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 مقدمه

ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرر  ترین و ابتداییحقوق بشر اساسی

شود.  این تعریر  سراده اواقر  و بازترات اعت راای و س اسری مند میانسان بودن از آن بهره

مه ی را برای مردم و دولت ها به دنبال دارد. مطابق االام ه عهانی حقوق بشرر و سرایر اسرناد 

هایی ه چون عهان ش ول بودن، سل  ناشدنی، انتقرال ناذرریری، ال للی این حقوق ویژگینب 

ناذریری، ادم تبع ض و برابری طلبی، به هم ذ وستگی و در هم تن دگی را دارا اسرت. از تفک ک

توان به صرر  منطقره کس را ن یاین رو به ت امی افراد در هر عایی از عهان تعلق دارد و ه چ

 از فارغ افراد یکند، از حقوق بشر محروم کرد . ض ن اینکه ه هیی که در آن زیست میعغراف ا

 و یکسرانند و برابرر هم با حقوق این از برخورداری در غ ره و عنس ت مل ت، نژاد، چون اواملی

ن ست. این حقوق شرام  حقروق طب عری یرا حقروق  برتری دیگری بر را کسی خصوص این در

توان گفت در صرورتی کره شود.  در واقع میال للی موعودند میملی و ب نقانونی که در قوان ن 

 زبران ایرن کننرد، مباحثه و گفتگو اخلاقی، مشترک زبان یک با صلح، فضای در عهانی یعامعه

 . شودمی نام ده بشر حقوق واقع در اخلاقی، مشترک

ق حرسرازمان ملر  مل ( به منشور حقوق بشرر 8491کشور ایران ذ ش از انقلات اسلامی ) سال 

شده است و ن اینده رس ی ع هوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان مل  معرفی شرده و 

 و مردنی حقروق م ثاق دو به ه چن ن ایران  در ه ه علسات این شورا هم حضور داشته است.

(  8491گی اقتصادی و اعت اای مصوت سازمان ملر  ن ر) ) سرال فرهن حقوق م ثاق و س اسی

شده است. الحاق دولت ایران به االام ه حقوق بشر و ایرن دو م ثراق، از طریرق تصروی  ملحق 

ال للی در قوه مقننه صورت گرفته است. براساس یکری از مفراد ایرن های ب نکنوانس ون ذ  ان

اند، بایرد قروان ن حقروق ها ذ وستههایی که به این م ثاقال للی، ت ام دولتهای ب نکنوانس ون

تواننرد از ال للی وضع کنند و ن یهای ب نداخلی خود را مطابق با مقررات این ذ  انشهروندی 

نشدنی شهروندان را از آنها سل  کنند. الاوه برر ایرن طریق تصوی  قوان ن داخلی، حقوق سل 

ها، ما قوان ن متنوع دیگری را هم ازع له آی ن دادرسی ک فری داریم که خوشربتتانه در م ثاق

ویژه به حقوق شهروندی مردم توعه و انایرت خاصری شرده اسرت. اگرر دولرت و بره این قانون
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ع هوری  ، ا)م و اراده قاطع در اعرای حقوق بشرر و حقروق شرهروندی ایران ران شتص رئ س

داشته باشد، ن ازی به تدوین و تصوی  مقررات دیگری تحت انوان منشور حقوق شهروندی یرا 

ع هروری بتواهرد حقروق وری اسرلامی و شرتص رئ ساناوین دیگر ن ست. اگر دولرت ع هر

الراعرای داخلری و االام ره حقروق بشرر و دو شهروندی مردم راایت شود، با ه  ن قوان ن لازم

توان اعرای حقوق شهروندی را تحقق بتشر د و دیگرر ن رازی بره تردوین ال للی میم ثاق ب ن

 .های دیگری نتواهد بود حقوق عدید در چارچوت

در ایران نقض حقوق بشر در بالاترین حرد شواهد ، مدارک و گ)ارشات سازمان مل   ، به استناد 

ع هوری اسلامی ایران انسانهای شری  به خراطر  دولت خودش اا ال می شود. در زندان های 

اندیشه و مرام و اق ده شان در س اهچال ها محبوس و از ک ترین حقوق انسانی برخوردارنرد و 

بس اری از آنان در گردش است. شکنجه در زندان ها و شلاق زدن انسران  شبح مرگ بر فراز سر

ع هوری اسلامی ایران بالاترین رتبه ااردام انسران دولت است. شده ها در ملاءاام امری روزمره 

سال را به دار می آویر)د. در  81ها را به خود اختصاص داده و رژی ی است که کودکان ک تر از 

 سی و مرهبی رس  ت قانونی دارد. این کشور ستم ملی و عن

ال رغم وعود امضای ایران به االام ه عهانی حقوق بشر و م ثاقهای ب ن ال للی ،  هنوز حقروق 

زن در ایران  معادل ن  ی از حقوق مرد است، دست )دش ک تر از مررد و محردودیتش ب شرتر 

ز ملت  ایرران  از حرق است. هنوز کودک را آدم کام  با حقوق کام  به حسات ن ی آورند، هنو

تع  ن سرنوشت خود برخوردار ن ستند، هنوز در ایران  مجرازات ااردام انجرام م گرردد ، هنروز 

دینداری و بی دینی انسان ها توسط دولت ع هوری اسلامی ایران  مع ار واقع می شرود، هنروز 

و ب ران زیرر  تبع ض عنسی و شکنجه در عامعه ایران ، توع ه قانونی دارد و هنوز آزادی اق ده

 ت غ سانسور است.

ما باور داریم  که هر فردی باید از سطح زندگی مناس  بررای ترام ن سرلامتی و رفراه خرود و  

خانواده اش، به ویژه از ح ث خوراک، ذوشاک، مسکن، مراقبت های ذ)شکی و خدمات اعت اای 

ص اضرو، عردایی، ضروری برخوردار باشد، ه چن ن حق دارد که در مواقع ب کاری، ب  اری، نق

 ذ ری یا در ت ام موارد دیگر از تام ن اعت اای بهره مند گردد.
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ه چ دولتی  و ه چ فردی حق ندارد انسان ها را به خاطر رنگ، مل رت، عرنس، سرن، اق رده و 

باورشان، انتتات و الائق شان از این حقوق اول ه محروم سازد. آزادی ب ان و تشرک  و تشرک   

 ه ه ه انسان ها است و نبایسرتی تحرت هر چ بهانره ای محردود شرود. اعت ااات از حقوق اول

ه چکس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات و یا رفتاری ظال انه، ضد انسانی و تحق رآم ) قررار 

شود تا هنگامی کره در هر شتصی که به ب)هکاری متهم شده باشد، ب گناه محسوت می"گ رد. 

تض  ن های لازم برای دفاع او تام ن شده باشد، مجرم  عریان محاک ه ای النی که در آن ت ام

 "بودن وی محرز گردد. 

نقض حقوق بشر در ایران ((  ، مج واه ای اسرت از  نگاهی بر ابعاد کتات حاضر تحت انوان )) 

بتش عداگانه که بر اساس اسناد و شواهد نقض حقوق بشر در ایران گردآوری و ته ره شرده  1

)ارشات بطور ن ونه و تنها از خبر گ)اری ها و رسانه های داخلی مرورد است . این مستندات و گ

 تائ د ع هوری اسلامی انتتات گردیده است . 

 

 میباشد .و نوجوان در ایران   بخش اول کتاب ، مربوط به گزارشات نقض حقوق کودک

ان یرک کودکان در ایران از عایگاه بس ار مت)ل)لی برخوردارند، به طوریکره بره کرودک بره انرو

موعود مستق  نگاه ن ی شود و حتی ساده ترین حقوق آنان نادیده گرفته می شرود. ه چنر ن 

کنوانس ون حقوق کودک در ایران با وعود تغ  رات زیاد از عانر  دولرت ایرران ،  کره باارث از 

دست رفتن صورت اول ه و اصلی آن شده است، ه چنان آن طور که باید و شاید اعرا ن ی شود 

 در این زم نه نقش اساسی بر اهده دارد. و دولت 

زیرا نتست :  دولت ع هوری اسلامی ایران کنوانس ون حقروق کرودک را بره صرورت مشررو  

 ذریرفته است.

دوم  :  مواردی مغایر با این کنوانس ون در قانون مدنی خود به آن اف)وده است، که این قروان ن 

 نادیده می گ رد. در بس اری از موارد ساده ترین حقوق کودک را 

سوم : دولت به وظای  خود در ه ان حدی که خرود ذریرفتره و در قروان ن داخلری اش آورده، 

ا   ن ی کند.تعری  دوره کودکی یکی از موضواات مهرم و عالر  توعره در بررسری مسرای  

 کودکان است، دل   این امر هم آن است که نهاد ها و قوان ن متتل ، تعاری  گوناگونی از دوره
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کودکی ارایه داده اند، که ارایه تعاری  و ملاک های گوناگون نه تنها در ایران و کشورهای ک تر 

توسعه یافته بلکه در کشور های ذ شرفته هم امر برنامه ری)ی برای این قشر را با مشک  اساسی 

 روبرو کرده است.از دیدگاه حقوقی ، کودک یا صغ ر به کسی گفته می شود که از نظر سرن بره

ن و عس ی و روانی لازم برای زندگی نرس ده باشد. چون ح ات واقعی کودک با تولد آغراز مری 

 شود، لرا دوران کودکی هم با تولد شروع می شود . 

منظور از کرودک » ( خود کودک را چن ن تعری  می کند:8کنوانس ون حقوق کودک در ماده )

قاب  اعرا در مورد کودک، سن بلوغ ک ترر سال است، مگر آنکه طبق قانون  81افراد انسانی زیر 

سرن بلروغ » قانون مدنی:  8۱8۱ماده  8در ایران ن ) هر چند طبق تبصره «.تشت ص داده شود

قرانون  ۹4اما طبرق مراده « در ذسر ذان)ده سال ت ام ق ری و در دختر نه سال ت ام ق ری است

قرانون  ۶9ه چن ن طبق ماده  و« سال ت ام م نوع است 8۱به کار گ اردن افراد ک تر از »کار 

قانون انتتابات مجلس شورای اسلامی انتترات کننردگان  ۱4انتتابات ریاست ع هوری و ماده 

« ادم عنون -۶سالگی و 89ورود به سن  -۱تابع ت ایران،  -8»باید دارای شرایط ذی  باشند : 

مرورد تای رد  که 1۱.  ه چن ن طبق آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی در به ن ماه سال 

سال تغ  ر کرد. لرا وعود چنر ن  81شورای نگهبان هم قرار گرفته است، سن رای دهندگان به 

تناقضاتی در قوان ن و ادم وعود یک تعری  عامع و کام ، مانع از برنامره ریر)ی درسرت بررای 

هم حقوقی است که کودک به مناسربت خردسرال « حقوق کودک»این قشر می شود.منظور از 

دارد و یا از آن محروم است؛ بنابراین آن قس ت از قوان ن که سن افراد ترای ری در آنهرا بودنش 

نداشته باشد و در مورد ه ه اام از خردسرال و ب)رگسرال اعررا مری شرود در محردوده حقروق 

 کودک ن ی گنجد. 

کنوانس ون حقوق کودکان دارای ویژگی های خاصی است که آن را از سرایر ذ  ران هرای بر ن 

لی مت ای) می سازد، که به اهم این ویژگی هرا بره طرور خلاصره اشراره مری گرردد:اول ن و ال ل

مه ترین ویژگی کنوانس ون این است که ت امی کشور های عهان )بره اسرتثنای چنرد کشرور( 

 بهداشرتی، آموزشری، اعت راای، فرهنگری،الی رغم وعود تفاوت در زم نه هرای متتلر  آن  

انسان ها و  ذرورش و رشد در کودکی دوران العاده فوق اه  ت لتا به -رفاهی و ای نی قضایی،
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نقش کودکان در توسعه و ذ شرفت آینده عوامع بشری و آگاهی نسبی دولت ها به این امر، این 

 ذ  ان نامه را ذریرفته اند.

اشد که دل   این امر هم قرار باز ویژگی های دیگر این کنوانس ون گستردگی متاطبان آن می 

این ذ  ان نامه می باشد، که ب شترین تعداد ع ع ت بره  8سال طبق ماده  81افراد زیر  گرفتن

ویژه در کشور های عهان سوم به این گروه سنی تعلرق دارد. یکری دیگرر از ویژگری هرای ایرن 

کنوانس ون انعطا  ذریری آن است، زیرا این ذ  ان نامه با وعود تفاوت های فرهنگی، اعت اای 

 کشور های عهان قابل ت اعرایی دارد.و...در ت امی 

عامع ت کنوانس ون از ویژگی های دیگر این کنوانس ون است، زیرا این ذ  ان نامه ت رام عنبره 

های رشد و زندگی کودک اام از رشد عس ی، ذهنی، ااطفی، روانی و اعت اای را مورد توعره 

مسرای  کرودک در زم نره  قرار داده است.این ذ  ان نامه ه چن ن حاص  تجرب ات کارشناسان

های متتل  است که به دور از تعصربات ملری، نرژادی، س اسری و مررهبی ع رع آوری شرده 

است.ه چن ن توعه به کودک به انوان موعودی مستق  از ب)رگسالان برا هویرت و ن راز هرای 

 خاص خود از دیگر ویژگی های دیگر این ذ  ان نامه است.

ها؛ حتی در مواردی که راایت حقوق کودک به خرانواده یرا تا ک د ذ  ان نامه به مداخله دولت 

سایر موسسات ارتبا  دارد، باز دولرت موظر  بره نظرارت، مراقبرت، ک رک و ح ایرت لرازم از 

کودکان است.ه چن ن از سایر ویژگی های این کنوانس ون می توان به گستردگی مجریان اارم 

ی، توعه به نهاد خرانواده و اولویرت دادن بره از دولت، خانواده، نهاد های غ ر دولتی و ب ن ال لل

 منافع کودکان ن ) اشاره کرد . 

مراده آن حقروق کرودک را  98ماده است که  ۱9کنوانس ون حقوق کودک دارای یک مقدمه و 

ماده دیگر در براره چگرونگی اعررای آن در کشرورها سرت.دولت ع هروری  8۶ب ان می کند و 

ذ  ان عهانی حقروق کرودک را امضراء کررد .  ودر  8۶۹۱مهر سال  89اسلامی ایران در تاریخ 

به موع  ماده واحده ای که به تصوی  مجلس شورای اسلامی رس د بره  8۶۹۱اسفند ماه سال 

کنوانس ون حقوق کودک ملحق گردید. الحاق مرکور مشرو  بر آن است که مفراد کنوانسر ون 

ین اسلامی باشد یا قرار گ رد، از طرر  در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوان ن داخلی و مواز

 ع هوری اسلامی ایران لازم الراایه نباشد. 
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ایران گ)ارش مقدماتی خود را به ک  ته حقوق کودک تقدیم کرد که ک  تره  844۹در دسامبر 

 ذس از بررسی مقدماتی، سوالاتی را از ایران برای تب  ن ب شتر اطلااات ارایه شده مطرح کرد. 

سرال  8۱سال ت ام و ذسر قبر  از  8۶اصلاحی)ازدواج دختر قب  از  8۱98ماده  8۶18در سال 

قرانون مردنی)برای  8894مراده  8۶1۱به اذن ولی به تشت ص دادگراه مری باشرد( و در سرال 

نگهداری کودک مادر تا سن هفت سالگی اولویرت دارد و بعرد از آن بره تشرت ص دادگراه مری 

به اصول مقرر در کنوانس ون حقوق کرودک بروده  باشد( که در عهت ه اهنگی و ن)دیک شدن

 است، به مواد حقوق کودک در ایران اضافه شد. 

هر چند دولت ع هوری اسلامی ایران با امضاء کنوانس ون گام مه ی در عهرت احقراق حقروق 

کودکان برداشته است و نشان از ااتقاد و احترام آنان نسبت به حق و حقوق کودکان می باشد، 

مشرو  این کنوانس ون توسط دولت ع هوری اسرلامی و گنجانردن مراده و تبصرره  اما ذریرش

هایی به ت امی ماده های آن از ع له: تعری  کودک، ادم تبع ض ب ن کودکان، راایرت منرافع 

کودکان، حق ح ات، حق کس  هویت، حق زیستن برا والردین، حرق ورود یرا تررک کشرور بره 

ق رده، حرق دسترسری بره اطلاارات، حرق آزادی تفکرر و منظور ذ وستن به والدین، حق ابراز ا

مره ، حق خلوت، مسئول ت مشترک والدین، م نوا ت رفتار خشن با کودکان، امکان زیستن 

در خانواده، حق کودکران ذناهنرده، ک رک بره کودکران معلرول، حرق برخرورداری از بالراترین 

عره بره بعضری از حقروق استاندارد و زندگی مناس ، حق آموزش و تحص   و ه چن ن ادم تو

، ا لا اعرای کنوانس ون حقوق کودک را در ایران "حق تفریح و بازی"ابتدایی کودکان از ع له 

با مشک  روبرو کرده است و نکته عال  تر اینکه حتری در مرواردی کره طبرق قروان ن داخلری 

ا آمرار حقوقی برای کودک در نظر گرفته شده، ه ان حقوق هم ا لی و اعرایی نشده است؟ زیر

روسرتایی( بره مدرسره ن ری  9۴شهری و9۴درصد از کودکان ) 8۱نشان می دهد که در حدود 

کودک بری سرذرسرت در تهرران  8۱۱۱۱کودک در ایران بدون شناسنامه هستند،  1۱۱۱روند، 

 کار کودک در تهران یبت گردیده است و...  ۱۱۱۱۱به سر می برند، 

کشرورهای طرر  کنوانسر ون بایرد » ق کرودککنوانس ون حقو 9ه چن ن هر چند طبق ماده 

اقدامات اعرایی و قانونی لازم را عهت تحقق حقوق شناخته شرده در ایرن کنوانسر ون مع رول 

، اما کشور ایران حتی در این زم نه هم اقدامات قابر  تروعهی انجرام نرداده اسرت. زیررا «دارند
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ی حقروق کودکران ارسرال گ)ارشی را به ک  تره بر ن ال للر ۱۱۱8کشور ایران هرچند در سال 

داشته است، ولی مواردی از قب   گنجاندن ذ  ان نامه حقوق کودک در قوان ن اساسی، تع ر ن 

ه ات های نظارت بر اعرای کنوانس ون در استان ها و شهرستان ها و ... هر چ اقردامی صرورت 

 نداده است.

که در عهت اعرای حقوق به نظر می رسد موانع قانونی در ایران یکی از مه ترین موانعی است 

 کودک وعود دارد، لرا در اینجا به بعضی از این موانع اشاره می گردد:

قانون مجازات اسلامی هرگاه ذدر و عد ذدری، فرزندش را بکشرد، قصراص  ۱۱۱( مطابق ماده 8

هرایی کره شود، در حالی که بسر اری از قت شود و به ذرداخت دیه قت  و تع)یر محکوم مین ی

دانرد. در صورت گرفته توسط ذدر بوده است اما قانون ذردر را از ایرن امرر مسرتثنی می در خانه

قانون مجازات اسلامی هرگاه فرد بالغی طف  نابرالغی را بکشرد قصراص  ۱۱۶حالی که طبق ماده

شود که چطور زمانی که شود در قوان ن ن ) سقط عن ن مجازات دارد و این سوال مطرح میمی

شود امرا وقتری ه ران ای از سلول است کشتن او عرم تلقی مینشده و تودهعن ن هنوز متولد 

شود کشتن او برای ذدر قصاص ندارد؟ چطور اگر مرردی ساله می ۱آید و مثلا عن ن به دن ا می

شود در حالی که اگرر فرزنرد خرودش را بکشرد کره ساله ه سایه را بکشد، قصاص می ۱فرزند 

 شود؟شام  قصاص ن یخشونت آن به مرات  ب شتر است، 

شوند فاقد شناسنامه هسرتند و ( کودکانی که در ایران از مادرایرانی و ذدر غ رایرانی متولد می۱

هویتی کام  فررد و از مصرادیق برارز کرودک آزاری اسرت زیررا کرودک بردون این به معنی بی

امه به معنی ایرن خواسته خود بلکه با تای د و موافقت خداوند به دن ا آمده است. نداشتن شناسن

است که فرد هویت ندارد و از داشتن حق نام، تابع ت، شغ ، تحص لات و نظرام وظ فره محرروم 

انرد شناسرنامه است بنابراین دولت موظ  است به کودکانی که بدون اراده خرود بره دن را آمده

 بدهد. 

