ندارند.۶۳ 

سوءتغذیه زنان و کودکان نسل های آینده کشور را هم 
دستخوش بیماری های مختلف می کند. تغذیه نامناسب 

مادر، ضعف بدنی یا بیماری مادر ارتباط مستقیم با فقر 
دارد. در سال ۱۳۹۶، ۸.۶ درصد کودکان متولد شده دچار 

کم وزنی بوده اند. 
براساس آمار وزارت کار، در سال ۱۳۹۹ حدود ۲.۶ 
درصد از کودکان در ایران دچار سوءتغذیه بودند. 
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عدم دسترسی زنان به حمایت های اجتماعی ۲

شکاف طبقاتی

آن روی چهره اجتماعی ایران شکاف عظیم طبقاتی است که روز به روز عمیق تر می شود. 
»متوسط درآمد ثروتمندترین قشر جامعه ایران ٣٤برابر بیشتر از متوسط درآمد فقیرترین قشر 

است. گسترش مناسبات رانتی، اختالف طبقاتی را در جامعه تشدید کرده و در کنار افزودن بر 
ثروت افسانه  ای برخورداران، جمعیت زیر خط فقر را نیز به  سرعت افزایش داده است.۶۴ 

شاخص ضریب جینی و نسبت هزینه دهک دهم )ثروتمندترین( به دهک اول )فقیرترین( که 
ازجمله شاخص  های سنجش توزیع درآمد هستند، نشان می  دهد وضعیت ایران در ضریب جینی 
از ۸۷ کشور بدتر است. نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در ایران نزدیک به ۱۴برابر است. 

این شاخص در کشورهای توسعه  یافته حدود ۶ تا ۷ برابر می باشد. نتایج بررسی  ها نشان می  دهد 
حکومت مالیان پیامدهای نامطلوب شکاف طبقاتی توجه نداشته است.۶۵ 

در ایران دیگر کسی از شنیدن اصطالحاتی مانند »کارتن خواب«، »گورخواب«، »پشت  بام 
خواب«، »کپرنشین«، »حاشیه نشین«، »کودک کار«، »کودک چهارراه«، »فروشنده اعضاء بدن« 

تعجب نمی  کند.
این روزها فقر در ایران آن  قدر آشکار شده که اگر روزگاری تنها کسانی که شغل نداشتند در 

معرض فالکت و فقر بودند، امروز خانواده هایی که چند نفر از اعضاء آن بیش از یک شیفت کار 
می کنند نیز در میان امواج تورم و هزینه  های سرسام  آور درمان و مسکن به معنای واقعی کلمه 

طعم فقر را می  چشند.
انتشار تصاویر خودروهای چندده میلیاردی، ویالهای چندصد میلیاردی، سفرهای خاص و ویژه 

و زندگی لوکس مقامات و وابستگان حکومتی چشم  ها را خیره می  کند. هزینه یک وعده غذا و 
یک مهمانی ساده آنان معادل زندگی یک ماه چند خانواده کارگر و کارمند ایرانی است.

۳
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شکاف طبقاتی  شکاف طبقاتی  ۳۳

گفته می  شود میزان دارایی آستان  قدس رضوی، آستان 
حضرت معصومه قم و بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان و ستاد 

اجرایی فرمان امام قابل برآورد نیست. نه این نهادها و نه 
گروه  های اقتصادی وابسته به نهادهای دینی هیچ  کدام 

حاضر به شفاف کردن فعالیت  های مالی خود و پرداخت 
مالیات نیستند. اشخاص ثروتمند و نهادهای صاحب 

مجموعه  های مهم و پولساز در ایران عماًل از مالیات 
معاف هستند.۶۶ 

سایت حکومتی مشرق نیوز به بخشی از این انباشت ثروت 
اینگونه اعتراف می کند: »از سال۱۳۹۷ تاکنون واردات 

کاال با ارز ترجیحی۶۷  به حدی برای واردکنندگان 
جذابیت دارد که تعداد شرکت  های فعال واردات 

نهادهای دامی از ۱۵شرکت به ۴۰۰ شرکت رسیده است. 
چون عالوه بر فروش کاالی وارداتی به قیمت آزاد، از 