) بر آن تاک د تبع ض ه  شه ناخوشایند و ناذسند است و از مسائلی است که روانشناسان ن  -۶

سرال و در ذسرران  4کنند از ع له موارد تبع ض این است که مسوول ت ک فری در دختران می

ساله است که ایرن ازمصرادیق  9۱ساله اندازه یک مرد  4/ ۱سال است و مجازات یک دختر  8۱

هرای آزاری است. آنچه که در ایران سن مسوول ت ک فری شناخته شده اسرت برا واقع تکودک
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اف ایی، روانشناختی و ذ)شکی ایران مطابقت ندارد در نت جه ذرای ن برودن سرن مسروول ت عغر

 ک فری و تبع ض آن با ذسران از مصادیق کودک آزاری است.

 89یا  8۶سال است اما اگره ان دختر  4( هر چند مسوول ت ک فری دختران در قانون ایران 9

ی دادگراه ارزشری نردارد. لررا بایرد شرهادت ساله شد و عرمی در مورد او رخ داد شهادت او برا

 که چه آس بی به او وارد شده و چه اتفاقی برایش رخ داده حائ) ارزش باشد.کودک در مورد این

شرود ( در قوان ن ما تنب ه به قدر کفایت برای ترب ت فرزند اشکالی ندارد و تادی  محسوت می۱

تعریر  روشرنی ارایره نشرده « رحد متعرار د»و« به قدر کفایت»، «تنب ه»اما از کل اتی مانند 

است. زیرا حد متعار  تنب ه در یک خانواده روستایی کم سواد با یرک خرانواده شرهری و یرک 

خانواده تحص   کرده مرفه یکسان ن ست. یکی ذشت دست کودک زدن و دیگری ک ربنرد براز 

وق کودکران از یرک کند. لرا خلاء قانونی موعود در حقرکردن و حبس کردن را تنب ه تلقی می

طر  کودکان را آس   ذریرتر و از طرر  دیگرر سرذرسرتان و والردین و آزارگرران کودکران را 

کند و به خاطر مالک ت ذدر نسبت به فرزند در بس اری از موارد افرراد مطلرع از ایرن تر میعری

اینکره فرزنرد  کنند که اعازه مداخله و گ)ارش به ذل س را ندارند به دل  ها انوان میناهنجاری

 ذدر دارد.

قانون اساسی تحص   رایگان کودکان و ترب ت بدنی باید بره طرور رایگران در  ۶۱( طبق اص  9

 ۱1ه ه سطوح و تا ذایان دوره متوسطه تا حرد امکران فرراهم شرود کره ایرن مسراله در مراده 

ود دارد.اما با کنوانس ون ن ) درقال  اعباری و رایگان بودن تحص   کودکان تا ذایان ابتدایی وع

قانون اساسی چقدر کودک آدامس فروش، واکسی و گ  فرروش وعرود دارد یرا  ۶۱وعود اص  

های محروم ری)ش تحص لی در مقاطع متتل  وعود دارد که اکثرر آنهرا را ن ر) چقدر در استان

دهند. آیا کسی هست که بررسی کند ذدران و مرادران ایرن کودکران دارای دختران تشک   می

قانون اساسری ذردر و مرادر یرا سرذرسرت  ۶۱اص   9لاتی هستند؟ ه چن ن طبق بند چه مشک

قانونی کودک که وظ فه نگهداری او را براهده دارند موظ  هسرتند موعبرات تحصر   فرزنرد 

کننرد. ولری تابحرال ذردری بره خود را فراهم کنند در غ ر این صورت حکم قضایی دریافت می

    قرار نگرفته است.خاطر ادم تحص لی فرزندش تحت تعق
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 . می پرردازد نقض حقوق زنان در ایران  بهبخش دوم کتاب در خصوص گزارشاتی که 

ایم که دهند. اما از دیرباز ه واره شاهد آن بودهتقریباً ن  ی از ع ع ت ایران را زنان تشک   می

انرد. ار گرفتهمهری قرلطفی و بیحقوق آنها به انحاء متتل  نقض شده است و ذ وسته مورد کم

از آنجایی که زنان عایگاه مه ی در خانواده به خصوص در ترب ت فرزندان دارند، خشونت ال ره 

ناذرریری در سرایر ااضرای تواند بااث ایجاد استرس و آس   روانری و اعت راای عبرانآنها می

 خانواده شود.

حقروق مردنی و خشونت ال ه زنان بی شک یکی از موضوااتی تلقی می شود که تحت ح ایت 

س اسی قرار م گ رد. با وعود این ش وه ای که این مفهوم توسط ارگان هرای نراظر متتلر ، در 

آن توسعه یافته برای مثال نشان م دهد که مسأله خشونت ال ه زنان م کن است متض ن ابعاد 

اعت اای ای باشد که موضواات مرتبط برا ح ایرت از حقروق اقتصرادی و اعت راای را مطررح 

ال ل  صراحتاً حقوق زنان را حقروق بشرر شرناخته اسرت و اید.  ه چن ن سازمان افو ب نم ن 

ترین شک  نقض حقروق بشرر در عهران قل رداد یون س  خشونت ال ه زنان و دختران را شایع

ارائره گ)ارشرات  براکرده است.به دل   اه  ت این موضوع، در این بتش سعی شرده اسرت ترا 

ب ان شود و به خصوص مصادیق هر قس ت در ایرران ن ) انواع آن  مستند  از نقض حقوق  زنان،

در تعریر   844۶ی رفع خشونت ال ه زنان ی نتست االام ه، مورد بررسی قرار گ رند.در ماده

آم ) ال ره عرنس مثنرث اسرت کره موعر  هرگونره ا ر  خشرونت"خشونت آمده است کره: 

طرور توانرد بشرود و ه  نان شود یا میواردآمدن آس   یا درد عس انی، عنسی یا روانی به زن

تهدید به چن ن اا ال، اعبار یا محروم کردن خودسررانه از آزادی، چره در زنردگی اعت راای و 

 "چه در زندگی شتصی.

یکی از انواع تبع ضات ال ه زنان در دولت ع هوری اسلامی ایرران ، خشرونت س اسری اسرت و 

ها و گراریقرانون مرنعکس نشرود و س اسرتشود که حقوق انسرانی زنران در زمانی محقق می

های فرهنگی دولت در راستای برابری حقوق زن و مرد نباشد. در ایران که استبداد دینری برنامه

تواند توسط مجریان توع ه شود. از مصرادیقی وعود دارد، اا ال این نوع خشونت به راحتی می

ر به معرو  و نهی از منکر، اا ال سرل قه ام "توان برای آن در ایران برش رد ابارتند از: که می

های اخ رر در نحوه اعرای قوان ن، تأک د بر نقش خانگی، و عداسازی افراد دو عرنس.  در سرال
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هرای زنران، یرک طررح ویرژه بررای برخرورد برا تر شدن لباسه )مان با گرم شدن هوا و نازک

ای تحرت انروان وبهمصر 8۶19بدحجابی توسط ذل س انجام گرفتره اسرت. در فرروردین سرال 

توسط شورای االی فرهنگی تصروی  شرد. برر  "راهبردها و راهکارهای گسترش فرهنگ افا "

ها برا سری اقداماتی براهده ذل س گراشته شده است که در طی این سالاساس این مصوبه یک

های ذلر س برا آرم گشرت ارشراد در شود. ماش نانوان گشت ارشاد در م ان مردم شناخته می

های سر ن ا، ذاسراژها و مراکر) خریرد و هرا، سرالنهای مهم شرهرها، تفرعگاهدین و خ ابانم ا

کننرد. شروند و زنرانی را کره حجرات مروردنظر آنهرا را ندارنرد بازداشرت میامثالهم مستقر می

ه چن ن در قانون مجازات اسلامی ایران ح ایت خاصی از زنانی که مورد خشونت عس ی قررار 

ی نابرابر برای زن و مرد مثبت این اداا اسرت کره بره ن امده است. قانون دیهگ رند به ا   می

شود.بالا بودن آمار ب کاری، اات اد و ه چ ن طلاق ، نقرش نوای منجر به خشونت ال ه زنان می

عدیدی برای زنان به انوان سرذرست خرانوار تعریر  مری کنرد، نقشری کره بره ه چوعره در 

 معه فعلی ایران به درستی تعری  و بازخوانی نشده است.سناریوی فرهنگی و اقتصادی عا

با وعود فقدان فرصت های شغلی مناس  و شایسته، آن هم برای زنان، تنها گ)ینه موعرود سرر 

راه این زنانی که بالاعبار و بدون ه چ ذشتوانه ای به س ت بازارهای کار رانده شده اند، مشراغ  

ی که از حواشی ک تر ذرخطر زندگی شهری بره دامران آس   ذریر و غ ر رس ی است. برای زنان

ذر از سبع ت متن عامعه ذرتات شده اند، تنها یک راه وعود دارد و آن هم ذریرش کارهرایی برا 

دست )دهای بس ار ذای ن )حتی ذای ن تر از دست )دهای مصوت دولتی(وحضور درمحر ط هرای 

اعبرار ،زنران سرذرسرت خرانوار ترن بره ناهنجار و آس   زا است.به ابارت دیگرنهایتا و از سرر 

( ILOذریرش مشاغ  آس   ذریر  می دهند .مشاغلی که بنابر تعریر  سرازمان عهرانی کرار )

واعد ویژگی های زیر است:مشاغلی با دسرت )د ذرای ن، امن رت شرغلی حرداق ، فقردان اصرول 

عت راای ای نی، شرایط کاری ستت، تهدیدکننده و نابسامان و اردم برخرورداری از خردمات ا

 مانند ب  ه بازنشستگی و محروم ت از دریافت ه)ینه درمان آس   های شغلی.

از ه ه این ها گرشته، در ایران، نقض حقوق زنان در دو بستر متفراوت و البتره کاملرا ه گررا و 

وابسته اتفاق می افتد: یکی نقض حقوق شرهروندی زنران اسرت کره بره صرورت س سرت ات ک 

 ه عا شاهدش هسرت م.مواردی ه چرون اا رال خشرونتهای عنسری ومتداول ،هر روزه و در ه
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ال ه زنان، محدودیت های تح  لی اعت اع ،تبع ض در ارائه فرصت های آموزشی برابر،سرکوت 

عنبش های اعت اای زنران و از ه ره مه ترر فقردان قروان ن مردنی و قضرایی برابرر واادلانره 

ب ن ال للی اسرت. نت جره چنر ن شررایطی است.قوان نی که مشتصا در تضاد با قوان ن و اصول 

قرار گرفتن ایران درقعر عدول شکا  عنس تی در م ان کشرورهای عهان،بنرابر آمارهرای بر ن 

ال للی است. اما بستر دوم نقض حقوق زنان ، نقض حقوق شغلی زنان است که خود معادلره ای 

شرغلی یرک است بس ذ چ ده و چند وعهی. خشونت و تض  ع حقروق زنران در محر ط هرای 

معض  انت)اای و مجرد ن ست، بلکه یک مشک  س ست ات ک و سراختاری اسرت کره ریشره در 

زیرساخت های نابسامان و غ ر متعادل فرهنگی، اقتصادی، اعت راای و مررهبی عامعره دارد.در 

عامعه ای که حقوق کارگران به رس  ت شناخته ن ی شود و از طرفی مولفره هرای فرهنگری و 

ت آشکار با زنان است، طب عی است که زنان کارگر در وضع ت بس ار بغررن  س اسی آن در ضدی

تری قرار داشته باشند. م )ان نقص حقوق شغلی زنان و خشونت شغلی ال ه آنها مترایراز چنرد 

مولفه درآمد، طبقه اعت اای و فرهنگ است. زنان شاغ  با دست )دهای بس ار ذرای ن ،ه چرون 

دربتشهای سنتی ترعامعه ایرانری زیسرت مری کننرد در معررض زنان طبقه کارگر و زنانی که 

آس   های ب شتری هستند. درعامعره ایرانری زنران سرذرسرت خرانوار شراغ  درمحر ط هرای 

صنعتی ا دتا متعلق به بتشهای سنتی عامعه بوده وتحت فشارهای فرهنگ خررده برورژوازی 

 زیست می کنند . 

روان ادیان یاست مبنی بر نقض حقوق پبخش سوم این کتاب پیرامون ارائه گزارشاتی 

 در ایران . 

های اخ رر ه رواره مرورد وضع ت ذ روان  مرهبی در ایران از ع له مواردی است که طی سرال

انتقاد سازمان مل ، کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشری بوده است؛ سرازمان ملر  متحرد و 

 گ رد. می خود را نادیده ال للیعهدات ب نزم نه ت گویند ایران در اینبشر می حقوق مدافعان

هرای امن تری و قضرایی ع هروری اسرلامی ه چنران های هدف ند ارگانها و خشونتبازداشت

متوعه ذ روان سایر ادیان در ایران است. در ایران ، شهروندان به دو قسرم رسر ی و غ ررسر ی 

فشارهای ب شتری قررار ند که تحتشوند، ذ روان آئ ن بهایی از ادیان غ ررس ی هستتقس م می

ها از انجام مناسک دینی و تبل غ آئر ن آزادانره، تردریس و تحصر   در مقراطع ارالی دارند، آن
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اکنون تنی چند از رهبران این آئ ن که امور بهای ران را در ایرن کشرور اداره محروم هستند، هم

هرا ترن از ذ رروان آن ن ر) در هبرنرد و دهای اوین و رعایی شهر به سرر میکردند، در زندانمی

اند. های طولانی شدههای کشور ازع له س نان، مشهد، تهران، کرج و غ ره متح   حبسزندان

هایی زیرادی مواعره هسرتند، ادیان و مراه  رس ی هرم چرون مسر ح ان ن ر) برا محردودیت

ند، بره ع هوری اسلامی تنها ابادت  مس ح ان ااشوری، ارمنی و کلدانی را که مسر حی هسرت

شرود. کسرانی کره شناسد، تبل غ آئ ن برای ایران ان از سوی ایشان عررم تلقری میرس  ت می

فارس زبان هستند از ورود به کل ساها منع م شوند و کل ساها وظ فه دارند اسامی ااضای خرود 

به ه راه کپی کارت ملری آنهرا را بره وزارت اطللاارات ارائره دهنرد ، توزیرع کتر  مقردس در 

قانون اساسی ع هوری اسلامی، مسر ح ت را بره  ۱9و  8۶وشی ها م نوع م باشد . ماده کتابفر

شناسد و به مس ح ان حرق ابرادت و ایجراد انج رن را داده اسرت امرا برخرورد برا رس  ت می

مس ح ان ذروتستان که معتقد به بشارت دین خود هسرتند ک اکران وعرود دارد و کل سراهای 

هستند. تبع ض مرهبی در مورد مسل انان سرنی ن ر) اا رال  خانگی با سرکوت گسترده مواعه

کننرد، از حرق سراخت مسرجد و ای کشور زندگی میها که اکثراً در مناطق حاش هشود، آنمی

برگ)اری آئ ن مرهبی ازع له ن از ا د فطر و قربان در مناطق مرک)ی هم چون تهرران محرروم 

  سنت هم گ)ارش شده است و این گرروه هستند. حتی در مواردی گ)ارش تتری  ن ازخانه اه

از افراد با اادام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواعه هستند حتری آنهرا از اسرتتدام در ادارات 

 .دولتی و تصدی س ت هم منع هستند 

بخش چهارم کتاب در خصروص گزارشراتی اسرت کره بره  نقرض حقروق جوانران و 

 دانشجویان در جامعه ایران می پردازد . 

های تحص لی برر سرر راه دانشرجویان ایرانری رو بره گسرترش اسرت و دولرت  ال محدودیتاا

ها اسرت. گسرترش دامنره ی یافته مشرغول ذالرایش دانشرگاهطور سرازمانع هوری اسلامی به

و برا آغراز  8۶11های ایران هنوز ادامه دارد .  ذس از سال تبع ض و حر  عنس تی در دانشگاه

های ایرران، اقرداماتی ن ر) تحرت انروان تفک رک انسانی در دانشگاه های الومروند حر  رشته

کنند یاد می« های دانشگاهدهی کلاسسامان»عنس تی، یا آنچه مسئولان دولتی از آن با انوان 

اغاز شده است. دانشگاه الامه طباطبایی در این چارچوت  در  ب ش از سه ه)ار کلراس درس در 
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رسر ا از « هراهای کلاسزوج و فررد کرردن برنامره»ا برا طررح این دانشگاه دختران و ذسرران ر

یکدیگر عدا کردند.دانشگاه الامه الاوه بر این اقدامات، بس اری از دانشجویان از تحص   محروم 

های تحص لی در مقراطع کارشناسری ارشرد و دکترری را حرر  و ن ر) کرده و تعدادی از رشته

رسرد ایرن دانشرگاه، الگرویی بررای لا به نظرر میچندین گروه آموزشی را منح  کرده است. حا

 های کشور شده است.دیگر دانشگاه« دهیسامان»

رشرته تحصر لی در ایرن دانشرگاه  8۱دانشگاه اصفهان ن ) االام کرد کره ذرریرش دانشرجو در 

هایی نظ رر ها، دانشگاه اصفهان در نظر دارد رشرتهخواهد شد. بر اساس گ)ارش« عنس تیتک»

را بره « کشی یا زمر ن شناسرینقشه»هایی مانند را صرفا به دختران، و رشته« اربیاله ات یا »

 ذسران اختصاص دهد.

داری، حسابداری، های مدیریت صنعتی، مدیریت هت دانشگاه الامه هم االام کرده که در رشته

مددکاری اعت اای، مشراوره و راهن رایی و الروم اعت راای تنهرا دانشرجویان مررد را خواهرد 

های کتابداری، الوم س اسی و الوم ترب تی این دانشرگاه تنهرا یرفت. از سوی دیگر  در رشتهذر

 دانشجویان زن حق تحص   خواهند داشت.

ها برا تلراش مسرئولان آموزشری  بررای کاسرتن از آمرار اف)ایش ورود دختران ایرانی به دانشگاه

ها، در دانشرگاه«  ک عنسر تیتفک»دانشجویان دختر ه راه بوده است. ه )مان با اعرای طرح 

های دانشرگاهی را االرام حر  ذریرش دختران در برخی از رشته 8۶4۱وزارت الوم  در خرداد 

های درسی هم رس ده و وزیرر آمروزش و ذررورش چنردی کرد.تفک ک عنس تی حتی به کتات

برر  های درسی راذ ش االام کرد که وزارت تحت مدیریتش قصد دارد فضاهای آموزشی و کتات

 کند.« متناس  سازی»آموزان های عنس تی دانشاساس تفاوت

انقلات »چنان گسترده است که برخی آن را های مسئولان آموزشی کشور در این زم نه آنطرح

نامند.م )ان ب کاری در ایران ن)دیک به یک چهارم است.  حدود می« هافرهنگی دوم در دانشگاه

 ۱8٫1سن دارند. مرک) آمار ایران م )ان ب کاری عوانان را سال  ۶۱درصد ع ع ت ایران زیر  ۹۱

 در کراریبی نررخ. اسرت ایرران در ب کراری متوسرط نررخ برابرر دو تقریباً که کرده االام درصد

 دیگرر از مرزنشر ن هایاستان در کاریبی نرخ اغل  اما. است متفاوت ایران متتل  هایاستان

 . است بالاتر ایران نقا 
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خورش دی( نشریه تحق قات اقتصادی خاورم انه )م س( در یک  8۶19م لادی ) ۱۱۱۱در سال 

درصردی در ایرران  9۱بحران ب کراری »گ)ارش کام  تحل لی از بحران ب کاری در ایران نوشت: 

شود، ع ع ت کر  کشرور را بره طرور نسربی دچرار فقرر اقتصرادی م ل ون را شام  می ۱1که 

 « است.کرده

درصد است کره  8۱است که نرخ ب کاری در کشور حدود االام کرده در ه  ن سال دولت ایران

های ن اید.برخی کارشناسران انتقادهرایی بره شر وهاین آمار در نظر برخی آگاهان غ رواقعی می

کنند، ولی ه ه بر یک نقطه اتفاق نظر دارند کره آمارگ ری ب کاران در ایران و نتای  آن وارد می

سال گرشرته تقریبراً دو  ۱1اقتصاد ایران است. ع ع ت ایران در  ب کاری یکی از معضلات اصلی

اند به سررات بره ع رع متولد شده 84۹4برابر شده و اکثر کسانی که در سالهای بعد از انقلات 

ذ وندند.بر اساس آمار رس ی، تعداد ب کاران ایران ب ن سه تا سه و ن م م ل ون متقاض ان کار می

کننرد. هرر سراله ر ب کاران را ب شتر از چهار م ل ون نفرر بررآورد مینفر است اما کارشناسان آما

شروند و ایرران تروان کرافی بررای دست کم حدود هشتصد ه)ار نفرر وارد برازار کرار ایرران می

برابری ب کاری عوانان نسبت  ۱ذاستگویی به این حجم از متقاض ان کار را ندارد. از سویی نرخ 

ترا  19س ر می کند. نرخ ب کاری عوانان در فاصله سال های به متوسط وضع ت نامساادی را تف

، روندی اف)ایشی داشته که االام خطرری بررای مسرئولان و تصر  م گ رران 19به ع) سال  4۱

درباره وضع ت اشتغال عوانان است که باید درباره ارتقاء سرطح مهرارت ن رروی متقاضری کرار، 

 س است های ایربتشی اتتاذ شود.

زارت تعاون، کار و رفاه اعت اای نرخ ب کاری فرارغ التحصر لان دانشرگاهی ن ر) بر اساس االام و

 8۱5۹بره بعرد اف)ایشری بروده و از  19قاب  تام  است به گونه ای که این نرخ ه رواره از سرال 

رس ده است.وزارت کار االام کرده است بررسری هرا  48درصد در سال  ۱۱51به  19درصد سال 

ی کار زنان فارغ التحص   دانشگاهی در کشرور بسر ار بالرا و نررخ نشان می دهد که ارضه ن رو

نرخ ب کاری مردان فارغ التحص    48ب کاری آنها ن ) نسبت به مردان قاب  توعه است. در سال 

 درصد بوده است. ۶۱درصد و ب کاری زنان حدود  8951دانشگاهی 

ه هرر دل لری خواهران اضرافه ساات کار می کردند اما بر 99سهم شاغلانی که در هفته ک تر از 

افر)ایش یافتره اسرت. سرهم  4۱درصد در سال  45۱به  19درصد سال  ۹59کاری هستند ن ) از 
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برابرر اسرت.نرخ ب کراری  ۶مردان شاغلی که به دنبال انجام اضافه کاری هستند نسبت به زنان 

نسبت اشتغال  در م ان کشورهای حوزه سند قرار دارد. ایران از نظر شاخص 84عوانان در رتبه 

قرار دارد و بعد از کشورهای فلسط ن، اراق و اردن ذای ن ترین نسربت اشرتغال  ۱۱ن ) در رتبه 

 را به خود اختصاص داده است.

نرخ مشارکت اقتصادی ایران تنها از کشورهای فلسرط ن، اردن، ارراق و سروریه بالراتر اسرت و 

بعد از کشرور سروریه، بالراترین نررخ اسرت . قرار دارد. نرخ تورم ایران  ۱8عایگاه ایران در رتبه 

ه)ارنفرر رسر ده  ۶۱8م ل رون و  8طبق االام سازمان عهانی کار، ع ع ت عوان ب کار ایران به 

ه)ارنفر ن ) زن هستند. متوسط دسرت )د ماه انره در ایرران در  ۶4۱ه)ارنفر آن مرد و  4۶8که 

و با وعرود اینکره هرر خرانوار بره  تومان بوده ۶۱۹ه)ار و  ۱۱۶م ل ون و  8م لادی  ۱۱8۱سال 

، 8۶49نفرر از آن شراغ  بودنرد.در بهرار  858نفر ع ع ت داشته اما تنهرا  ۶5۱۱صورت متوسط 

اند، یعنی در گرروه شراغلان تر از نظر اقتصادی فعال بودهساله و ب ش 8۱درصد ع ع ت   9/9۱

کی از آن است که این نررخ اند. بررسی تغ  رات نرخ مشارکت اقتصادی حایا ب کاران قرار گرفته

درصد و نسبت بره فصر  قبر  )زمسرتان  8/8( 8۶4۱نسبت به فص  مشابه در سال قب  )بهار 

سراله حراکی از آن  ۱4ترا  8۱درصد اف)ایش داشته است.    نرخ ب کراری عوانران  ۹/8(، 8۶4۱

تغ  ررات انرد. بررسری ب کار بوده 8۶49درصد از فعالان این گروه سنی در بهار   9/۱9است که 

دهد، این نرخ نسبت به فص  مشرابه در سرال قبر  )بهرار فصلی نرخ ب کاری این افراد نشان می

درصرد افر)ایش یافتره اسرت.  4/۱(، 8۶4۱درصد و نسبت به فص  قب  )زمستان   ۱/8( 8۶4۱

بره  درصد ع ع رت شراغ ،  ۱/8۱، 8۶49دهد که در بهار بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می

 99 از تررکم( …تر وی )فص  غ رکاری، رکود کاری، ذ دا نکردن کار با ساات ب شدلای  اقتصاد

  4/9۱ کره اسرت حرالی در ایرن. اندبوده اضافی کار انجام برای آماده و کرده کار هفته در ساات

انرد.   بررسری ترر در هفتره کرار کردهسراات و ب ش 94ترر، سراله و ب ش 8۱درصد از شاغل ن 

  1/94، بتش خردمات برا 8۶49دهد که در بهار ا ده اقتصادی نشان می هایاشتغال در بتش

هرای درصد ب ش ترین سهم اشتغال را به خرود اختصراص داده اسرت. در مراتر  بعردی بتش

 . درصد قرار دارند  ۹/81درصد و کشاورزی با  ۶8/ ۱صنعت با 
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نردان بخش پنجم کتاب حاضر در خصوص گزارشاتی پیرامون نقض حقوق هنر و هنرم

 در ایران است . 

آزادی قلم از سال ها ذ ش و در دوره های متتل  تاریتی ع)ء لاینفکی از نگرانری هرای آزادی 

خواهان بوده است و آن ها به واسطه ی اه  ت آن به دفعات در زمان ها و دوره هرای متتلر ، 

کررده انرد و حاک ان و دولت مردان را به احترام به حقوق هنرمندان و سرای اه  قلرم داروت 

نقض این حقوق را برابر با از دست دادن مشروا ت و مقبول ت آن حکومرت در نر)د مرردم مری 

فرروردین  ۱۱دانسته اند. چنانچه در قرن حاضر ن ) ما شاهد ب ان ه کانون نویسندگان ایرران در 

به منظور هشدار به رژیم ذهلوی در خصوص نقض حقوق هنرمندان و نویسرندگان بروده  8۶9۹

آزادی اندیشه و ب ان در فطرت آدمری سرت و هر چ عبرر و » که با اشاره به این موضوع که  ایم

، سایه ی س اه و سنگ ن عبر و کنترل بر هنر و اندیشه را زیرر «تحک ی قادر به محو آن ن ست

 سوال برده اند.

کره برا داا ره ی  ۱۹حال با وعود تغ  ر حکومت و به ی رر نشسرتن انقلرات اسرلامی در سرال 

سرال از آن ه چنران  ۶4ستن این روند به ح ات خود عریان بتش د و ن ) ذس از گرشرت شک

شاهد اتفاقات ناگوار در زم نه ی ادم وعود این احترام نسبت به هنرمندان هسرت م.آواز زن در 

های ارفی یرا شررای روبررو بروده اسرت. در ای مشتص ه  شه با محدودیتایران به ع) دوره

ن به انوان خواننده با محدودیت دولتی مواعه نبودند به دل   مردانه بودن هایی هم که زنابرهه

زده را ذشررت سررر ارصرره موسرر قی در ایررران بایررد موانررع نررامرئی ناشرری از فرهنررگ عنسرر ت

گراشتند. بنابراین آنچه اکنون ب)رگان موس قی ایران و کارشناسان به آن انتقاد دارند غ برت می

ی سنتی و امروزی این کشور است . به گفته مح درضا شجریان صدای ن  ی از مردم در موس ق

 ."صدای زن از موس قی ایرانی حر  شدنی ن ست "، استاد آواز و موس قی سنتی ایران : 

اکثر مراعع تقل د ش عه در ایران درباره گوش دادن به آواز زن ملاحظاتی دارند. برخری آن را از 

یند در صورتی که به قصد شهوت و موعر  مفسرده اساس حرام می دانند و اده ای هم می گو

ای در فتروایی دربراره آواز باشد حرام است و در غ ر آ صورت ا بی ندارد. از ع له آقای خامنره

گوش دادن به آواز زن اگر غنا نباشد و بااث التراذ عنسری و ته ر   شرهوت "زنان گفته است: 

در کشاکش داواهای س اسی صردا و هنرر "ای بر آن مترت  نگردد، اشکال ندارد.نشود و مفسده
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شود. با ذ روزی های ناننوشته مواعه میزنان ، موس قی ایران هر روز ب ش از ذ ش با محدودیت

سال از آن انقلات ، نوازدگی زنران ن ر)  ۶4صدای زنان م نوع شد و امروز ذس از  8۶۱۹انقلات 

 م نوع شده است.

  در مقاب  وزیرر ارشراد حسرن روحرانی کره در سریال برخوردهای محافظه کاران و شدت ا 

خوانی زنان ب ن مراعرع هرم نظرر واحردی درباره تک "مصاحبه با خبرنگاران ذ شتر گفته بود: 

ی م نوا رت ن اینرده مجلرس دربراره 8۱به مجلس ن ر) کشر ده شرده اسرت و  "وعود ندارد 

 خوانندگی زنان به وزارت ارشاد هشدار دادند.

های موس قی یا لغو مجروز ر ایران هر هفته یک خبر از برخورد با کنسرتدر چند سال اخ ر ، د

های موس قی که بل ط آن به مردم فروختره شرده و از وزارت ارشراد و دولرت ن ر) مجروز برنامه

زمانی اعرای موسر قی برا ار)اداری مررهبی شود همشود، گاهی گفته میاند، شن ده میداشته

اهی دیگر ن ) دلایلی ه چون م نوا ت اعرای برنامره موسر قی دل   لغو برنامه بوده است و  گ

ی ایرن شرود. ایرن درحرالی اسرت کره ه رهدر شهرهای مرهبی دل   این م نوا ت االرام می

ها ها از وزارت ارشاد دولت روحانی مجوز دارند و وزارت ارشاد ن ) مشکلی با برگ)اری آنکنسرت

و وزارت ارشراد ن ر) عر) اظهرار تاسر  از ایرن  ندارد. ولی قدرت متالفان ه  شه ب شتر اسرت

عاست که اگر کنسرتی ن ) برگ)ار شود متالفران تواند انجام دهد. اینبرخوردها کار دیگری ن ی

کننرد. زدند و مردم را ضرت و شرتم می، برنامه را به هم میتندروی مرهبی با ح له به کنسرت

ن یرک کنسررت موسر قی سرنتی رخ داد. مانند اتفاقی که چندی قب  در شهر یر)د و در عریرا

اگر چنانچه معترضان با موس قی غربی و ذاپ مشک  دارند، امرا چررا "گویند اهالی موس قی می

 داند.را ن ی. ذرسشی که کسی عوات آن"کنند؟!به برنامه موس قی سنتی ایرانی ح له می

 شود .نوازدگی زنان ن ) م نوع می

شرود کره برر اسراس آن شهرهای ایران به مورد اعرا گراشته میای در به تازگی قانون نا نوشته

ی زن در گروه خود استفاده کنند. چنانچره یرک های موس قی سنتی و ذاپ نباید از نوازدهگروه

ی زنی در گروه خود داشته باشد، یا باید آن زن نوازنده را روی سن نبررد گروه موس قی نوازنده

شود. این اتفاق بارهرا در شرهرهایی وی نهادهای امن تی لغو میی آن گروه از سیا این که برنامه

ها در حرالی اسرت کره ی اینه چون اصفهان، خرم آباد، مشهد، بوشهر، و... رخ داده است. ه ه
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کنرد نردارد و های موس قی صرادر میوزارت ارشاد توان دفاع از مجوزهایی که برای اعرای گروه

کننرد. های موسر قی میبس اری اقدام به بر هم زدن برنامرهن روهای امن تی و نظامی در موارد 

ای با موفق ت برگ)ار شود و بره ذایران است که اگر برنامه ای شدهشرایط در ایران اکنون به گونه

 شود.برسد یک اتفاق نادر و اج   ش رده می

هرای یطبق کنوانس ون حفظ و تروی  تنوع مظاهر فرهنگی اص  احترام به حقروق بشرر و آزاد

هرای اساسری اساسی : حفظ و تروی  تنوع فرهنگی فقط در ذرتو تضر  ن حقروق بشرر و آزادی

هرای فرهنگری، مانند آزادی ب ان، اطلااات و ارتباطات، ه چن ن آزادی افراد برای انتترات ب ان

کس نباید از مقررات این کنوانس ون برای تض  ع یا محدود کردن حقروق ذریر است. ه چامکان

های اساسی انسان مندرج در االام ه عهانی حقوق بشر یا تض  ن شرده در حقروق و آزادیبشر 

 ال للی استفاده کند.ب ن

ال لر  حرق دارنرد ها طبق منشور سازمان مل  متحد و اصول حقروق ب ناص  حاک  ت : دولت

 کنند. هایی برای حفاظت و تروی  تنوع ب ان فرهنگی در قل رو خویش اتتاذها و س استاقدام

 طبق مفاد االام ه عهانی حقوق بشر 

: هر کس به انوان اضو اعت اع حق امن رت اعت راای دارد و مجراز اسرت بره وسر له ۱۱ماده 

مساای ملی و ه کاری ب ن ال للی، حقوق اقتصادی، اعت اای و فرهنگی خود را که لازمه مقرام 

 ر به دست آورد.و ن و آزادانه شتص ت اوست با راایت تشک لات و منابع هر کشو

( هر کس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اعت اع شرکت کند، از فنون و هنرهرا 8: ۱۹ماده 

(هرر کرس حرق دارد از ح ایرت  ۱مت تع گردد و در ذ شرفت ال ی و فواید آن سره م باشرد. 

 منافع معنوی و مادی آیار ال ی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

 ان است . خانه از ذای بست ویر

دولت ع هوری اسلامی از ه ان روز اول  که سر کار آمد ، قدرت را بره دسرت گرفتره و نشران 

زاد، موسر قی ی موس قی دش ن ن ست. به قرول فرروغ فررخداده است که با ه چ چ ) به اندازه

سرت و چ )ی ن ست که بتنوان به آن  دسرتبند زد و بره زنردانش بررد. ه  شره در فضرا عاری

هرا را ب شرتر تحریرک ها ، حتری عوانها دنبالش هستند و این گونره محردودیتانه  شه عو

 کند، برای اینکه به دنبال موس قی بروند. می
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بخش ششم کتاب اختصاص به گزارشاتی است که به  نقض حقوق محری  زیترت در 

 ایران اشاره دارد  . 

از نظر تنروع چشرم انردازها و تردیدی ن ست که ایران کشوری بی ه تا در خاورم انه است، هم 

هم از نظر غنای م راث فرهنگی. شاید تنها کشوری که کم و ب ش شباهت های زیرادی از نظرر 

برابرر ایرران  9تنوع آت و هوایی و ذوشش گ اهی با ایران داشته باشد، آمریکا است. ولی آمریکا 

از این سرمایه ها در حرال  وسعت دارد. از این توان ندی نه تنها استفاده ن ی شود، بلکه بس اری

ک لو متر ساح  با دو طب عت و اقل م کاملرا متفراوت،  ۱۱۱۱فرسایش و تتری  هستند. داشتن 

دو رشته کوه اظ م و زیبا، حضور عنگلهای باق  انده دوران سوم که ترک بی از اناصرر معتدلره 

ان و ذسرتانداران، بتصروص ذرنردگ -و حاره ای را در خود عای داده، تنوع فوق العاده عرانوری 

اگر چه اغل  آنها خشک شده اند و قرار گرفتن در کریدور عغراف ای شرق و غرت -صدها تالات 

و ش ال و عنوت می توانند سال انه م ل ون ها گردشگر را از ت ام دن را بره خرود علر  کنرد، و 

، بلکره وابسرتگی وابستگی ما را نه تنها از صنایع آلوده کننده و اغل  مونتاژی به حداق  برساند

 اقتصاد ب  ار ما را به درآمدهای نفتی به حداق  برساند.

اما اینکه زیست بوم ایران و شهروندان ایرانی چه آینده ای خواهد داشت ، عرای نگرانری عردی 

دارد. ما در سالهای  اخ ر شاهد تتری  شدید محر ط زیسرت در بسر اری از شرهرها و منراطق 

ی شهروندان ایرانی هم بس ار عای نگرانری دارد. آلرودگی نره تنهرا ایران بوده ایم . شرایط زندگ

تهران، که ک ف ت زندگی را در بس اری از شهرهای ب)رگ ن ) بشدت ذرای ن آورده اسرت. البتره 

برای ح  آلودگی راههای خ لی ساده وعود دارد، فقط اراده مسئول ن را می خواهد، کره اعرازه 

ادن به مردم و ح ایرت از گروهری خراص ، کره صرر  دهند درآمدهای نفتی نه صر  صدقه د

بهبود ک ف ت و ک  ت ح   و نق  ا ومی گردد. بتصوص با گسرترش س سرتم ح ر  و نقر  

ریلی بس اری از مشکلات فعلی قاب  ح  است. دولت هرم بایرد در مرورد کارخانره هرای آلروده 

و عدی بگ ررد، یرا بایرد کننده مثلا در شهرهایی مانند اراک، اصفهان و اهواز تص  م حاک  تی 

 تکنولوژی آنها را اصلاح کند و یا اگر امکان ندارد بدون تعار  آنها را یا تعط   کند و یرا عابجرا

 ن اید . 
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شوربتتانه وضع ت سرزم ن ما ایران از منظر رصدگران دریاچره هرا و آبگ رر هرا هرم وضرع ت 

ز شرده از ایرن اروارض خوبی ن ست و درواقع قهقرای زیست مح طی ای که در کشرور مرا آغرا

زیبای طب عت هم قربانی های زیادی گرفتره و ه چنران مری گ ررد. خشرکی و ناذدیرد شردن 

 هرای رودخانره به …بس اری از آبگ ر ها و باتلاق ها کشور، ورود فاضلات های صنعتی و شهری و

 کره هستند بلایایی مه ترین ع له از گردشگری نادرست ها برداری بهره و ها آن کننده تغریه

م )بران کنفررانس رامسرر بررای  8۶91 مراه به رن در ایرران. اند شده ایران آبگ رهای دامنگ ر

حفاظت از تالات ها و اکوس ستم های آبی بود اما این روزها کشور ما یکی از ذ شگامان تتریر  

و انحطا  این مواه  طب عی می باشد. طبق آمارهای االام شده توسط مسئول ن از چه  تالات 

 د در کشور ب ن ب ست تا هشتاد درصد آن ها خشک شده اند. موعو

دریاچه ها و آبگ ر ها الاوه بر این که زیستگاه و ذناهگاه انواع منحصر به فرد ح ات وحرش مری 

باشند، به عهت این که مهار کننده س لات های ویرانگر و رسوبات رودها، تلط ر  کننرده آت و 

ماننرد مراهی یرا دیگرر آب)یران و منبرع درآمرد از طریرق هوا، تام ن کننده برخی منابع غرایی 

گردشگری )به ویژه اکوتوریسم( هستند، حائ) اه  ت بوده و حفاظت از آن ها برای بهرره برردن 

از هدایای بی دریغی که به ما ارزانی می دارند برای ما انسان ها ال)امی است. وضرع ت برخری از 

ورزی، آت و منرابع طب عری مجلرس شرورای آبگ رهای مهم کشور طبق گ)ارش ک  س ون کشا

 اسلامی از قرار زیر بوده است : 

دریاچه اروم ه ب)رگترین دریاچه کشور و ب)رگترین دریاچه ی آت شور خراور م انره )ششر  ن  

در عهان( چه  درصد از مساحتش، تالات گراوخونی در اصرفهان نرود درصرد مسراحت خرود و 

تان هم نود درصد مساحت خود را تا سال نود و سره دریاچه هامون در استان س ستان و بلوچس

از دست داده اند. بحران خشک شدن ذ شرونده ی دریاچه ی اروم ه که ظر  چند سرال اخ رر 

ه راه موضوع ری)گرد های هجوم آورده به غرت کشور از مهرم تررین موضروع زیسرت مح طری 

انه زنی های در باره ریشه هرا ایران در سال های اخ ر بوده، بحث های زیادی را دامن زده و گ 

 و راه های چاره ی آن ه چنان ادامه دارد.