پرداخت مالیات و بیمه و سایر هزینه ها معاف اند.«۶۸
روزنامه حکومتی کار نیز فاش می کند که »سهم مالیاتی 

بنیادها را از حقوق بگیران کم  درآمد می گیریم.«۶۹ 

ثروت خامنه ای
در مورد فساد حکومت ایران می توان به ثروت شخص 

خامنه ای اشاره کرد. سفارت آمریکا در بغداد روز جمعه 
۲۶ آوریل ۲۰۱۹   در گزارشی ثروت خامنه ای، را ۲۰۰ 
میلیارد دالر برآورد کرد. این بیانیه می نویسد: »فساد در 
همه اجزای رژیم ایران، از راس هرم گرفته تا قاعده آن، 

فراگیر شده است.« این درحالی است که ثروت جف 
بزوس صاحب شرکت آمازون تا ماه ژوئیه سال ۲۰۲۰ به 

۱۹۶میلیارد دالر رسید!
روزنامه عرب زبان القدس العربی روز ۱۶ تیر ۱۳۹۴، طی 
مطلب مفصلی در مورد ثروت فرزندان سیدعلی خامنه ای 

از جمله نوشت: »ثروت پسران و دختران خامنه ای 
میلیاردها دالر برآورد می  شود که بیشتر آن در بانکهای 
انگلستان و سوریه و ونزوئال است. ثروت مجتبی، دومین 
پسر رهبر رژیم، به ۳ میلیارد دالر بالغ می  شود، که بیشتر 
آن  را در بانک  های امارات و سوریه و ونزوئال و برخی 

کشورهای آفریقایی سپرده است، در عین  حال میزان 
سرمایه طال و الماس او به ۳۰۰ میلیون دالر می  رسد. 

پسر سیدعلی خامنه  ای دست روی اراضی گسترده  ای از 
کشور، در شهر مشهد گذاشته، و آنها را تبدیل به ملک 

خصوصی خود کرده است. و این در حالی ا ست که 
شهردار تهران محمدباقر قالیباف چندین هکتار از زمین 

 های دولت را در بهترین منطقه عباس آباد تهران و دیگر 
نقاط به او هدیه کرده است. ضمن این که او در شهر مشهد 

مالک بزرگترین مرکز خرید و فروش عظیم  ترین پروژه 
مسکونی تجاری، و هواپیمای خصوصی و هلیکوپتر برای 

سفرهای فوری، و کاروانی از خودروهای مرسدس بنز 
جدید و اسبها است.«۷۰ 

این ثروت های هنگفت عالوه بر مال اندوزی شخصی، 
صرف بقای حکومت دیکتاتوری آخوندی می شود. 

مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا، روز ۲۲ مارس 
۲۰۲۰ گفت: »در حالیکه مقامات ایران درخواست پول 

بیشتری می کنند، حائز اهمیت است که خاطرنشان کنیم 
ایران از سال ۲۰۱۲،  بیش از ۱۶میلیارد دالر برای تروریسم 
در خارج کشور هزینه کرده است و از رفع تحریمها ناشی 

از برجام استفاده کرده تا خزانه نیروهای نیابتی خود را 
پر کند. مقامات رژیم بیش از یک میلیارد یورو که برای 

امکانات پزشکی بود را دزدیدند و به احتکار ماسک، 
دستکش و سایر تجهیزات پزشکی شدیدًا مورد نیاز برای 

فروش در بازار سیاه ادامه می دهند.«

بودجه نیروهای سرکوب
عالوه بر بودجه شخص خامنه ای و خانواده او و سایر 

مقامات رژیم، ساالنه ثروت هنگفتی هم از بودجه دولت 
برای اهداف سرکوبگرانه و صدور تروریسم به نیروهای 

سرکوبگر تعلق می گیرد. 
در بودجه سال ۱۴۰۰ رژیم ایران ۳۸.۵۶۴ میلیارد تومان به 

سپاه پاسداران تعلق گرفته است. بودجه این ارگان بدنام 
علیرغم تحریم ها، نسبت به سال قبل نزدیک به ۱۰۰درصد 

افزایش داشته است. با این بودجه می توان ۲۰۰هزار 
آپارتمان برای خانواده های بی خانمان ساخت یا برای 

۷۷میلیون ایرانی واکسن کرونای معتبر تهیه کرد.
سازمان پژوهش و نوآوری رژیم با بودجه ۲۴۵میلیارد 

تومانی که ۶برابر بودجه سال گذشته است، ثروت مردم 
ایران را صرف تولید سالح هسته ای می کند. 

سایر ارگانهای نظامی و ارتجاعی نیز همگی در بودجه 
سال جاری شامل افزایش بودجه شده اند.
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چشم انداز

سازمان ملل روز ریشه کنی فقر ۲۰۲۱  را با تم »با هم پیشرفت کنیم: پایان دادن به فقر مداوم، 
احترام به همه مردم و سیاره ما« گرامی می دارد. حال آنکه حکومت مالیان نه تنها تالشی برای 
بهبود حقوق بشر و احترام به مردم ایران نمی کند بلکه با انواع و اقسام سیاست های ضدمردمی، 

در جهت هرچه فقیرتر کردن مردم ایران شتابان پیش می رود. 
پایمال کردن شرافت انسانی مردم، به خصوص زنان ایرانی جزئی از سیاست و پایه های این 

حکومت زن ستیز است. مردم ایران همگی به این حقیقت پی برده و با شجاعت و ریسک پذیری 
بسیار، در هر تجمع و مناسبتی و در انواع کلیپ ها که در فضای مجازی منتشر می کنند خواستار 
پایان این حکومت هستند. سرنگونی این رژیم فاسد در چشم انداز نزدیک است. حال باید دید 

که سازمان ملل و دولت های اروپایی در کدام سمت تاریخ ایستاده اند.



25کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران  تازیانه فقر بر جسم و ضمیر زنان ایرانی، شکم های گرسنه و شرافت های پایمال شده  اکتبر۲۰۲۱کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران تازیانه فقر بر جسم و ضمیر زنان ایرانی، شکم های گرسنه و شرافت های پایمال شده  اکتبر۲۰۲۱ 24

پانوشت  پانوشت 

  روزنامه حکومتی همدلی - ۲۸شهریور ۱۴۰۰. 1
  خبرگزاری حکومتی ایلنا - ۲۴خرداد ۱۴۰۰. 2
  خبرگزاری حکومتی رکنا – ۳ مرداد ۱۴۰۰. 3
  رادیو فردا – ۱۳خرداد ۱۴۰۰. 4
  خط فقر هر ایرانی ۱.۲ میلیون تومان / از هر ۳ ایرانی یکی . 5

زیر خط فقر است!- سایت حکومتی تجارت نیوز – ۳۱ مرداد 
 ۱۴۰۰

  ۸۰ درصد از جامعه ایران زیر خط فقر هستند - خبرگزاری . 6
حکومتی خانه ملت – ۲۲اسفند ۱۳۹۶ 

  مرکز آمار ایران – چکیده نتایج طرح آمارگیري نیروي كار . 7
_ بهار ۱۴۰۰

  ضربه کرونا به اشتغال زنان ۹ برابر مردان- سایت معاونت . 8
زنان و خانواده – ۲۵اردیبهشت ۱۴۰۰ 

  ضربه کرونا به اشتغال زنان در ایران؛ ۱۴ برابر مردان- سایت . 9
بی بی سی فارسی – ۸مارس ۲۰۲۱ 

پیش بینی وضعیت کار زنان در سال ۱۴۰۰ / منتظر اشتغال زایی . 10
نباشیم!- سایت حکومتی تجارت نیوز – ۳فروردین ۱۴۰۰ 

در تِب کرونا، کسی به فکر زن ها نیست/ ۳ میلیون زن در . 11
اقتصاد غیررسمی »نان« درمی آورند- خبرگزاری حکومتی ایلنا 

– ۱۸اسفند ۱۳۹۸ 
خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۲۸ خرداد ۹۹. 12
در تب کرونا، کسی به فکر زن ها نیست / ۳میلیون زن در . 13