در این م ان اکثر کارشناسان و صاح  نظران متفق القول باور دارند که الگوی نامناس  توسرعه 

در مناطق ذ رامون حوزه آبت ) دریاچه را دل   حاد شدن رونرد ذ شرروی خشرک دگی دریاچره 
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ایی از این الگوهای نامتناس  برا ظرف رت اکولوژیرک منطقره مری می دانند. به انوان مصداق ه

 توان به موارد زیر اشاره کرد: 

سطح زیر کشت مناطق ذ رامون حوزه آبت ) دریاچه طی سرال هرای منتهری بره دهره ی نرود 

 1٫8هر)ار هکترار و آت مصررفی کشراورزی منطقره از  98۱ه)ار هکترار بره 8۱۱خورش دی از 

م ل ارد مترمکع  اف)ایش داشته است .  احداث سردهای متعردد در  ۱٫۱م ل ارد متر مکع  به 

مس ر رودهای تغریه کننده ی دریاچه و علوگ ری از ورود روان ات های منطقره بره حوضره ی 

دریاچه و حفر ب ش از هشتاد ه)ار چاه غ ر مجاز! در زمر ن هرای حوضره آبت ر) آن . افر)ایش 

 گوناگون. ع ع ت منطقه و رشد تقاضای آت برای مصار 

متن نهایی کنوانس ون رامسر مشت   برر یرک مقدمره و  84۹8فوریه  ۱کنوانس ون رامسر : در 

سال مطالعه دق ق و ه کاری ب ن ال للی م ان دانش ندان و متتصصان  4دوازده ماده که ی ره 

و  FAO،CIC ،ICBP  ،IUCNحقوقی بس اری از کشورها و سازمانهای بر ن ال للری نظ رر 

IWRB رئر س سرازمان «اسرکندر ف رروز»ال للی که توسرط آقرای اشد در علسه ای ب نبمی

شکاربانی و نظارت بر ص د وقت سازماندهی شد  و در هت  رامسر در شهر رامسر برگ)ار گردید، 

کشور عهان رس د و برای امضای سایر کشورها  81ذریرفته شد و در روز بعد به امضای مقامات 

شرهریور  9ک  سرازمان یونسرکو سرپرده شرد، در نهایرت در تراریخ توسط دولت ایران به مدیر 

( از طر  ن اینده ایران در ذاریس به امضا رسر ده و تصروی  گردیرده و 84۹۱اوت  ۱9) 8۶۱8

 اعازه تسل م اسناد تصوی  آن داده شد . 

این قانون مشت   بر یک ماده و متن کنوانس ون ض   ه ذس از تصوی  مجلس سرنا در تراریخ 

بره تصروی  مجلرس شرورای  ۱1/8۱/8۶۱۱در علسه روز سه شنبه  81/88/8۶۱۱وشنبه روز د

ملی رس د. قانون الحاق دولت ع هوری اسلامی ایران به ذروتک  اصلاحی کنوانس ون مربو  بره 

تالابهای مهم  ب ن ال للی به ویژه تالابهای زیستگاه ذرندگان آب)ی )کنوانس ون رامسر( در علسه 

بره  تأی رد  ۱۱/۶/8۶99مجلس شورای اسلامی تصروی  و در تراریخ  89/۶/8۶99روز سه شنبه 

ریاسرت ع هروری بره نتسرت وزیرری،  ۱1/۶/8۶99شورای نگهبان رس ده و  طی  نامه مورخ 

 واص  و عهت اعرا ابلاغ گردید.



 نقض حقوق بشر در ایران نگاهی بر ابعاد 

16 
 

سند الحاق ن ) به مرعع امانتدار کنوانس ون یعنی مدیرک  سازمان یونسکو تقدیم و کنوانس ون 

 8۱ا توعه به ماده رامسر ب

 الاعرا گردید . متن کنوانس ون چهار ماه ذس از تأی د سند، برای ع هوری اسلامی ایران لازم

شناخته شده است، یرک « کنوانس ون رامسر»کنوانس ون تالابها که ه چن ن تحت انوان        

بره منظرور  ذ  ان ب ن الدولی می باشد که چارچوبی را بررای انجرام ه کاریهرای بر ن الردولی

حفاظت از زیستگاههای تالابی ایجاد ن وده است. اهدا  کنوانس ون ا دتا به منظور علروگ ری 

ال ری و  -فرهنگری -از نابودی تالابها، اط  نان از حفاظت آنها و توعه بره ارزشرهای اقتصرادی

گردشگری آنها و م انعت از خشک شدن آنها به انوان زیستگاه عانوران به خصروص ذرنردگان 

 ب)ی و کنار آب)ی و  بهره برداری معقولانه عهت ابقا برای نس  های آینده مت رک) است.آ

مفاد کنوانس ون رامسر: اصول، ارزشها و اهدا  معاهده در مقدمره و رژیرم حقروقی آن در مرواد 

 دوازده گانه ب ان شده است.                                                    

مفهوم بس ار گسترده ای را با انوان تالات ذریرفته و تحت ذوشش قررار مری  کنوانس ون رامسر

 کنوانس ون ابارت است از: 8ماده  8دهد. تعری  تالات به استناد بند 

مناطق مردابی، آبگ ر، تورب)ار)ذ ت زار(، برکه های مصنوای یا طب عی کره بره طرور دایرم یرا » 

ر یا شور مشت   بر مناطقی از آبهرای دریرایی موقت دارای آت ساکن یا عاری ،ش رین، ل  شو

 «.  متر نباشد 9که ا ق آت هنگام ذای ن ترین ع)ر ب ش از 

دولتهایی که اضو کنوانس ون می باشند، الاوه برر وظرای  ا رومی شرام  افر)ودن ملاحظرات 

وظ فره  ۱مرتبط با حفاظت از تالابها در برنامه ری)یهای بهره وری از زمر ن متعهرد بره اعررای 

 صلی به ترت   ذی  می باشند:ا

تالات عهت درج در فهرست تالابهای با اه  ت ب ن ال للی )به اسرتناد  8تع  ن حداق           -

 کنوانس ون(. ۱ماده  9بند 

 کنوانس ون(. ۱ماده  8تروی  بهره برداری معقولانه از تالابها در کشور )موضوع بند          -

را در مورد اعرای وظرای  تحت کنوانسر ون بره ویررژه در مرورد مشرورت با سایر ااضر         -

 کنوانس ون(. ۱س ست های آبی وگونه های مشترک تالابهای مرزی)موضوع ماده 
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 9مراده  8ایجاد ذخ رره گاههرای تالرابی یرا منراطق حفاظرت شرده )بره اسرتناد بنرد          -

 کنوانس ون(.

هت تسه   حفظ و حراست و ترا حرد امکران بهرره تنظ م نقشه های اصلاحی تالابها ع         -

 کنوانس ون(. ۶ماده  8برداری صح ح از تالات ها)موضوع بند 

انرد و بر ش از خشک عهان قرارگرفتهکشور ایران و ه سایه غربی آن در ک ربند خشک و ن  ه

شده است، م انگ ن برارش سرال انه در خشک واقعدوسوم مساحت ایران در اقل م خشک و ن  ه

ایران نص  م انگ ن بارش سالانه در عهان است کشور ایران در معرض وقروع ذدیرده گردوغبرار 

ای و عهانی قرار دارد. مناطق غرت کشور به دل   موقع ت عغراف رایی در مق اس محلی، منطقه

های کشورهای مجاور مانند ارراق، سروریه و اربسرتان در معررض و اقل  ی و ن)دیکی به ب ابان

 گردوغبار است. هایسامانه

م کررون کره حاصر  فرسرایش برادی و  ۱گردوغبار به لحاظ تعری  به ذراتی با قطرر ک ترر از 

دهره ذر ش  9تواند تا مسافت بس ار طولانی عابجا شده و انتقرال یابرد. از زایی بوده و میب ابان

 ای تاکنون، ذدیده گردوخاک در مناطق وس عی از عهان ازع له نواحی عنوت غرت آسر ا، آسر

دوغبرار عهرانی گفتره گر ک ربنرد کره …مرک)ی، عنوت غرت آمریکای ش الی، ش ال آفریقا و 

 شده است.شود، به فراوانی دیدهمی

گردوغبار یک فرایند طب عی خاص مناطق ب ابانی و صحراهاست و ناشی از ا لکرد بادهای قوی 

شرود. ح زمر ن میبر سطح خاک بوده و سب  معلق شدن ذرات ری) خاک در فضای ن)دیک سط

های مرداوم، کراهش بارنردگی و سرالیهای اخ ر، تأی ر اوامر  طب عری ه اننرد خشکدر سال

رویره از منرابع آبری رطوبت نسبی مح ط به ه راه تشدید فاکتورهای مح طی نظ ر استفاده بی

های هرا و دریاچرهمناطق ب ابانی، از ب ن رفتن ن )ارها و وقوع عنگ موع  خشرک شردن تالات

های عنوبی کشورمان و تنک شدن یا از ب ن رفتن کام  ذوشرش های شرق اراق و ارصهابانب 

گ اهی در این مناطق گردیده است. نت جه چن ن وقایعی گسترش شدید گردوغبار کره بره نرام 

های غربی، عنوت غربی و مرکر)ی ایرران بروده و توانسرته در ری) گرد معرو  هستند، در بتش

ویژه اسرتان کشرور بره 8۹زیست، اقتصاد و سلامت ساکن ن طلوبی بر مح طمدت ایرات نامکوتاه

 شردن ن ایان حق قت در. گرارد عای بر …شهرهای مرزی ه انند اهواز، کردستان ، کرمانشاه و 
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 و ع ع رت ناگهرانی افر)ایش و سرویک از خراص اقل  ری هایذدیرده بروز و خشکی هایدوران

 ایجراد و برادی فرسایش تشدید سب  دیگر سوی از وخاکآت منابع از ناصح ح هایبرداریبهره

 ر کشور شده است.د زاییب ابان

توسر  اسرت کره  گزارشات نقض حقوق بشر در ایران  آخرینبخش هفتم مربوط به 

 تهیه شده که ضمیمه میباشد .  گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد 

 

میگرردد کره مروارد نقرض  مجموعه  مقالاتی  با موضوعات متفاوت ارائه بخش هشتم

 حقوق بشر در ایران را مورد نقد و بررسی قرار میدهد . 

 

ام د که  این مج واه  با استناد بر مدارک و شواهد ارائه شده از نقض حقروق بشرر در ایرران ، 

حقوق بشر ع) حقروق برداشته باشد . و آگاهی رسانی گامی مویر در عهت روشنگری از حقایق 

ما با آگاهی یافتن از حقوق ست و ه چ کسی  ن  تواند آن را  را از ما بگ رد . ذاتی ومتعلق به ما

 ب نادین خود م توان م برای برخورداری از آن ااتراض ن وده و مبارزه کن م . 

نگارنده بر خود واع  م داند از راهن ائ ها و مشاوره های رئر س ه رات مردیره محتررم کرانون 

و استاد گرانقدر  دکترر زهررا ارزعرانی کره نات منوچهر شفایی دفاع از حقوق بشر در ایران ، ع

و ک رال امتنران و سرپاس را داشرته باشرد مشوق و یاریگرم در ته ه این مج واره بروده انرد ، 

ه چن ن از زح ات و تلاش بی وقفه ی ت ام ه کاران و دوستان فعال در کانون دفاع از حقروق 

و دلسوز که به نحوی درامرر آگراهی رسرانی نقرش بشر در ایران و ت امی انسانهای حق قت عو 

 ا ده ای را ایفا م کنند . 

 

  ۱۱81ژانویه 

 مریم مرادی 
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 بخش اول

 نقض حقوق کودک و نوجوان در ایرانگزارشات 
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 وضعیت بحرانی ایران در زمینه حقوق کودکان کار و خیابان

  

ال للی اخلاق در الوم و فنراوری ح ه کنگره ب نبه گ)ارش خبرنگار ایلنا، مصطفی مع ن در افتتا

های کتابتانه ملی با اشاره به مطالعه لگاتوم کره ذژوهشری گسرترده در سرطح در مرک) ه ایش

از   ۱۱8۹سرال « بتتیکام ابی و ن رک»در  شاخص  888عهانی است، گفت: ایران دارای رتبه 

بندی در شاخص رفاه لگاتوم )رتبه بندی کشورهام ان صد و چه  کشور عهان است. نتای  رتبه

 ۱۱۱۹ سرال از متتلر  کشرور 89۱ در رفراه سطح ٔ  سالانه مثسسه ذژوهشی لگاتوم که درباره

شود( ایران رتبه خوبی ندارد با توعه به ع ع ت عوان کشرور، عرای درنرگ و تامر  منتشر می

 .ای اندیش ددارد و برای آن باید چاره

 89۱دل   فقرر و ب  راری و م ل ون تلفات انسانی به ۶۱۱اخ ر  وی با اشاره به اینکه در دو دهه

هر)ار  8۶بر ش از  ۱۱89ایم، گفرت: تنهرا سرال م ل ون تلفات به دل   عنگ در عهان داشرته

هرای اف)ارها شده، در حال که این اردد بررای فعال تم ل ون دلار صر  خرید تسل حات و عنگ

 .طلبانه به مرات  ک تر بوده استصلح

دهرد، ای عهرانی  نشران میانج ن ایرانی اخلاق در الوم و فناوری اضافه کررد: مطالعره ری س

گ ری اخلراق  در ایرن حروزه انوان کانون اصلی ب شترین نقش را در شرک خانواده ه چنان به

های مرهبی و غ ر مرهبی، دامن زدن به خشونت دارد و باورهای مرهبی، ناسازگاری م ان گروه

 .است حوزه این در ایرگرار موارد دیگر از…و ها توسط رسانه

دهرد کرره خرانواده، مهربررانی، آزادی، مسرروول ت و وی برا ب رران اینکره ایررن ذرژوهش نشرران می

ذاستگویی، دموکراسی، ه بسرتگی، حفرظ محر ط زیسرت، اردالت، امن رت، ارزش اندیشره و 

آینرده در سرطح  هایی است کره ک اکران در سرال انورزی و ارزش و من)لت انسان، ارزشخ ال

های مهرم عهانی شاخص و مهم تلقی خواهد شد و باید به آنها توعره کررد، گفرت:  از شراخص
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های ذرای ن مشترک ب ن عوامع متتل ، راایت حقوق کودکان است که عایگاه ایرران در ن  ره

 .این عدول است

 برابر بیشتر در معرض ایدز هتتند .  54کودکان خیابانی 

برابر ب شتر در معرض خطر ایدز هستند.  9۱دهد کودکان خ ابانی نشان میمع ن اف)ود: آمارها 

ه چن ن خشونت برابر زنان شراخص دیگرری اسرت کره در کشرورهای آسر ایی و آفریقرایی از 

 .عایگاه خوبی برخوردار ن ست و آمار دق قی در این حوزه در کشور وعود ندارد

ه داد: از چنرد سرال گرشرته تلراش بررای ری س انج ن ایرانی اخلاق در الروم و فنراوری ادامر

 بره ذ شرنهاد وزارت 1۱اندازی انج نی ملی و غ ر دولتی در حوزه اخلاق شروع شرد و سرال راه

انردازی شرد و انج رن هس نا با تاک د بر اخلاق راالوم با ه کاری و مشارکت یونسکو، عای)ه ابن

هرای ج ن، علسات متتلر  برا انج ناندازی شد. در انراه 1۶سال بعد و سال ال ی اخلاق یک

 -ایم و فصرلنامه ال ریهرای متتلر  کرردهال ی متتل  سعی در تدوین ضوابط اخلاقی حوزه

 .کن مذژوهشی در این حوزه منتشر می

دل   اه  رت ای است که برهری)ی دو سالهمع ن با اشاره به اینکه برگ)اری کنگره حاص  برنامه

ایم، گفت: در عغراف رای عهرانی ان در ذی انجام آن بر آمدهاخلاق در شئون متتل  زندگی انس

های عس ی و روانی کودکران خ ابرانی وضرع ت خروبی کودکان کار و خ ابان ایران از نظر زیان

هرا و بکرارگ ری آنهرا در بانردهای ندارد. امروز شاهد وضع ت نابسامان ایرن کودکران در خبابان

 .  دکان کار و خ ابان وضع ت بحرانی داردماف ایی هست م. ایران در زم نه حقوق کو
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 شوند. می اعدام اسلامی جمهوری در کودکان

هنروز  ایرران اسرلامی ع هروری قضرایی دسرتگاه بشرری، حقوق هایسازمان هایگ)ارش طبق

 ایرران، حاضرر حرال در. م کنرد  ااردام را اندبوده سال 81 زیر عرم ارتکات هنگام کودکانی که

 رد را ااردام مجرازات کره هسرتند کشرورهایی تنها ی ن و ذاکستان سودان، سعودی، اربستان

 . کنند می اعرا کودکان با ارتبا 

 و درگ رری ع لره از متتلر  موارد در آنان برای اادام حکم صدور و ایران در کودکان مجازات

 . استبوده ایران در بشر حقوق نقض مهم هایچالش از یکی ه واره.. و متدر مواد قاچاق قت ،

 و اصلاح مراک) در اادام حکم فتدریا از ذس را کودکان اخ ر های سال در ایران قضایی دستگاه

 در. کنرد مری اعرا سال 81 سن به رس دن از ذس را ها آن اادام حکم و کرده نگهداری ترب ت

 .کند اادامشان تا شوند ساله 81 کودکان ماند می منتظر اسلامی ع هوری گفت توان می واقع

 یرا سرال 8۱ یدارا ذسرر یرک کره دهد تشت ص قاضی اگر مجازات عدید قانون 48 ماده طبق

 آگراه خرود عرم تبعات و ماه ت از عرم ارتکات زمان در ب شتر یا سال 4 دارای دختر یا ب شتر،

 اعرازه دادگراه بره مراده ایرن. کنرد صادر اادام حکم کودک این برای تواند می وی است، بوده

 که وسائلی دیگر به یا قانونی ذ)شک نظر» به متهم اقلی و ادراکی بلوغ تشت ص عهت دهدمی

 . کند اتکا ن ) «داند می مناس 



 نقض حقوق بشر در ایران نگاهی بر ابعاد 

11 
 

 و مردن  حقروق ال للریب ن کنوانس ون و کودک حقوق کنوانس ون5 ال للیب ن معاهده دو ایران

. است کرده منع را کودک مجرم ن اادام کودک، حقوق کنوانس ون. است کرده امضا را س اس 

 متتصصر ن ع لره از زیرادی بسر ار هایسازمان مسئول ن و متتصص ن بعد به ۱۱8۱ سال از

 طرور بره را کرودک مجرم ن اادام بشر حقوق ک  ته و بشر، حقوق شورای متحد، مل  سازمان

 .اند کرده محکوم اک د

 قانون  تغ  رات با تا کنندم  تلاش کودک حقوق و بشر حقوق فعالان از هایی گروه ن ) ایران در

 و متتلر  هرایدولت متحرد، ملر  مانساز بارها. بگ رند را نوعوانان براى اادام مجازات علوى

 ع هروری کره شردند خواسرتار ایرران خرارج و داخ  در بشر حقوق مدافع نهادهای از بس اری

 معردود در امرا است،بوده ی ر بی کنون تا ها تلاش این کند، نظر صر  کودکان اادام از اسلامی

 .استشده منجر اادام اعرای تعویق به تنها مواردی

 

 ایران در سال ۵4 زیر دختران اجازدو از آماری

 حقروق فعالان. است اف)ایش به روز اخ ر هایسال در ایران در ه سریکودک یا کودکان ازدواج

 .گراشت خواهد منفی تای ر ایرانی هایخانواده سلامت بر آینده در ذدیده این گویندمی کودک
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 از کننردمی ازدواج ذهنری و فکرری بلروغ بره رسر دن از ذر ش کره کودکانی ازدواج بالای آمار

 "عنسری بلروغ" مبنرای برر ایرران در ازدواج سرن. دارد حکایت ایران در ذدیده این گستردگی

 انسان کام   بلوغ ابعاد از بتشی تنها عنسی بلوغ کارشناسان، گفته به که حالی در شده تع  ن

 تشرک   برای رو ش ترینانسانی و تریناساسی انتتات، در آزادی و آموزش آگاهی، رشد،. است

 .است خانواده

 منتشرر ع هروری ریاسرت خرانواده و زنان امور معاونت از نق  به ایسنا خبرگ)اری که آمارهایی

 بره مربرو  شردهیبت هرایازدواج از درصد ۱/ 9 حدود 8۶4۱ سال در که دهندمی نشان کرده

 ازدواج. اسرت دهرسر  درصد ۱/ ۱ به 8۶4۱ سال در تعداد این. است بوده سال 8۱ زیر دختران