اقتصاد غیر رسمی نان در می آورند-خبرگزاری حکومتی ایلنا 
– ۱۸اسفند ۱۳۹۸ 

سایت حکومتی اقتصاد آنالین – ۲۸ خرداد ۱۳۹۹. 14
در تب کرونا، کسی به فکر زن ها نیست / ۳میلیون زن در . 15

اقتصاد غیر رسمی نان در می آورندخبرگزاری حکومتی ایلنا 
– ۱۸اسفند ۱۳۹۸ 

خبرگزاری رسمی ایرنا – ۲۳تیر ۱۳۹۹. 16
خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۲۳ فروردین ۹۹. 17
سایت رسمی معاونت امور زنان و خانواده – ۱۱ اردیبهشت . 18

۱۳۹۸
خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۲۴خردا د۱۴۰۰. 19
خبرگزاری حکومتی تسنیم - ۲ مهر ۱۳۹۹. 20
تبعیض مزدی از معلوالن تا زنان و کودکان/ مزد برابر مطالبه . 21

زنان کارگر است-خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۳۰مهر ۱۳۹۹ 
ینجا زنان روزی ۱۰ هزار تومان حقوق می گیرند- خبرگزاری . 22

حکومتی ایسنا – ۲۶مرداد ۱۳۹۸

خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۳۰ مهر ۱۳۹۸. 23
خبرگزاری رسمی ایرنا – ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷. 24
غلب زنان شالیکار گیالنی دستمزد ندارند-خبرگزاری . 25

حکومتی ایسنا – ۲۳فروردین ۱۳۹۴
بیمه اختیاری تامین اجتماعی گران و بدون آینده / محروم . 26

کردن شهروندان از رفاه نقض حقوق آنهاست-خبرگزاری 
حکومتی ایلنا – ۳۰شهریور ۱۳۹۸ 

۱میلیون و ۹۰۰هزار زن بیمه نیستند/ وقتی سهم زنان از تامین . 27
اجتماعی به »هیچ« می رسد-خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲مهر 

۱۳۹۸
تفاوت زنان با مردان کارگر- سایت حکومتی اقتصاد – . 28

۸اردیبهشت ۱۳۹۸
بیمه زنان خانه دار با پرداخت ماهانه ۲۲۰ هزار تومان-. 29

خبرگزاری حکومتی مهر – ۲۱اردیبهشت ۱۳۹۹
مبلغ حق بیمه زنان خانه دار و دختران مجرد در سال ۹۹ اعالم . 30

شد-خبرگزاری حکومتی رکنا – ۲۲اردیبهشت ۱۳۹۹ 
ایجاد تغییر در پرداخت یارانه / یارانه سال ۱۴۰۰ نفری چقدر . 31

است؟ - تجارت نیوز – ۱۳شهریور ۱۴۰۰
ایجاد تغییر در پرداخت یارانه / یارانه سال ۱۴۰۰ نفری چقدر . 32

است؟ - تجارت نیوز – ۱۳شهریور ۱۴۰۰
با یارانه جدید چه می توان خرید؟-سایت حکومتی تجارت – . 33

۱۰آبان ۱۳۹۹ 
مصائب 4 میلیون زن سرپرست خانوار/ افزایش یک میلیونی . 34

زنان سرپرست خانواده- خبرگزاری حکومتی فارس – 
۲۶شهریور ۱۳۹۹

از بیمه ای که درمانگر نیست تا کم ترین حمایت از زنان . 35
سرپرست خانوار-  خبرگزاری حکومتی مهر ۲۱-آبان ۱۳۹۹

جفای بزرگ معاونت زنان ریاست جمهوری در حق ۳.۵میلیون . 36
زن سرپرست خانواده!-خبرگزاری حکومتی تسنیم – 

۳اردیبهشت ۱۴۰۰ 
خبرگزاری حکومتی ایمنا – ۱۸آذر ۱۳۹۹. 37
خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۱۶آذر ۱۳۹۹. 38
سایت سازمان بهزیستی، ۱۱فروردین ۱۳۹۹. 39
خبرگزاری حکومتی ایمنا – ۱۸آذر ۱۳۹۹. 40
جهان نیوز ۱۲خرداد۱۴۰۰. 41
سایت حکومتی خبر فوری - ۸مهر ۱۴۰۰. 42
ایندیپندنت فارسی -  ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۲۲ سِپتامبر . 43

۲۰۲۱

ایندیپندنت فارسی -  ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۲۲ سِپتامبر . 44
۲۰۲۱

روزنامه حکومتی همشهری - ۴ شهریور ۱۴۰۰. 45
روزنامه حکومتی جهان صنعت – ۱۳ خرداد ۱۳۹۹. 46
سایت رسمی ایرنا – ۱۱اردیبهشت ۱۳۹۹. 47
تصویر عجیب از دختر جوان زباله گرد / پرویز پرستویی منتشر . 48

کرد-سایت حکومتی برترین ها – ۷آبان ۱۳۹۹
خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۱۸ آبان ۱۳۹۹. 49
خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۱۸ آبان ۱۳۹۹. 50
سایت حکومتی همشهری – ۲۴اسفند ۱۳۹۹. 51
سایت حکومتی دولت بهار – ۵اسفند ۱۳۹۹. 52
بر دختران کار چه می گذرد؟-خبرگزاری حکومتی ایسنا – . 53

۱۳اردیبهشت ۱۴۰۰ 
بر دختران کار چه می گذرد؟-خبرگزاری حکومتی ایسنا – . 54

۱۳اردیبهشت ۱۴۰۰ 
خبرگزاری حکومتی رکنا – ۱۴ خرداد ۱۴۰۰. 55
درآمد ۴ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران از از جمع آوری . 56

و بازیافت زباله های خشک به صورت ماهیانه!-خبرگزاری 
حکومتی تسنیم – ۲فروردین ۱۴۰۰ 

بر دختران کار چه می گذرد؟-خبرگزاری حکومتی ایسنا – . 57
۱۳اردیبهشت ۱۴۰۰ 

این هزاران کودک برای زنده ماندن و تحصیل باید کار کنند . 58
/ ما آنها را نمی بینیم اما هستند-خبرگزاری حکومتی رکنا – 

۲۲خرداد ۱۴۰۰ 
سایت حکومتی تجارت نیوز ۳۱شهریور ۱۴۰۰. 59
ایندیپندنت فارسی - چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۲۲ . 60

سِپتامبر ۲۰۲۱
خبرگزاری حکومتی تسنیم – ۱شهریور ۱۴۰۰. 61
ایندیپندنت فارسی - چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۲۲ . 62

سِپتامبر ۲۰۲۱
سایت حکومتی تجارت نیوز ۳۱شهریور ۱۴۰۰. 63
روزنامه حکومتی ستاره صبح – ۲۸شهریور ۱۴۰۰. 64
اقتصاد آنالین – ۳۱تیر ۱۳۹۹. 65
ایندیپندنت فارسی – ۱۱شهریور ۱۴۰۰. 66
  بر پایه بودجه سال ۹۸، دولت  ۱۴میلیارد دالر برای واردات . 67

کاال های اساسی در نظر گرفته که قرار است با نرخ ۴۲۰۰ 
تومان در اختیار تجار قرار گیرد. به این ترتیب، دولت بخشی 
بزرگی از سرمایه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده  ها 

می دهد. این موضوع در دستگاه فاسد حاکم، خود زمینه فساد 
و پولشویی گسترده شده است.

انحراف میلیاردی ۴۲۰۰طومانی-سایت حکومتی مشرق نیوز – . 68
۱۷شهریور ۱۴۰۰ 

تامین مالیات؛ از کدام جیب به کدام کیسه؟ سایت مجاهد – . 69
۲۰شهریور ۱۴۰۰ به نقل از روزنامه حکومتی کار  

ثروت پسران و دختران خامنه ای میلیاردها دالر برآورد شده . 70
است-سایت مجاهد ۱۸تیر ۱۳۹۴ به نقل از القدس العربی



Endnotes

اکتبر ۲۰۲۱