 .است اف)ایش حال در ن ) آن تعداد اما است، دختران از ک تر بس ار سال 8۱ زیر ذسران

 احروال یبرت آمرار طبق. است شده یبت ایران در کودکان ازدواج م )ان بالاترین 8۶4۶ سال در

 یزناشروی زنردگی وارد کرودکی دوران ذایان از ذ ش کودک، ه)ار 9۱ از ب ش سال این در ایران

 اند.شده

 دفراتر در شرده یبرت هایازدواج به محدود تنها رس ی آمارهای است، نوشته "ایسنا" گ)ارشگر

 اردم یرا و شناسرنامه بردون کودکان ازدواج یبت ادم دل   به تعداد این بساچه و است رس ی

 .است رس ی آمارهای از ب شتر بس ار ه سری چند هایازدواج قانونی و رس ی یبت

 سال ۵۱ زیر کانکود ازدواج

 نشران آمارهرا این. شوندمی دیده ن ) سال 8۱ زیر کودکان ذای ن، سن ن در هایازدواج م ان در

 ۱۱8 ،4۱ سرال کرودک، 81۹ ،48 سرال سرال، 8۱ زیرر کودک ۱۱۱ ،4۱ سال در که دهندمی

 .اندداده ازدواج به تن سال 8۱ زیر کودک 8۹4 ،49 سال در و کودک 8۹9 ،4۶ سال کودک،

 یبرت برا اسرتان ایرن. اسرت شرده یبت رضوی خراسان استان در کودکان هایازدواج ترینب ش

 حضور دل   به رسدمی نظر به که درحالی. دارد قرار اول رتبه در کودکان ازدواج از مورد 9۹۱4

 یبرت امکران ندارند، شناسایی اوراق که کشور شرقی هایاستان در دیگر کشورهای اتباع ب شتر

 .باشد مقدار این از ب ش تواندمی آمار این دل   ه  ن به و نباشد فراهم آنها ازدواج
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 یبرت برا ن ر) بلوچسرتان و س سرتان استان و دوم رتبه مورد، ۶۶91 با شرقی آذربایجان استان

 .اند داده اختصاص خود به را سوم رتبه سال، 89 تا 8۱ کودکان ازدواج مورد ۱۶۱۱

 بره را کشرور 9 رتبره سال، 89 تا 8۱ کودکان شده یبت ازدواج مورد ۱8۱۱ با خوزستان استان

 گرفتره قررار عردول ایرن 1 رتبه در مورد، 8۹9۱ با ن ) تهران استان است، داده اختصاص خود

 .است

 زنجان در سال ۵5 زیر دختر ۵4۱۱ نزدیک ازدواج

 ردمرو 91۱ و هر)ار یک گرشته سال طی: گفت زنجان استانداری خانواده و بانوان امور مدیرک 

 منجرر طلراق بره آنهرا از مرورد 9۹ که شد یبت استان این در سال 89 سن زیر دختران ازدواج

 .است شده

 رونرد اسرتان در طلاق به ازدواج نسبت گرشته سال 9 طی: اف)ود بلوری ماهرخ ایرنا؛ گ)ارش به

 هرسر د 4۱ سرال در 95۱ بره 4۱ سرال در ۱5۶ رقم از م )ان این که ای گونه به داشته اف)ایشی

 .است

 مرردان در استان در مدت این طی شده یبت های طلاق در زوع ن سن م انگ ن: داد ادامه وی

 .است سال ۱4 تا ۱۱ زنان در و سال ۶9 تا ۶۱

 بره زنجران استان در ازدواج مورد 9۱ و ه)ار ۱ عاری سال نتست ماهه 9 در: کرد اظهار بلوری

 .است شده رمنج طلاق به ها آن از درصد 84 که است رس ده یبت

 برا خدابنرده شهرسرتان حاضرر زمران در: گفت زنجان استانداری خانواده و بانوان امور مدیرک 

 .است استان در طلاق م )ان ک ترین دارای طلاق، به ازدواج نسبت ۹5۱ م )ان

 از نشرانگرهایی انروان بره طلراق و ازدواج موعرود آمارهرای حاضرر شررایط در:شد آور یاد وی

 ه)ینره آسر   یرک انوان به طلاق که چرا است انگ تته بر را هایی اس تحس عامعه، وضع ت

 .کند می عامعه متوعه را توعهی قاب  های
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 سرنتی ذ ونردهای گسسرت بررای زیرادی های محرک اخ ر دهه چند طی اینکه ب ان با بلوری

 نهادهرای مشرارکت برا اسرت لرازم: افر)ود اند، شده هایی آس   موع  و کرده مداخله خانواده

 هرای شر وه برا را ازدواج از بعرد و حر ن ذ ش، های آموزش دولتی غ ر و دولتی از اام متتل 

 .ده م قرار کار دستور در عدی صورت به دانشگاهها و مدارس در ویژه به مناس 

 

 است .  سالگی ۵1 زیر ایران در هاازدواج درصد ۵1

 ۱ و سرال 81 تا 8۹ درصد 81 سال، 89 تا 89 درصد ۱۱ سال، 8۶ تا 88 ها ازدواج درصد۱۱5۱

 .سالگی 8۱ از ک تر درصد

 نتسرت ن در حضور با قضا و قانونگراری اندرکاران دست و کودک حقوق فعالان شناسان، عامعه

 گسرترش از علوگ ری برای راهکار ارایه و یابیریشه در سعی «کودکان ازدواج» بررسی ه ایش

 منشع  تبعات اما دارد اعت اای مساله  ایس  امروز، که، معضلی. داشتند ایران در معض  این

 هایآسر   فهرسرت نتسرت رده در را آن دور، چنردان نره ایآینده در تواندمی معض ، این از

 .دهد قرار کشور اعت اای

 دب رر کهررام، زهررا سوی از که ایران در کودکان ازدواج درباره رس ی آمار بر بنا: نوشت اات اد

 81 بره رسر دن از ذر ش ایرران در دخترران ازدواج درصد 8۹ د،ش ارایه کودک ازدواج س  نار

 سرال اول ماهره 4 در کشرور، احوال یبت سازمان در شده یبت آمار آخرین بر بنا و بوده سالگی

 یعنری داشته سن سال 8۱ از ک تر اندکرده ازدواج مدت این در که زنانی درصد ۱ از ب ش ،49

 .اندکرده ازدواج سالگی 8۱ به رس دن از قب  نفر ۱9۱ و ه)ار ۱1

 بره مربرو  کودکران طلراق و ازدواج آمرار ب شرترین شده، یبت رس ی آمار اساس بر ه چن ن

 فرارس، غربری، و شرقی آذربایجان رضوی، خراسان خوزستان، بلوچستان، و س ستان هایاستان

 .است بوده مازندران و ه دان تهران، زنجان،

 تررینمهم از را خرانواده اعت راای هایآسر   و هبیمر و سنتی هایارزش که حالی در کهرام

: گفرت کرودک ازدواج ذ امردهای توضر ح در برشر رد، ایرران در کودکان زودرس ازدواج دلای 
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 از فرار فروشی،تن ه سرآزاری، و خانگی خشونت هویتی، اوراق نداشتن و هاازدواج نشدن یبت»

 و اعت راای ح ایت محدودیت دکشی،خو و خودسوزی تحص لی، محروم ت خوابی،کارتن خانه،

 مهرارت نداشرتن کرار، برازار بره ورود بررای مهرارت نداشرتن اات راد، چرخره تول رد برا قانونی

 زودرس، زای ران سرقط، اف)ایش کودک، ازدواج و کودک کار و فقر چرخه بازتول د فرزندذروری،

 تبعات و تغریه سوء  اای،اعت ان)وای برابر در ذریریآس   اف)ایش وزن،کم نوزادان تولد اف)ایش

 هایفرصت تضع   فکری، بلوغ و شتصی استقلال به رس دن فقدان خلقی، اختلالات ش وع آن،

 و عسر ی اعت اای، ذ امدهای از اعت اای روانی رشد مراح  ناقص کردن طی و توسعه و رشد

 .«است کودکان ازدواج روانی

 هرم ه رایش این ستنرانان دیگر از و هقضای  قوه قضایی و حقوقی معاونت مشاور کاظ ی، الی

 داشرته شررایط از اقلانی تب  ن باید: »گفت کودک ازدواج متال  و موافق نظرات به نگاهی در

 را کرودک ازدواج کره هسرت م مواعه هاییفرهنگخرده با ما. کن م وضع قانون بتوان م تا باش م

 زودترر کره کسرانی در آمار این و بود درصد 8۱ ،4۱ سال در طلاق آمار مثلا دانند؛می هم خوت

 اسرت آرامش به رس دن ازدواج از هد  اسلام دیدگاه از. رس دمی درصد 9 به کردند،می ازدواج

 .  کنند تعری  هم برای را آرامش بتوانند طرف ن که شود تعری  ایگونه به باید ازدواج سن و

 که کنند ازدواج توانندمی سال8۱ بالای ذسران و سال8۶ بالای دختران ایران، فعلی قانون طبق

 اگرر ذس. کنند باز بانکی حسات توانندن ی کودکان مثلا دارد؛ کشور قوان ن سایر با هاییتناقض

 و نردارد را دادگراه در حضرور امکان سال8۱ زیر کودک اینکه یا کنند؟ چه را نفقه کنند ازدواج

 نکراح، اساسری، قرانون دهم اص  طبق .باشد داشته اخت ار در را اموالش سالگی 81 تا تواندن ی

 آن تکرریم در بایرد و دهردمی تشرک   را عامعره بنرای سرنگ که است اسلامی احکام از یکی

 ایرن حقروقی نظرام کره باشرد مواردی اگر. شودمی مربو  هم ا ومی نظم به ازدواج،. بکوش م

 ن راز کودک ازدواج از یعلوگ ر برای. دادنتواه م انجام را ازدواج نشناخته، رس  ت به را موارد

 .«باشد آموزش مس ر در اعباری تحص   و ب اید وعود به کودک سن سازییکنواخت تا است
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 میدانی پژوهش یک نتایج  

 امرداد ع ع رت توسرط کره ایرران در کودکران ازدواج دربراره م ردانی ذژوهش نتست ن نتای 

 از ک ترر مرد و زن ۱۱۱ بر و کشور استان 8۹ در و 4۱ ذای ) و تابستان ،(ع)الی امام دانشجویی

 :شد انجام سالگی 81 از قب  ازدواج تجربه با سال، ۶۱

 اقروام در درصد ۱/9 ترک، اقوام م ان در درصد 8۱: ایران در کودک ازدواج قوم تی ذراکندگی  

 اررت، درصد 1 بلوچ، درصد ۱/1 لک، درصد ۱/9 فارس، درصد 8۱ لر، اقوام در درصد 1/۶ کرد،

 .اقوام سایر م ان در درصد ۱/۱ و گ لک درصد ۱/۱ مازنی، درصد 8۱ س ستانی، درصد ۱/۱

 .زنان م ان در درصد 9۱ و مردان م ان در درصد ۶۱: ایران در کودک ازدواج عنس تی ش وع  

 م ل رون یرک ترا ۱۱۱ بر ن درصرد ۱۹ تومران، هر)ار ۱۱۱ از ک ترر درصرد 94: درآمرد م )ان

 .تومان م ل ون یک از ب ش درصد ۶5۱تومان،

 9 شرده، فوت ه سر دارای درصد ۱ مطلقه، درصد ۱ متاه ، ه چنان درصد 1۱: تاه  وضع ت

 .هستند زندانی ه سران درصد ۱ و افتاده کار از ه سر درصد ۱ کرده، رها ه سر درصد

 و سرال 81 تا 8۹ درصد 81 سال، 89 تا 89 درصد ۱۱ سال، 8۶ تا 88 درصد۱۱5۱: ازدواج سن

 .سالگی 8۱ از ک تر درصد ۱

 دارای درصرد 9 و معتراد مرادر دارای درصرد 89 معتاد، ذدر دارای درصد ۹1: والدین وضع ت  

 .اندبوده معتاد والدین

 فقرر، درصرد 4 اات راد، الرت بره درصرد ۱ قرومی، هایسنت الت به درصد 91: ازدواج دلای  

 .ال  سایر درصد 88 و الاقه درصد8۹
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 است .  "جنتی آزار" کوکان، ازدواج

 نروای" را "ه سریکودک" کودکان حقوق از ح ایت انج ن مدیره اضوه ئت شریعتی، هادی

 ادامره برا: »ستا گفته "ایسنا" به او. داندمی "ذهنی و ااطفی عس ی، آزار ابعاد با آزاریکودک

 کره ایعامعه. شویممی نابالغ عامعه یک به تبدی  اندک اندک عامعه، در کودکان ازدواج یافتن

 .«ندارد فکری بلوغ و ن افته کافی رشد

 و افسرردگی ه سرکشری، ااطفی، و رس ی طلاق خ انت، خشونت، مث  هاییآس   او گفته به

 .دانست نابالغ عامعه در کودکان زودهنگام واجازد تبعات از توانمی را عن ن سقط بالای آمار

 و کررده اشراره ایرران در کوکران ازدواج مرورد در قانونی مجوزهای به کودکان حقوق فعال این

 کره است 8۱98 ماده دارد، وعود کودکان ازدواج درباره ایران در که صریحی قانون است، گفته

 تشرت ص برا و ولری اذن برا سرال،8۱ از قب  را ذسر و سال 8۶ به رس دن از قب  را دختر نکاح

 .داندمی مجاز کودک، مصلحت راایت به منو  دادگاه

 بلروغ سرن ه ران شده، گرفته نظر در ذسران برای که سنی قانون این شریعتی، هادی گفته به

 دخترر سن نکاح، برای و نگرفته قرار ملاک است سالگی 4 که بلوغ سن دختران درباره اما است،

 صرورت در ن ر) سرن این از قب  توانمی حتی ماده این طبق متاسفانه. است کرده ذ دا اف)ایش

 .کرد منعقد را نکاح اقد شرایطی،

 



 نقض حقوق بشر در ایران نگاهی بر ابعاد 

11 
 

 

 کشور در سال ۵2 تا 9 سنین در بیوه هزار 2 وجود

 کودکی سن ن در ب وه ه)ار ۱ وعود به اشاره با اسلامی شورای مجلس در زنان فراکس ون رئ س

 مجلرس در را کودکان ازدواج مساله که است سال یک از ب ش: فتگ کشور، در سال 8۱ تا 4 از

 دارای کره زنران از برخری سروی از متالفرت مشک  این ح  برای متاسفانه اما ایم کرده مطرح

 .است ب شتر هستند، مسئول ت

 ش راز در که بشر، حقوق زن، حقوق ه ایش در دوشنبه اصر سلحشوری، ذروانه ایرنا گ)ارش به

 اینکره نه داریم، ن از زنان ه ه ح ایت به ما دختران ازدواج سن اف)ایش برای: ف)ودا شد، برگ)ار

 .کنند علوگ ری امر این از متتل  هایانوان با ایاده

 باشرند، برخروردار عامعره هایحرداق  از زنران کره باش م این ذی در ما اینکه: داشت ب ان وی

 .ن ست خواهیزیاده

 ذرا زیرر زن حرق کره موضروع ایرن اگر: داد ادامه اسلامی یشورا مجلس زنان فراکس ون رئ س

 عنسر تی اردالت انروان برا ایمراده توسرعه ششرم برنامره در نداشت وعود شود،می گراشته

 .شدن ی گنجانده

 دربراره عنسر تی اردالت تحقرق توسعه، ششم برنامه در 4۱ سال در اینکه ب ان با سلحشوری،

 در که هنگامی و راستاست یک در انسانی حق و ت اایاع ادالت: اف)ود است، شده مصوت زنان

 .بگوی م ستن ن ) عنس تی ادالت از باید کن م،می بحث اعت اای ادالت باره

 از برودن زن عرمبره را زن نبایرد: داد ادامره اسرلامی شرورای مجلرس در تهرران مردم ن اینده

 ع رع هرم گررد نرانز از کننردهح ایت نهادهرای گ ریشرک  بررای ما و کرد محروم حقوقش

 .خانوارند سرذرست خودشان و دارند ن از شغ  به که زنانی برای ایم،شده
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 مجلس در کودکان ازدواج برای سالگی ۵4 سن روی بر اجماع: مجلس نماینده

 هانشسرت در مرویری نظررات قرم اسرلامی تحق قرات مرک): گفت مجلس زنان فراکس ون اضو

 .است هکرد ارائه کودکان ازدواج درباره

 آخررین به اشاره با عوان؛ خبرنگاران باشگاه با وگوگفت در زنان فراکس ون اضو س اوشی ط به

 طرور بره تراکنون کارشناسری علسرات: گفت مجلس در کودکان ازدواج بحث ذ گ ری وضع ت

 نظر به رس دن برای هم نشست آخرین دیگر هفته دو تا بس ار احت ال به و شده برگ)ار ذ وسته

 .شد خواهد رگ)ارب قطعی

 عن ردی حضرور برا علسرات ایرن: کرد تصریح اسلامشهر و ش  رانات ،ری تهران، مردم ن اینده

 مرردم اح ردی کام ر  زنان، معاونت ابتکار شهروندی، حقوق دست ار ملاوردی حقوقی، معاونت

 هرایذژوهش مرکر) اسرت، ه سرری کرودک ویرژه کره سرکوت طن ن کتات نویسنده و شناس

 ال ری انج رن رئر س و شهر شورای اضو خداکرمی خانم و قم اسلامی تحق قات مرک) مجلس،

 .شودمی برگ)ار مجلس ن ایندگان و ایران مامایی

 مثبت نظرات قم اسلامی تحق قات مرک) و شده مطرح خوبی بس ار نظرات تاکنون: داد ادامه وی

 ازدواج بررای سرالگی 8۱ سرن روی برر تقریبرا مرا و است کرده ارائه هانشست این در مویری و

 .ایمرس ده اع اع به کودکان

 اعت راای، ارصره مشرکلات و مسرائ  بهداشتی، لحاظ به سالگی 8۱ سن: کرد تأک د س اوشی

 ایرن باید که کنندمی االام انتقاد ض ن برخی البته است شده انتتات حقوقی و تاریتی ذ ش نه

 .یابد اف)ایش سالگی 81 به سن

 ازدواج برا که گویندمی عامعه از دیگری کوچک بتش: کرد اظهار سمجل زنان فراکس ون اضو

 هسرتند مجلرس کارشناسری علسات طی مورد این در صحبت خواهان و موافقند ساله 4 دختر

 .بنویس م قانون استثنائات روی بر توان من ی ما گفت باید که
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 هرر ارقام و آمار این :گفت ورکش در کودکان ازدواج درباره شده االام ارقام و آمار به اشاره با وی

 کودکران ایرن طلاق آمار باید البته کند، ح ایت آن از تواندن ی هم دولت و شودمی اضافه سال

 .کرد بررسی شانازدواج کنار در هم را

 کشرور بررای کودکران طلراق اینکره ب ران برا اسلامشرهر و ش  رانات ری، تهران، مردم ن اینده

 برند،سررمی بره کامر  فقرر در مطلقره سرال 8۱ هایبچه: کرد یحتصر کند،می ایجاد مشکلاتی

 متأسرفانه و اندشده خارعی اتباع با ازدواج به مجبور ذدر فقر و اات اد عبران برای آنها متأسفانه

 برایشران ب شتری مشکلات روز هر و ن ستند شناسنامه دارای هم افراد این کودکان حتی اکنون

 .آیدمی ذ ش

 کودکران ازدواج دربراره کره را مردنی قانون 8۱98 ماده داریم نظر در: کرد نخاطرنشا س اوشی

 .ده م کاهش زم نه این در را مشکلات بتوان تا کن م اصلاح است،

 سرال 89 ترا 8۱ ب ن کودک 4۶1 و ه)ار ۶9 تعداد 49 سال در آمار اساس بر است؛ ذکر شایان

 .اندداده اجازدو به تن سال 8۱ زیر ن ) کودک 8۹4 و کردند ازدواج

 

 کودکان ازدواج از جلوگیری برای ایران بهزیتتی سازمان قصد

 مجلرس در ،8۶۹4 سرال در 8۱98 مراده  تصروی  زمان در اف)ایدمی کودکان حقوق فعال این

 و دخترران  ازدواج سرن مجلس و گرفت صورت ازدواج سن اف)ایش برای تلاشی اسلامی شورای

 برا متالفت دل   به نگهبان شورای توسط مصوبه این اما د،کر االام ت ام سال ه جده را ذسران

 مصرلحت تشرت ص مج رع بره مصوبه نکرد، ادول خود نظر از مجلس چون و نشد تای د  شرع

 .شد تصوی  خود امروز شک  به ماده این نهایت در و شد ارسال نظام

 در: گویردمی انرددمی "عنسری بلروغ" را ازدواج اسراس که اینظریه از انتقاد با شریعتی هادی

 ابعاد از بتشی  تنها عنسی بلوغ  و باشد گرفته شک  باید هاعنبه ت ام در بلوغ خانواده تشک  

 ترینانسرانی و تریناساسری انتترات، در آزادی و آموزش آگاهی، رشد،. است انسان کام   بلوغ

 .است خانواده تشک   برای شرو 
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 در: »کرده تاک د ایران، در کودکی سن نبودن دق ق زا انتقاد با ادامه در کودک حقوق فعال این

 سن است، تریاه  ت کم مساله خانواده یک تشک   از مسل ا که گواه نامه گرفتن برای قانون

 صرادر افرراد بررای راننردگی اعرازه سرن ایرن از ترذرای ن و اسرت شده تع  ن  سال 81 قطعی

 و قرانون مجروز برا کودکان و شده گرفته متص   راحتی به ازدواج مهم مساله برای اما شودن ی

 درحال کره گ رنرد،می قررار مسرئول ت برار زیرر و شروندمی زناشویی زندگی وارد ولی تشت ص

 .«ندارند را کافی ذهنی و عس ی آمادگی

 

 

 وضعیت کودکان باز مانده از تحصیل

 ۱۱۱ رد،کر منتشرر عهران در سروادیبی م ر)ان از 4۱ سرال اواخرر یونسکو که آماری براساس

 عهران کشرورهای کودکان ب شتر که دهندهتکان آماری. هستند محروم سواد از کودک م ل ون

 کره سرالی. است مدارس تحص لی سال ذایان ماه ما، کشور در ماه خرداد. شودمی شام  را سوم

 .گرفتند را تحص   از بازمانده انوان و نکردند تجربه را آن بس اری

 چره نهرادی، هرر و است آموزشی مجالس نق  تحص   از ازماندهب کودکان بحث که هاستسال

 . کندمی منتشر تحص   از بازماندگان تعداد از آمارهایی حوزه، این به ربطبی چه و باربط
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 هتتند؟ کتانی چه تحصیل از بازماندگان

. اسرت شرده انوان «تحص   از بازمانده کودکان» از متتلفی تعاری  گرشته، هایسال طول در

 در کره اسرت ع ع رت از سن  گروه آن تحص  ، از بازمانده کودک از منظور کلی حالت در اما

 آموزشر  چرخره در و تحص ل  هاىماه در ولی دارند قرار سال81 تا 9 ب ن یعن  مدرسه سن ن

 دل لر  هرر به و هستند مدارس از خارج مدارس، کار سااات زمان در یعن  ندارند حضور کشور

 .اندشده خارج آن از کوتاه  مدت از بعد یا اندنشده آموزش چرخه وارد اساسا یا

 مرا کره اینجاسرت داستان اما. کرد ارائه قشر این از بشود که باشد تعریفی ترینکام  این شاید

 و سرال 89 تا 4 مشتص ع ع ت 1۱ سال سرش ارى در. نداریم افراد این از درستی آمار هنوز

 ع ع رت از توعه قابر  بترش کره انردشرده مشتص فعال تع ع  انوان به سال، 81 تا 89

 بازار وارد آنان از دیگرى بتش که آنجای  از اما. دهندم  تشک   را تحص   از بازمانده کودکان

 ماننرد افررادی اند؛نشده محسوت شاغ  افراد 8۶1۱ سال سرش اری در اند،شده غ ررس   کار

 محسوت شغ  شان،فعال ت نوع اساسا که دیگر کانکود از بس ارى و متکدیان خ ابان ، کودکان

 طروراین را تحصر   از بازماندگان مجلس آموزش ک  س ون ستنگوی ععفری، قاسم. شودن  

 مدرسه به باید و دارند سال 9 بالای که گوی ممی تحص   از بازمانده کسانی به: »کندمی تعری 

 دیگرر طرر  از.« انردنکرده تحصر   و ندارسر ده سالگی ۱۱ سن تا که افرادی ه چن ن. بروند

 .شودمی مطرح هم عنس تی سهم بحث

قاسم . است ذسران از ب شتر دختران در تحص   از بازماندگان تعداد رس ی، غ ر آماری براساس

: گویردمی اتفراق ایرن توضر ح در مجلرس تحق قرات و آمروزش ک  س ون ستنگوی - ععفری

 بایرد تحص   برای هابچه و است کم آموزاندانش تعداد روستا یک در مثلا که است این ماعرا»

 .بروند ه جوار روستای به

. اسرت ذسرران از ب شرتر دخترران در تحصر   از بازمانردگان تعداد رس ی، غ ر آماری براساس

 تعرداد روسرتا یرک در مثلرا کره اسرت ایرن مراعرا: »گویردمی اتفراق ایرن توضر ح در ععفری

 در که دارم خبر من. بروند ه جوار روستای به باید تحص   برای هابچه و است کم آموزاندانش
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 اسرت ایرن شانفرهنگ هاخانواده از بعضی. افتدمی اتفاقات دست این از خ لی ش الی خراسان

 هراخانواده این دغدغه. برود مجاور روستای مدرسه به که دهندن ی اعازه دخترشان به اصلا که

 .«شود خارج روستا از دخترشان کنند اات اد توانندن ی که است این

 زیاد سردرگمی متناقض، آمارهای

 بره دهرم، و نهرم دولرت در)!( آمارسازی طلایی دوران از بعد متصوصا ما کشور در آمار وضع ت

 نهادهرای از متتلفری آمارهرای واحرد، تعریفری بررای. اسرت شده کنترل غ رقاب  اج بی طرز

 بره! کننردمی ک رک موضروع شردن گنگ به سازی، شفا از ب شتر که شودمی منتشر متتل 

 در تحصر   از بازمانرده م ل رون نر م و 9 ترا هر)ار 89۱ آمار از امروز، تا 1۱ سال از که طوری

 رده در نفر م ل ون 81 به ن)دیک ما هم 4۱ سال سرش اری براساس. است شده منتشر هارسانه

 .اندشده مدرسه وارد آموزدانش  ل ونم 8۱ به ن)دیک تنها امسال که داریم سال 84 تا ۱ سنی

: کررد االرام 48 سال در دهم دولت وذرورشآموزش وزارت ابتدایی آموزش معاون قربان، فاط ه

 از بازمانرده هر چ ساله8۱ تا 9 آموزاندانش ب ن در استانی، هایگ)ارش و آمار آخرین براساس»

 .«است شدهن شناسایی باشد داشته وعود هم اگر و ندارد وعود تحص لی

 شرانه ه بره کره شرده شناسرایی تحص   از بازمانده نفر ه)ار ذن  تنها بود گفته سال ه ان او

 ذررورش و آمروزش آمرار مرکر) رئر س که حالی در. است شده داده تحص   برای لازم امکانات

 بره و شناسرایی تحصر   از بازمانرده التعل ملرازم هر)ار89۱ اسامی گفت، سال ه ان ماه به ن

 آمروزش دفتر مدیرک  ذور،صادق صادق اینکه عال  اما. است شده ارائه ابتدایی آموزش نتمعاو

 بازمانرده کرودک ه)ار 9۱ بازگشت با: »کرد االام امسال اوای  ذرورش و آموزش وزارت دبستانی

 تحصر لی سال در درصد 9/41 به ابتدایی مقطع در تحص لی ذوشش درس، کلاس به تحص   از

 آمار مرک) که آماری طبق ذرورش و آموزش وزارت نگاه از عدید تحص لی الس در. رس د عاری

 تحصر   از بازمانرده کودکران ع)و ه چنان التعل م،لازم کودکان از درصد 9/8 حدود کرده ارائه

 مرا یعنی این و است قربان هایصحبت از بعد سال سه ذورصادق هایگفته.« شوندمی محسوت

 تحصر   از بازمانده کودکان برگرداندن در بلکه نداشت م ذ شرفتی هاتن نه سال سه این طول در

 !ایمکرده ا   ضع   بس ار
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 نفر میلیون 5 بالای: مجلس

 مرکر). اسرت کررده منتشرر مجلس هایذژوهش مرک) که آماری به ب ندازیم نگاهی ب ای د حالا

 کررده االرام نفرر  ل رونم ۱/۱ را تحصر لی ترک آموزاندانش آمار ،8۶1۱ آمار بر بنا هاذژوهش

 حر ن در و مردارس در حضرور از بعرد تحص   سن در که است کودکانی شام  آمار این. است

 از بازمانرده کودکران آمرار 8۶1۱ سرال در گر)ارش ه  ن بر بنا. اندکرده تحص   ترک تحص  

 از کررده االرام سروادآموزى نهضرت کره است حال  در این. است بوده نفر م ل ون ۶/۱ تحص  

 ععفرری. اندشرده افر)وده آمرار ایرن بره دیگر کودک م ل ون یک از ب ش ،4۱ سال تا 1۱ سال

. اسرتنرس ده درسرتی رونرد یک به هنوز کشور در آمار بحث: »گویدمی آماری تنوع این درباره

 ایرن بررای مشتصی تعری  هنوز ما. شودمی ارائه متتلفی آمارهای هنوز بگ رانیارانه برای مثلا

 داشرته تحصر   از بازمانردگان تعرداد از توان من ی هم مشتصی آمار ه  ن برای. داریمن افراد

. است ستتی بس ار کار روند،ن ی تحص   برای خودشان که التعل  انیواع  کردن ذ دا. باش م

 داریرم، مهراعرت خ لری روسرتاها در. داریم کشور در زیاد را مسائ  این ما هامهاعرت دل   به

 بره آنها از اطلاااتی توانن ی ه  ن برای هستند کجا داندن ی کسی و اندرفته روستا از هابعضی

 .«آورد دست

 

 ؟است  بوده چطور پرورش و آموزش عملكرد

 اقتصرادی، وضرع ت. گررددبرن ی ذرورش و آموزش به اشه ه و است وعهی چند مسئله این»

 دوسرتان. دارد زیرادی تای ر تحص  ، زا افراد بازماندن روی هاخانواده وض عت و ا ومی فرهنگ

 .کنند کنریشه را سوادیبی که است این شاندغدغه ذرورش و آموزش

 مرا. بدهند درس آنها به تا گردندمی افراد دنبال اصلا که دارد وعود قانونی ذرورش و آموزش در

 باشرد بالرا درقرآن قض ه این قبح اعت اع داخ  باید کن م کنریشه را سوادیبی خواه ممی اگر

 ب راورد ایگواهی باید سوادبی فرد گویندمی کشورها بعضی در مثلا. باشد سوادبی نتواند فرد که

 .باشد نشده دیگران به زدن ضرر بااث اشسوادیبی دهد نشان که
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 سرعی و بگ رد تواندن ی را اعت اای تسه لات از بعضی است سوادبی چون ب ندمی فرد طوراین

.« هسرتند سوادبی که گویندمی افتتار با هابعضی ما درکشور اما. کند باسواد را شخود کندمی

 بره کره داریرم کشور در سوادبی نفر م ل ون 8۱ به ن)دیک سوادآموزی نهضت آمارهای براساس

 بعرد، سرال در و شرودمی االام هرسال که آماری. هستند تحص   از بازماندگان آنها، ه ه نوای

 چ ر)ی. رسراندمی را کشور در آموزشی هایدستگاه ضع  شاید اتفاق این. ستا نکرده تغ  ری

 .ماند خواهد 19 رده در ه چنان باسوادی در ایران رتبه نشود، درست اگر که

 ت رام سرال 8۱ از ک ترر افراد گ اردن کار به ایران اسلامی ع هوری کار قانون ۹4 ماده مطابق

 از ن ر) ایرران کره کرودک حقروق عهرانی نامرهناذ   ۶۱ مراده بنرد طبرق ن ر) و است م نوع

 کشریبهره برابرر در ح ایرت از برخرورداری برای را کودک حقوق باید است، آن امضاءکنندگان

 و آورد وارد اشتحصر   در خللری باشد، بارزیان است م کن که کاری هرگونه انجام و اقتصادی

 .شناخت رس  ت به ند،برسا آس   او اخلاقی ذهنی، عس انی، رشد یا سلامتی به

 کره اسرت ایمسرئله از بتشری تنهرا خود خودی به سوادآموزی و تحص   مهرخانه، گ)ارش به

 آن متتلر  سرطوح در سواد که است این واقع ت. شوندمی محروم آن از تحص   از بازماندگان

 اهیآگر شرغ ، افرراد، روزمرره زنردگی در( دانشگاهی تحص لات تا ابتدایی نوشتن و خواندن از)

 و فرهنگری سررمایه و زنردگی سربک شر وه خرانوادگی، زنردگی کراری،ب)ه شررایط، بره نسبت

 و مررگ کاهش به منجر مستق  اً گاهی سوادیبی کنیریشه که است مثیر آنقدر شاناعت اای

 . شودمی اعت اای و خانوادگی هایخشونت کاهش و کاریب)ه کاهش ب  اری، کاهش م ر،

 و داده نشران حساسر ت سروادآموزی قضر ه بره نسبت متتل  عوامع که است دلای  ه  ن به

 کره البتره. هستند چاره دنبال به تحص   از بازماندگان کاهش و سوادیبی کنیریشه به نسبت

 اعت راای حقروق و افراد تحص   حق به مربو  که است دیگری اصلی بحث کنار در اینها ه ه

 و سرروادآموزی مدرسرره، در حضررور راسررتای در عامعرره یررک در سرراکن ب)رگسررالان و کودکرران

 . است تحص لات مواه  از مندیبهره

 یعن  مدرسه؛ سن ن در که است ع ع ت از سن  گروه آن تحص  ، از بازمانده کودک از منظور

 حضرور کشرور آموزشر  چرخره در و تحصر ل  هاىماه در ولی دارند، قرار سال81 تا شش ب ن
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 وارد اساساً یا دل ل ؛ هر به و هستند مدارس از خارج مدارس، کار سااات زمان در یعن  ندارند؛

 .اندشده خارج آن از کوتاه  مدت از بعد یا اندنشده آموزش چرخه

 کودکران ایرن تعداد مورد در که است این دارد، وعود کودکان این با رابطه در کهمه ی مسئله

 ایرران، در اطلاارات و آمرار هراىضرع نقطه از بسر ارى مانند یعن  ندارد؛ وعود مشتص  آمار

 1۱ سرال سرشر ارى در آنچره برر بنا فقط. ندارد وعود مت رک)ى آمار هم گروه این درخصوص

 ع ع رت 1۱ سال سرش ارى در. اندشده کار بازار وارد کودکان این از توعه  قاب  بتش آمده،

 تروعه  قاب  بتش که اندشده مشتص فعال ع ع ت انوان به سال، 81 تا 89 و سال 89 تا 4

 .دهندمی تشک   را تحص   از بازمانده کودکان ع ع ت از

 سرال سرشر اری در اند،شرده غ ررسر   کار بازار وارد آنان از دیگرى بتش کهعای  آن از اما

 از بسر ارى و متکردیان خ ابران ، کودکران ماننرد افرادی اند؛نشده محسوت شاغ  افراد 8۶1۱

 آمرار برا رابطره در ه چنر ن. شودن ی محسوت شغ  شان،فعال ت نوع اساساً که دیگر کودکان

 یعنر  دارد؛ وعرود هم س اه آمار حوزه این در رسدمی نظر به تحص  ، چرخه از خارج کودکان

 داشرته برایشران اسرت م کرن که آیارى و تبعات دل   به و دهندن ی ارائه هاخانواده که آمارى

 .ندارند اشتغال تحص   به و ن ستند مدرسه در انشکودکان که کنندن ی االام باشد،

 تفک رک بره آنان عنس تی سهم بحث تحص  ، از بازمانده کودکان با رابطه در دیگر مهم مسئله

 انروان ذسرران از ب ش را دختر کودکان تعداد ایغ ررس ی هایآمار که است ذسران یا دختران

 به نسبت آموزش به ذسران ب شتر دسترس  را آن اصلی الت بتوان شاید که ایمسئله کنند؛می

 . دانست دختران

 حساسر ت کارشناسران اذاران بره کره کررد اضافه ن ) را اقتصادی دلای  توانمی رابطه این در

 مسئله این چراکه است؛ ذسران از ک تر بس ار دختران تحص   ادامه براى درآمدکم هاىخانواده

 و تحصر لی سرطح از کره هراییخانواده مع ولراً کره اسرت اعت راای واقع رت یک خود نوع در

 تررع ح آمروزش و تحص   بر کودکان براى را کار بازار به ورود برخوردارند، تریذای ن اقتصادی

 تررع ح بگ رنرد، قررار ذسرشران یرا دختر تحص   برای انتتابی موقع ت یک در اگر و دهندمی
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 آینرده اما باشد، شانخرج ک ک و شتهدا بهتری شغ  آینده در تا برود مدرسه به ذسر دهندمی

 .ب نندمی داریخانه و زودهنگام ازدواج در را دخترانشان

 

 . است ۵814 سال به مربوط رسمی آمار آخرین

 به را سال 81 تا 9 سنی گروه در تحص   از بازماندگان رقم( 4۱ آذر) مجلس هایذژوهش مرک)

 چنردی ه چنر ن. اسرت کررده برآورد نفر نم ل و سه از ب ش ،1۱ سال سرش اری آمار استناد

 هر)ار ۱۱۱ و م ل ون ۶از ب ش که کرد االام 1۱سال سرش اری براساس هم باز مرک) ه  ن بعد

 انردنرفته مدرسه به اصلاً یا که دارد وعود کشور در تحص   از بازمانده ساله8۹ تا 9 ب ن کودک

 قابر  حردی ترا آمار این. اندزماندهبا تحص   از متتل  دلای  به تحص   هایسال طول در یا و

 .شودمی محسوت حوزه این در رس ی آمار آخرین البته و قدی ی اما ااتنا

 سرنی برازه در سروادانبی آمار ذ ش چندی ن ) سوادآموزی نهضت سازمان رئ س دیگر سوی از

 هرایهشذژو مرکر) آمرار و آمرار ایرن البتره که است کرده االام نفر ه)ار ۹۱ را سال ۱۱ تا 8۱

 مجلرس، هرایذژوهش مرکر) آمرار. است نشده ارائه دیدگاه یک با و یکسان ع ع ت در مجلس

 آمرار ایرن یعنری ن سرت؛ مطلق سوادیبی معنای به ل)وماً که است تحص   از بازماندگان شام 

 کره ن ر) را دیگرری آموزاندانش اند،نرفته مدرسه به هرگ) که شودمی کسانی شام  آنکه ض ن

 ادامره از و کررده تحص   ترک سال، 8۱ در متتل  تحص لی مقاطعی در متتل  هایسال طی

 . شودمی شام  ن ) را اند،بازمانده تحص  

 تحصر   از بازمانردگان تعداد ساده و سرانگشتی حسات یک با غ ردولتی منابع برخی ه چن ن

 در آن از و دارنرد آمار به ریاب)ا نگاهی هم منابع گونهاین. کنندمی برآورد م ل ون ۹ تا 9 ب ن را

 سرال در تحصر   بره مشغول آموزاندانش تعداد روش این در. کنندمی استفاده س اسی عهت

 آمروزیدانش ع ع رت اوج نقطره کره ۹1 سال در آموزاندانش آمار از را( م ل ون 8۱5۶) عاری

 تحصر   از انبازمانردگ تقریبری تعرداد انروان به را حاص  رقم و کسر( م ل ون 84 حدود) بود

 در 1۱ و 8۶۹۱ دهره در ع ع ت رشد نرخ کاهش که است این روش این اشکال. کنندمی االام

 .شودن ی لحاظ محاسبات
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 از بازمانرده( نوعوانران و) کودکران که کن م توعه باید تحص  ، از بازماندگان آمارهای مورد در

 مدرسره در کره کودکانی( ت. اندندیده مدرسه رنگ اصلاً که کودکانی( ال : اندگروه دو تحص  

 مه ری اتفراق. اندکرده ترک را مدرسه دلایلی به تحص لی سال 8۱ طول در اما اند،کرده نامیبت

 نرام بره موضروای وعود ذرورش و آموزش اولاً که است این است داده رخ اخ ر هایسال در که

 دق رق رقم ن ) ذرورش و آموزش رتوزا آمار مرک) یان اً و ذریرفته را تحص   از بازمانده کودکان

 تحصر   تررک آمرار متأسرفانه اما است؛ کرده االام را ابتدایی سال 9 در تحص   از بازماندگان

 .است نشده االام دب رستان و راهن ایی دوره آموزاندانش

 تفک رک بره و کشور منطقه هر در «تحص   از بازمانده کودکان» صح ح آمار به دست ابی بدون

 تروانن ی متتلر ، هایسرال در آمرار ایرن تغ  رات و روستایی/ شهری سکونت نوع و عنس ت

 و آمروزش وظ فره تریناصلی و اول ن. داشت کشور ذرورش و آموزش وضع ت از درستی ارزیابی

 .کنندمی زندگی ایران در که است کودکانی ه ه تحص لی ذوشش ذرورش

 مراععره دولتری مدرسره بره کره را رایرانریغ  و ایرانی هرکودک باید تنها نه ذرورش و آموزش

 روسرتاهای در زنردگی یرا هراخانواده فقرر دل   به که کودکانی باید بلکه کند، نامیبت کند،می

 را انرد،بازمانده تحصر   از دیگرری دل ر  هرر بره و والردین تعصبات یا دورافتاده و ع ع تکم

 نوعوانران و کودکان ع له از ایلهمسئ هر تحل  . بنشاند مدرسه ن  کت روی و کرده شناسایی

 از بدتر. است تاریکی در رفتن راه مانند اات اد، قاب  آمار به دسترسی بدون تحص  ، از بازمانده

 اشرتباه تحل لی نتای  به که است کنندهگ راه تبل غاتی و متدوش آمارهای اساس بر تحل   آن

 .شودمی منجر
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 علت؟ چه به و چرا تحصیل؛ از بازماندگی

 ور،دی ره مح رد ذررورش؛ و آمروزش وزارتتانره ابتدایی آموزش معاونت گرشته سال ماه به ن

 ۶4 حردود امسرال: گویدمی و کندمی االام ششم ذایه آموزاندانش را هاتحص لیترک ب شترین

 از بازمانرده آمروزاندانش بازگردانردن بررای و دارد وعرود ابتردایی دوره در التحص  تارک ه)ار

 شرود، فرراهم بایرد تحصر   و آمروزش به فراگ ران دسترسی: شود انجام کار چند باید تحص  

 مبرادی انسرداد بررای کشرور وزارت ویژهبره ها؛تانرهوزارت سایر و یابد اف)ایش تحص لی ذوشش

 .کنند ه کاری سوادیبی

 و الر  از ناشری خرود اسرت؛ اعت راای هایآسر   دیگرر مانند تحص   از بازماندگی واقع در

 از امرا شرود،می منجرر دیگرری هایآسر   بازتول د به ن ) نهایت در و است دلای  از ایزنج ره

 و اقتصادی مشکلات: شام  دانست، آن از ناشی را تحص   از اندگانبازم توانمی که اللی ع له

 اه  ت ادم و عنس تی هاینگاه والدین، ناآگاهی دولتی، مدارس در آموزاندانش از ذول گرفتن

 اشرتغال مهراعرت، ب کراری، فرزنرد، قبرال در والدین مسئول تیبی و طلاق دختران، تحص   به

 .است...  و (کار کودکان) کم سن ن در کودکان

 کلراس": گویدمی اشتحص   زم نه در کند،می دستفروشی چهارراه در که نوعوانی ذسر مح د

 تررع ح ذردرم. برروم مدرسه به نگراشت ذدرم سوم سال از اما خواندم، درس ابتدایی دوم و اول

 ایهبهانره بره آمروزاندانش از مردارس ب شرتر حق قت در  "...کار سر بروم مدرسه عای به داد

 .اف)ایندمی هاخانواده دوش بر را مالی فشار و گ رندمی ذول متتل 

 مسئول ن زبان از تحص   از بازکاندگان کاهش راهکارهای

 کشرور در سرال ۱۱ زیرر شرهروندان بر ن در سوادیبی باید 4۶سال تا" ساله ۱ برنامه براساس

 کنریشره سال ۱۱ زیر وندانشهر م ان سوادیبی آیا 8۶4۶ سال م انه در حال ".شود کنریشه

 است؟ شده
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 و سروادیبی شرایط شرح و وص  در تاکنون آنچه. ن ست ذهن از دور چنانآن سثال این ذاسخ

 اگرر حرال امرا دهرد،می نشان را ذرسش این منفی عوات خوبی به رفت، تحص   از بازماندگان

 از بازمانردگان و سروادانبی بره مربرو  مسرائ  بره گرایانهح راه و گرایانها   نگاهی بتواه م

 .کن م اشاره مسئول ن زبان از رو ذ ش راهکارهای به باید باش م، داشته تحص  

 و بدسرذرسرت هرایخانواده کودکران، اشرتغال سوادآموزی، نهضت سازمان رئ س باقرزاده؛ الی

 و تهدانسر سرال ۱۱ تا 8۱ سنی بازه در تحص   بازماندگان تحص   موانع ترینمهم را معلول ت

 راسرتا ایرن در که شود ایجاد هاییمشوق سنی گروه، این عرت برای است لازم که است معتقد

 .یابد اف)ایش درصد ۶۱ گروه این تحص لی ذوشش به مربو  ه)ینه است شده مقرر

 نظ رر مرواردی در و شودمی ذرداخت آموزدانش به درصد ۱۱ درصد، ۶۱ این از: داد توض ح وی

 خواهرد تعلرق آموزیرار بره ن ر) درصرد 8۱ است، ضروری من)ل به آموزیار مراععه که معلول ت

 .گرفت

 هرایچالش از یکی را تحص   برای آورال)ام هایس است نبود سوادآموزی نهضت سازمان رئ س

 رغبتریبی اصرلی مشک  است معتقد و داندمی سوادان،بی تحص لی ذوشش اف)ایش برای اصلی

 .تاس سوادشدن با برای سوادانبی

 راستای در تهران، شهر ابتدایی آموزش معاون ح  دی؛ فریبرز ذ ش، هفته ۶ از ک تر ه چن ن

 تحصر   از بازمانده کودکان شناسایی برای :کرد االام سوادیبی کاهش برای راهکارهایی ایجاد

 بره بررای .ایمشرده فعال رت وارد مرب ان و اول ا انج ن ع له از متتل  هایمج واه ه کاری با

 و یبرت از را تحصر لی ذایره هرر متولردان تعرداد تحص  ، از بازمانده کودکان آمار آوردن دست

 ایرن بر و ده ممی تطب ق اند،کرده نامیبت که آموزانیدانش آمار با را آن و کرده دریافت احوال

 .آیدمی دست به اند،نشده وارد مشتص تحص لی ذایه یک به که آموزانیدانش تعداد اساس

 ابتردایی مقطرع آمروزاندانش از درصرد 44 حردود اکنونهم که است معتقد وی اساس این رب

 از یکی که داریم هاییبرنامه تحص   از بازمانده کودکان عرت برای اما شوند،می مدارس عرت

 .ایمکرده ته ه را ا لی راهن ای زم نه این در و است سوادیبی مبادی انسداد آنها ترینمهم
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 و نهرادمردم هایسرازمان ظرف رت از ترا تلاشر م در کار کودکان عرت برای :کرد انب  ح  دی

 و تعلر م رسالت ذرورش و آموزش ضوابط و قوان ن با متناس  تا کن م استفاده کودک هایخانه

 شناسریآس   را شرودمی مدارس در کودکان حضور از مانع که دلال لی. کن م اعرایی را ترب ت

 .کرد خواه م فراهم را مدارس در کودکان حضور برای لازم هایزم نه نآ اساس بر و کرده

 کره اسرت اشایر آموزاندانش وضع ت تحص   از بازماندگان خصوص در دیگر مسئله ه چن ن

 هرم آنها برای آموزشی امکانات کردن فراهم عغراف ا در ذراکندگی و عانش نییک ادم سب  به

 اشایر و یافتهک ترتوسعه مناطق امور دفتر مدیرک  راستا ه  ن در. است ترستت هم و ترمهم

 اشرایر دخترران تحصر   وضرع ت درخصروص مهرخانره، با گفتگو در ذرورش و آموزش وزارت

 آمروزدانش هر)ار 8۹۱ از که دهدمی نشان 4۱ سال ذایان آمار اشایر دختران خصوص در: گفت

 .ندهست دختر درصد 99 اشایرنش ن، مناطق در تحص   حال در

 و آمروزش چراکره دارد؛ خوشرحالی عرای آمار این: اف)ود مطل  این ب ان با ذناهی)دان تقیالی

 ولو ابتدایی مقطع تا حداق  هاکلاس برگ)اری با اشایرنش ن مناطق در است کرده سعی ذرورش

 از ذرس امرا نشروند، تحصر   از محروم آموزاندانش نفره، 9 هایکلاس با حتی و اندک تعداد با

 مراکر) در آمروزاندانش عرت ع) ایچاره یابند، راه اول متوسطه به باید که ابتدایی دوره ایانذ

 .روستاها در نه اند،شده واقع دیگر شهرهای در ن ) مدارس این که نداریم روزیشبانه

 و چندبعردی آنچنران آنران، عرت راهکارهای و تحص   از بازماندگان به مربو  مسائ  واقع در

 از بازمانردگان ت رام یکسان و کلی هایدستورالع   با توانن ی که است متعدد اوام  به منو 

 نقرا  در کرهه چنان. داد ذوشش کشور نقا  ت ام در را معلول ن و ذسر و دختر از اام تحص  

 ادامره از والردین ذ شرگ ری موعر  دیگرری اامر  هر از ب ش فرهنگی رسوم و آدات اشایری

 اقتصرادی، مسائ  شهری و روستایی نقا  در شود،می دخترانشان صوصخبه و فرزندان تحص  

 در را ح ایرت ک تررین اساسراً ن ر) معلرول ن. گررددمی محسروت ترریمهم و ترذررنرگ اام 

 ارائره ن ازمنرد و کننردمی دریافرت دولتری س ستم از آموزش خاص طوربه و متتل  هایزم نه

 .هستند تحص   ادامه و آموزشی س ستم در حضور برای ویژه امکانات
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 در را تحصر   از بازماندگان و سوادیبی حر  راهکارهای مسئول ن است لازم اص  ه  ن بنابر

 عسرتجو اشرایری و روسرتایی شرهری، نقا  به رایگان آموزشی امکانات یکسان و اادلانه ارائه

 دخترانشران بررای ویژهبره را تحصر   ادامره اه  ت فرهنگی لحاظ به بعدی مراح  در و کرده

 بره را دولتری مردارس و ذرداخته آموزشی هایه)ینه کاهش به آنکه ض ن. کنند تروی  و تبل غ

 .دهند قرار آموزاندانش دسترس در رایگان کل ه واقعی معنای

 آمار کودکان بازمانده از تحصیل 

 برا کشرور در ابتردایی مقطرع در تحصر   از بازمانده کودکان شناسایی نشست ایلنا، گ)ارش به

 ابوالحسرن و اعت راای رفراه و تعراون کرار، وزارت اعت راای رفراه معاون م دری، اح د حضور

 حقروق فعالران از ع عری ه چنر ن و اعت راای رفراه و تعراون کار، وزیر مقام قائم ف روزآبادی

 .شد برگ)ار کودک

 الحر در کشرورهای در کودکران بحث: داشت ب ان ف روزآبادی ابوالحسن نشست این ابتدای در

 تغ  ررات و کشور در م ل ونی 8۱ تا 8۱ شهری هایحاش ه ایجاد. ندارد مناسبی وضع ت توسعه

 و اسرت کررده ایجراد کشور در را اوارضی است؛ شده تبدی  شهری به روستایی از که ع ع تی

 .ب اورند ا   به را ایویژه اقدامات خود کار کنار در هاسازمان است؛ ضروری

 کشرور در ابتردایی مقطرع تحص   از بازمانده کودکان شناسایی طرح در: گفت ادامه در م دری

 در عردی مشرک  برا کررد االرام را کرودک هر)ار 8۶9 ملری کد ذرورش و آموزش اینکه از بعد

 دسترسری ف روزآبادی دکتر هایتلاش با اما بودیم، مواعه کودکان این خانواده با ت اس برقراری

 ایرن در آن نترای  کره شد آغاز 4۱ شهریورماه از طرح این .است شده امکانپریر کودکان این به

 .شودمی االام نشست

 مناسر  تغریره و مدرسره داشرتن از کرودک اگر. است فقر شک  بدترین کودکان فقر: اف)ود او

 عهرت در و شناسرایی را اوامر  که است این س استگراران وظ فه و ماندمی فق ر باشد محروم

 .رندبردا اساسی هایقدم آن رفع
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 کرد کار به آغاز ام د و تدب ر دولت در سوادیبی مبادی انسداد انوان با شورایی: شد یادآور وی

 نت جره ایرن بره 4۱ سال تابستان در. شود ارائه کودکان نرفتن مدرسه الت از روشنی تصویر تا

 کرودک هر)ار 8۶9 کره شرد مشرتص سررانجام. کن م شناسایی را کودکان چگونه که رس دیم

 از ترا آوردیرم دسرت به را آنها ت اس ش اره ها یارانه سامانه طریق از و هستند مدرسه از ب رون

 هدف ندی سازمان از شده ارائه هایت اس ش اره اما کن م حاص  ت اس آنها با به)یستی طریق

 هایشر اره تا گرفت ت اس ارتباطات وزیر با رب عی دکتر خاطر ه  ن به و نبود درست هایارانه

 .گ رد قرار اخت ارمان در راداف این

 و کردنرد مقاومرت هاشر اره دادن قرار اخت ار در به نسبت ابتدا در اذراتورها: کرد تاک د م دری

 .شد ا ل اتی کار این ف روزآبادی دکتر مساادت با اما کردند، االام قانون خلا  را آن ارائه

 شرد مشرتص و تک    آنها ذرستسر و کودک ۶4۶ و ه)ار 4۱ اطلااات: کرد تاک د ادامه در او

 قررار خ  نری امرام امرداد ک  ته و به)یستی نهادهای ذوشش تحت کودک ۹۱4 و ه)ار ۶۱ که

 .شد االام تحص   از بازماندگی ال  بررسی عهت ها سازمان به کودکان این اسامی که دارند

 ب شرتر و دهنردمی تشرک   دختران را درصد ۱8 و ذسران را کودکان این درصد 94: اف)ود وی

 شرهری منراطق در تحصر   از بازمانردگی سهم و هستند سال 8۱ تا 8۱ سنی رن  در کودکان

 .است روستایی کودکان از ب شتر

 از بازمانرده کودکان چرا که سوال این به ذاسخ عهت ما مشق سایت طراحی به اشاره با م دری

 س سرتم بره مجهر) کره الغردیر رارد ن کوکاری موسسه ک ک به: داشت ب ان هستند، تحص  

 ایرن نت جره و شرد آغراز کودکران ایرن  برا ت اس است مکال ات ضبط و تلفنی ت اس مت رک)

 89 معلول رت، دل ر  بره درصرد ۱۹ فقرر، دل ر  به کودکان این درصد ۶۱ که بود این هات اس

 در تحصر   از مدرسره از دوری الرت بره درصرد 9 و کشور از خارج در زندگی خاطر به درصد

 .اندمانده باز مدارس

 و خ ریه موسسات با ه کاری نامهتفاهم انعقاد با کودکان این از ح ایت برای که کرد تاک د وی

 دارد تحصر   از بازمانرده کودکران در را سهم ب شترین که استان ۱ در مددکاری های کل ن ک

 .شوند معرفی ذرورش و آموزش به نامیبت عهت عدید سال در کودکان این که شد مقرر
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 و تهرران خوزسرتان، بلوچسرتان، و س سرتان را اسرتان ۱ ایرن کار وزارت اعت اای رفاه عاونم

 .کرد االام کرمان

 

   شناسنامه بدون متاله هویت در کودکان

 حاضرر حرال در! ناذدیدند ها دیده از ناخواسته که آیند می بدن ا عهان این در کودکانی روز هر

 اما ندارد را ایران در شناسنامه بی کودکان از رس ی و ق قد آمار سازمان ، یا و ارگان نهاد، ه چ

 بردون ایرران در کرودک چهارصرده)ار از ب ش رس   غ ر نسب  آمار یک اساس بر حال این با

 دل ر  بره و انردآمده دن را بره غ رایرانری ذدران از ا ده طوربه که کودکانی. هستند شناسنامه

 .مانند می روممح حقوق از بس اری از هویت اوراق نداشتن

 هر چ خواندنشران درس بررای دارنرد؛ عامعه در نامرئی حضوری ندارند، شناسنامه که کودکانی

 ب  ره از بتوانند که ن ستند عامعه این شهروندان از یکی بشوند، که ب  ار ن ست، خالی ن  کتی

 یگررید آینرده کرارگری، و خردماتی کارهرای از غ ر به بشوند که ب)رگ کنند، استفاده درمانی

 مهراعران نام به را آنها که هستند کودکانی این. اندنداشته آموزش و تحص   امکان چون ندارند

 در هرم یان ره یرک حالرا ترا و اند آمده دن ا به ما خاک و آت در چند هر شناسند، می غ رمجاز

 .اند ندیده هم را آس انش حتی و اند نکش ده نفس خودشان کشور هوای
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 ندارند.  «انحصاری کد» ایرانی سنامهشنا بدون کودکان

 ذوشرش چگرونگی به اشاره با سوادآموزی نهضت سازمان رئ س و ذرورش و آموزش وزیر معاون

 کررد» متاسررفانه: گفررت ایرانرری شناسررنامه برردون تحصرر   از بازمانرردگان و کودکرران تحصرر لی

 کشرور وزارت کره  مهست دق ق آماری نظام ن ازمند زم نه این در نداریم؛ اینها برای «انحصاری

 .است آن مسئول

 هویرت بدون ایرانی کودکان سوادآموزی ذ گ ری روند درباره ایسنا، با وگوگفت در باقرزاده الی

 کررد ح  را کودکان این سوادآموزی و هویتی اسناد مشک  موردی صورت به بتوان شاید: گفت

 . مده سامان را اینکار تنهایی به توان من ی فراگ ر صورت به اما

 زیررا کنر م، یبرت س سرتم در کودکران این از انحصاری مشتصه و  شناسه یک باید: اف)ود وی

 تومران م ل ون یک سالانه گ رندمی قرار ما هایبرنامه ذوشش تحت که افرادی از کدام هر برای

 مشتصری تعرداد ذوشرش بررای بودعه و برنامه سازمان با اینامهتفاهم هرساله. کن ممی ه)ینه

 یبرت سرامانه در بایرد افراد این ه ه اطلااات و کن ممی دریافت ااتبار م )ان ه ان به و دمنعق

 .   شود

 بلوچسرتان و س ستان روستاهای از یکی از بازدید به اشاره با سوادآموزی نهضت سازمان رئ س

 صرورت بره شناسرنامه از برخرورداری ادم مشک  روستا این در: گفت تحص لی سال ابتدای در

 مرعع توسط مسئله این باید. بودند شناسنامه بدون متعددی هایخانواده و داشت وعود رفراگ 

 .شود اتتاذ اساسی تص  م یک و دنبال احوال یبت و کودک حقوق ملی

 و اطلاارات بایرد. باشرد داشرته فعرالتری ورود اسرتانداری آنجا در است لازم: داد ادامه باقرزاده

 اتبراع کر  اداره توسرط آمایشی هایطرح در مشتصات این. باش م داشته اخت ار در مشتصات

 .شودمی آوری ع ع کشور وزارت

 چره بدان م که باشند داشته بفرد منحصر شناسه یک حداق  افراد این باید اینکه بر تاک د با وی

 هویرت بردون افرراد معررض در دائ را اگرر: کرد انوان اندکرده دریافت آموزش کنون تا کسانی
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 شرده دیرده مکررر. ایرم داده ذوشش را تعداد چه کن م االام دق قی ارزیابی با وان متن ی باش م

 خردمات هم هاانج ن از و کرده نام یبت سوادآموزی نهضت در هم و مدرسه در هم فردی است

 .گ ردمی

 نهراد چنردین. نداریم اینها برای کدانحصاری متاسفانه: اف)ود سوادآموزی نهضت سازمان رئ س

 اینت جره امرا شرده مت رک) مشترک گروه یک روی خدماتشان اما اندمتولی  ردولتیغ و دولتی

 .است آن مسئول کشور وزارت که هست م دق ق آماری نظام یک ن ازمند. ندارد

 در تحصر   از بازمانرده کودکران ذوشش برای حامی انج ن با اینامه موافقت انعقاد از باقرزاده

 ذ گ رری چرون اقرداماتی نامره موافقرت این قال  در است رارق:  گفت و داد خبر ن)دیک آینده

 و شرود انجرام حرامی انج رن طریرق از تحصر   از بازمانده و شناسنامه بدون کودکان وضع ت

 .کند تقب  سوادآموزی نهضت سازمان را تحص   هایه)ینه

 نبرالد و بررسری اتبراع کودکران تحصر   ذرونرده ا ردتا نامره موافقت این قال  در: اف)ود وی

 .شودمی

 

 کودکان بدون شناسنامه؛ آتش زیر خاکتتر

اح د م دری، معاون رفاه وزارت کار، تعاون و رفاه اعت اای گفته اسرت در هفتره اخ رر اصرلاح 

قانون مدنی به تصوی  ک  س ون لوایح دولت رس د و اکنون باید در مجلس رأی ب اورد. بر ایرن 

شوند مانند کودکانی کره از ذردران ایرانری متولرد می اساس کودکانی که از مادران ایرانی متولد

دار توانند صاح  شناسنامه شوند. به سرانجام رس دن این لایحه یعنری شناسرنامهشوند، میمی

 اند.شدن کودکانی که از سرزم ن مادری ه چ نص بی نداشته

اج زنران ایرانری و به گ)ارش خبرآنلاین، ارائه شناسنامه یا کارت هویت به فرزندان حاص  از ازدو

های گاه درنهایت به دل ر  س اسرتهای گاه و بیها است که باوعود ذ گ ریمردان خارعی دهه

ویژه در شرده اسرت. برا آغراز مجلرس دهرم ع عری از ن اینردگان برهامن تی مسرکوت گراشته

حرال و براوعود تصروی  طررح در ک  س ون فرهنگی مسئله این کودکان را دنبال کردنرد بااین
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 س ون فرهنگی و تصوی  فوریت این طرح ذس از گرشت یک سال ایرن مصروبه بره صرحن ک 

رود تصروی  اصرلاح قرانون مردنی در النی مجلس نرس ده است. اما در حال حاضرر ام رد مری

ک  س ون لوایح دولت بتواند گره از مشکلات ایرن کودکران براز کنرد. ط بره س اووشری، اضرو 

دی است که با عدیت مسئله فرزندان مادران ایرانری برا ک  س ون فرهنگی مجلس، ازع له افرا

 ه سران خارعی را دنبال کرده است.

ط به س اووشی با ب ان اینکه یک طرح برای ااطای تابع ت به فرزنردان حاصر  از ازدواج زنران 

حتی فوریرت ایرن »شود، گفت: ایرانی و مرد خارعی وعود دارد که در این طرح سن لحاظ ن ی

شدت ایرن طررح رشته تائ د شده است. آقای رضا ش ران ن اینده مجلس ن ) بهطرح هم سال گ

کردند. ما چندین بار این موضوع را دنبال کردیم و بنا شد یک ک  س ون مشرترک را دنبال می

ها تشک   شود و به این مورد رس دگی کننرد کره البتره مرن هرر برار از ترک   ه ه ک  س ون

 «نوز به عایی نرس ده است.ذ گ ری کردم، متوعه شدم که ه

بنا بود در این ک  س ون از ااضای ک  س ون امن ت ملی تا ک  سر ون فرهنگری »او ادامه داد: 

هرحال موضوع این زنان و فرزندان آنها متنوع و چندلایه است و ن از حضورداشته باشند چون به

ایرن ک  سر ون هنروز و  ها دارد. امرا متأسرفانهها و تتصصبه حضور تعداد زیادی از ک  س ون

 «تلاش آقای ش ران ن ) به نت جه نرس ده است.

 کنند .وزارت کشور و اطلاعات به دلایل امنیتی مقاومت می

این اضو ک  س ون فرهنگی با تأک د بر اینکه طرح دیگری هم وعود دارد که چون در گرشرته 

این طررح »را علو برد، گفت: زمانی اعرایی شده، قاادتاً باید بتوان این طرح هم برای یک مدت

هم طرح تابع ت فرزندان حاص  از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارعی بود اما ایرن طررح بررای 

انرد و تقاضرای سال داشته و یک سال هم در ایران زنردگی کرده 81فرزندانی است که ب ش از 

 «تابع ت دارند. البته آن طرح هم هنوز به نت جه نرس ده است.

این طرح ابتدا در ک  س ون فرهنگی به تصوی  رس د. ک  س ون حقوق و قضایی »ه داد: او ادام

ن ) گفت در آنجا هم به تصوی  رس ده است اما این طرح هنوز در ک  س ون امن ت مانده است 

های ب)رگ ن ) ه  ن مسئله است و متأسفانه هر بار هم ما سر یک م ر) نشسرته و و یکی از گره
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انرد و دلایر  ایم وزارت اطلااات و وزارت کشور مقاومرت کردهوگو کردهع گفتدرباره این موضو

رغم اینکه وزارت امور خارعه یک بار این مصوبه را داشته و ایرن اند و الیامن تی را مطرح کرده

شرده اسرت. در سال داده ولی متأسفانه بار دیگرر کنرار گراشته 81فرصت را به این افراد بالای 

 «شود.سال را شام  می 81کن م که افراد بالای برای طرحی تلاش میحال حاضر ما 

 . متئله بار مالی نیز مطرح است

ای در ک  س ون اعت اای دولت برای ااطای تابع رت بره فرزنردان س اووشی باب ان اینکه لایحه

 البتره الراوه برر مسرائ »شده اسرت، گفرت: حاص  از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارعی ته ه

امن تی که مورد تأک د وزارت کشور و اطااات است این مسئله بار مالی ن ) دارد. درگرشته ن ر) 

قانون اساسی را برای  ۹۱شده و به تصوی  نرس د چون شورای نگهبان اص  طرح مشابهی آماده

 «آن ذکر کرده و به ه  ن دل   رد شد.

مرن »را م کرن دانسرته و گفرت: این اضو ک  س ون فرهنگی استفاده از تجربه دیگر کشرورها 

ام دیده بودم که به فرزندان مهاعران یک کارت هویرت ها خارج از ایران زندگی کردهچون سال

که شد و درصرورتیشد. رفتار آنها ن ) نظارت میدانند که باید ت دید میماهه می 9سه ماهه یا 

شدند برای یک سال یرا ن ی کردند و خلافی مرتک مشکلی نداشتند و مسئله امن تی ایجاد ن ی

شد و تنهرا ترا زمرانی کره ایرن الع ر به آنها داده ن یشد. یعنی تابع ت مادامدو سال ت دید می

شرد کره افراد رفتار یابت و سال ی داشتند ذس از سه سال یا ذن  سال به آنها تابع ت ااطرا می

 «درواقع یک نوع شناسنامه بود.

باد، سلحشوری، علودار زاده بارها گفت و گو کردیم و گفت م اگرر من، خانم اولادق»او ادامه داد: 

ت ایلی به این مسئله ندارید اعازه ورود از مرز را نده د اما در صورتی که این اعازه را می ده د 

باید برای آن راه حلی داشته باش د. درباره این مسئله گفرت و گرو کرردیم امرا در حرال حاضرر 

 «ه ایم. بحث این بود که منتظر لایحه دولت ب ان م.تقریبا به ه چ عایی نرس د
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 .  کنندکردند که خودکشی میتهدید می

مرن دائ را »ط به س اووشی شرایط این افراد بی شناسرنامه را دشروار توصر   کررده و گفرت: 

وقت افغانستان را ندیده هر چ کرارت ساله که ه چ ۱9ساله یا  ۱۱گ رم که ذسری هایی میذ ام

کن م. کردند کره خودکشری مریدهد و حتی تهدید میارد و دائ ا هم به من ذ غام میهویتی ند

گفرت کره دو دخترر دارد و ایرن دخترران کننرد. یکری از آنهرا میزنانی که دائ را مراععره می

 «خواهند ازدواج کنند اما شناسنامه ندارند.می

یدم که دخترری کره در ایرران من اخ راً موردی را در فرح)اد د»این ن اینده مجلس ادامه داد: 

وقت هم افغانستان را ندیده است، ذدر افغانسرتانی دارد و در حرال حاضرر هرم متولدشده و ه چ

های او شناسرنامه کرده و خودش هم صاح  فرزند شده است و هم خرودش و هرم بچرهازدواج

ما باید کاری ندارند. یعنی تبعات این موضوع دائ ا در حال اف)ایش است. این هشداری است که 

ای برای این کار وعود نردارد. بایرد یرک برار و بررای انجام بده م. اما متأسفانه ه چ ا)م و اراده

وفص  کرد چون شرایط فعلی آترش زیرر خاکسرتر اسرت. هرمراه کره ه  شه این مسئله را ح 

رود و متأسرفانه تنهرا بره عنبره سرتت و کنم که زمان از دسرت مریگررد من احساس میمی

 «شود. تی مسئله نگاه میامن
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 کودکان بدون شناسنامه 

 فرزنردان بررای ن سرتند قادر اند،کرده ازدواج خارعی اتباع با 8۶1۱ مهر از ذس که ایرانی زنان

 از اسرتفاده ایرران، مردارس در تحصر   به قادر واقع در کودکانی چن ن. گ رندب شناسنامه خود

 داشرتن بررای تواننردمی سرالگی 81 سرن بره رسر دن از ذرس ترازه و ن ستند.. و درمانی ب  ه

 و ذردر ازدواج سند وعود صورت در و زمان آن تا. کنند دنبال را قانونی مراح  ایرانی، «هویت»

 کرارت به دست ابی. است ذاسپورت ارائه طریق از اقامت کارت گرفتن آنها شانس تنها مادرشان،

 هایشناسرنامه خریرد سر ت به را بس اری امر، ه  ن و ن ست ذریرامکان ه ه برای ن ) اقامت

 تع ر ن در کره اسرت ذرول ایرن واقرع در. دهردمی سوق ععلی هایشناسنامه یا و متوفی افراد

 هاییشناسرنامه چنر ن خریرد بره قرادر که کسانی و ندکمی بازی را اصلی نقش افراد «هویت»

 . شوندن ی شناخته هم رس  ت به ا لا ن ستند،

 درس نهراد مرردم موسسرات یرا خرودگردان مردارس در کره دارند را این شانس هایشانبعضی

 هاانسران حقروق نتسرت ن از کره آنهرا ه ره برای هستند عایگ)ینی حالا که مدارسی. بتوانند

 شرناخته و خوانرده آن به و باشد شاننشان و نام که برگی داشتن. هویت داشتن حق. اندمحروم

 برای کند،ن ی ری)یبرنامه برایشان کسه چ. ن ستند انگار ندارند، شناسنامه که هاییبچه. شوند

 عامعره ایرن شرهروندان از یکری بشروند، که ب  ار ن ست، خالی ن  کتی ه چ خواندنشان درس

 و خردماتی کارهرای از غ ر به بشوند که ب)رگ کنند، استفاده درمانی ب  ه از نندبتوا که ن ستند

 ه ر ن اهر  مادرانشان. اندنداشته آموزش و تحص   امکان چون ندارند دیگری آینده کارگری،

 .دانندن ی ایران اه  کسی را خودشان اما اندسرزم ن

 افغانسرتان، کشورهای از اتباع آموزشدان ه)ار۶9۱ کرد، االام وذرورشآموزش وزیر گرشته سال

 یابرت، شر  ا. هسرتند تحصر   بره مشرغول اسلامی ع هوری مدارس در کشورها سایر و اراق

 و انردکرده ازدواج افغانسرتانی مرردان برا کره گویردمی ایرانری زنرانی از هرم اعت راای مددکار

 مرددکار کره او. برونرد مدرسره بره توانسرتندن ی گرشته سالتا و ندارند شناسنامه فرزندانشان
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 و ن سرت بالرا خ لری فرح)اد محله در تعدادشان: »گویدمی است، فرح)اد در ماه و مهر موسسه

 هاییبچره با آنها فرزندان درواقع. بروند مدرسه به کفالت طرح با اندتوانسته امسال آنها از برخی

 این هم شانمسأله ترینمهم. کنندن ی فرقی اند،آمده عاآن از و دارند افغانستانی مادر و ذدر که

 امکران. نرداری هویرت عراآن در کره کنریمی زندگی عایی در تو یعنی. ندارند هویت که است

. ندارنرد بگرراننرد، را بالراتر مقراطع و شوند دانشگاه وارد بعدها یا بروند، مدرسه بتواهند کهاین

 هم کارها ه  ن برای و بروند ماتیخد و کارگری کارهای سراغ توانندمی فقط هم کار برای آنها

 مسرأله گویردمی او.« دارد ه)ینه هم کاراعازه که بگ رند کاراعازه باید افغانستانی هایبچه مث 

 خرودش امرا دهنردمی انجام برخی حت ا و است راهکار یک افراد این برای هم شناسنامه عع 

 امسرال کره شناسرندمی را زنری آن عرای بره. است نداشته برخورد افراد این با مستق م طوربه

 چرون او: »بگ ررد شناسرنامه فرزنردانش بررای قرانونی راه از بتوانرد کره بروده کارهایش دنبال

 مرادر مروارد ایرن در. اسرت نگرفتره نت جره هنروز اما کرده اقدام قانونی راه از داشت نامهص غه

 و ه)ینره دارد وعرود راه نای در که مشکلی. بگ رد شناسنامه آنها برای خودش اسم به تواندمی

. شرودمی روروبره مشرک  یک با رودمی هرعا داریم موسسه در ما که موردی ه  ن. است زمان

 بگروی م توان من ی ه  ن برای. دارد زیادی هایدوندگی و اقدامات شناسنامه گرفتن قانونی راه

 .«گ ریمی نت جه بروی، راه این دنبال اگر حت ا که

 غ رایرانری مرردان برا ایرانری زنران ازدواج کره است هاییاستان از یکی ن ) وبلوچستانس ستان

 توانمی فعال، های«اوعیان» از یکی مسئول گفتهبه که عایی است، زیاد افغانستانی خصوصبه

 ذنراهی، فاط ره. هسرتند هاازدواج این حاص  که کرد ذ دا شناسنامهبدون هایبچه با روستایک

 حاصر  آمروزدانش 8۱ تهران، در موسسه این مراععان درب ن گوید،می شاکو کودکخانه مدیر

 افغانسرتانی هایبچه با فرقیه چ که هاییبچه. هستند افغانستانی ذدران و ایرانی مادران ازدواج

 او. هسرتند تحص   از شدهرانده و هویتبدون آنها مث  و ندارند دیگر شناسنامهبدون هایبچه و

 چرون هاییموسسره بره بنرابراین برونرد مدرسره بره نتوانسرتند هابچه این از خ لی: »گویدمی

 بره توانسرت م مرا و بود متفاوت ک ی وضع امسال البته. اندآمده تحص   برای کوشا کودکخانه

 کنرد،می فعال ت کودکان زم نه در است سال89 حدود ما مانند که دیگر «اوعیان» یک ه راه

 حرال ایرن برا. کردیم مبارزه خ لی کار این برای. بفرست م دولتی مدارس به را های انبچه ه ه
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 ذردران و ایرانری مرادران از نفرشران 8۱ که کردند نامیبت کوشاموسسه در عدید نفر۱۱ امسال

 امرا. کنردمی کار تهران مرک) در که است یی«اوعیان» به مربو  آمار این.« هستند افغانستانی

 بلوچسرتانوس ستان اسرتان و مشهد چون دیگری شهرهای و تهران حاش ه در هاییبچه چن ن

 و اقامرت بررای هرا«اوعریان» او گفترهبه. دانردمی هاخانواده فقر دل   را این ذناهی و ب شترند

 از هراخانواده کره ک کری ا ده اما اندکرده تلاش هم موردی طوربه گاهی هابچه این شناسنامه

 را آنهرا تحصر   از شردهرانده هایبچره کره است این خواهند،می آموزشی نهادمردم موسسات

 .دهند آموزش

 و شناسررنامهبدون آن ااضررای ت ررام کرره شناسررممی وبلوچسررتانس ستان در را روسررتایی»

 گراهی. هسرتند افغانستانی مردان با ایرانی مادرهای ازدواج حاص  آنها از خ لی و اندهویتبرگ

 .«ندارند شناسنامه هایشانبچه. اندشده ختهفرو مردان به هازن این حتی

 تبعره یرک برا ایرانری زنران ازدواج کره دارد ااتقراد ذناهی. است فقر هابچه این از خ لی مساله

 را آنهرا هایبچره سرنوشرت و زندگی که است فقر. افتدمی اتفاق فقر دل  به ا دتا ن ) خارعی

 چون. بگ رند شناسنامه توانندمی رانت و رابطه و ذول طریق از باشند مت ول اگر دهد،می تغ  ر

 درسرت رانتی رابطه یک با حرکت ترینباورغ رقاب : »شودمی ح  ذول با چ )ه ه ما م لکت در

 در کرهاین مگرر. بکن م توان من ی قانونی حرکت ه چ هابچه این وضع برای کهدرحالی. شودمی

 فقرط هابچره ایرن صرورت ایرن غ رر در. شرود تهشناخ رس  تبه و ذریرفته مادر تابع ت قانون

 مرواردی. شودن ی داده آنها به مادر نامبه که شناسنامه ولی باشند داشته هویت اوراق توانندمی

 اسرتفاده خودشران هایبچره بررای و انردخریده را ایمردهبچره شناسرنامه هراخانواده که بوده

 شناسرنامهبدون آن ااضرای ت ام که شناسممی وبلوچستانس ستان در را روستایی من. اندکرده

 گاهی. هستند افغانستانی مردان با ایرانی مادرهای ازدواج حاص  آنها از خ لی و اندهویتبرگ و

 شرانس کرهاین مگرر. ندارنرد شناسرنامه هایشرانبچه. اندشده فروخته مردان به هازن این حتی

 روسرتای آن در. بترنرد را او شناسرنامه بتواننرد و باشد مرده ایبچه ذای ن،ده در مثلا و ب اورند

 هایشرانبچه برای توانستند دارند، تریمتعادل شرایط که خانواده 8۱ تا 8۱ شاید ندرتبه ب)رگ

 زنردگی وبلوچستانس ستان در که نوعوانی ذسر گوید،می آرش از سپس او.« بگ رند شناسنامه
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 اات رادش، بره مبتلرا ذدرومادر که افغانستانی دیمر با ایرانی زنی ازدواج حاص  ذسری. کندمی

 بردون. ن سرتند کرم اینچن نری موارد گویدمی. کندمی کار مکان کی در حالا او و اندشده ناذدید

 بر)رگ درمران حرق و تحصر   حرق بردون شرناخت، بتروان را آنها که نشانی بدون شناسنامه،

 سررزم ن هویت باشند، داشته ایرانی یتهو بتوانند شاید تا کنندمی صبر سالگی81 تا. شوندمی

 .را شانمادری

 

 اعتیاد کودکان در ایران

 تریراک و هرروی ن و ش شره/  است ایرانی کودکان از ک تر اات اد به مبتلا افغانی کودکان تعداد

 ذرژوهش مرورد کودکران از درصرد ۱۱/  اسرت بروده کودکان توسط شده مصر  مواد ب شترین

 .اندهداشت خوابی کارتن سابقه

: گفرت کودکران اات راد دربراره خ ر) معض  محلات در نوعوانان و کودکان اات اد س  نار دب ر

 دیرد از مع ولرا اسرتفاده سروء دل ر  به و شودن ی دیده عامعه سطح در اات اد درگ ر دختران

 .هستند ذنهان عامعه

 محلرات در اننوعوانر و کودکران اات راد سر  نار در ک رانی مرریم ایلنرا، خبرنگرار گر)ارش به

 توسرط شرده انجرام تحق ق به اشاره با شد؛ برگ)ار( ع)الی امام ع ع ت ه ت به که خ )معض 

 البررز، مازندران، تهران، هایاستان در ذژوهش این: گفت کشور استان 8۱ م ان در ع ع ت این
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 درگ رر کرودک 889 م ران در و کرمران و زنجان گلستان، بندراباس، عنوبی، خراسان بوشهر،

 .بودند دختر آنها درصد ۱۹ و ذسر کودکان درصد ۹۶ که شده انجام ات ادا

 ه چن ن بودند اات اد درگ ر و داشته قرار سال 8۶ تا ۹ سن ن در کودکان این ب شتر: اف)ود وی

 کودکران وایرن اسرت بروده بالرا بس ار ذژوهش در اات اد به مبتلا ساله ۱ تا نوزاد کودکان تعداد

 .اندداشته سنی هایگروه سایر به نسبت ب شتری فراوانی

باارث  موضروع ایرن کره بوده هویت اوراق فاقد کودکان این از ن  ی به ن)دیک: داد ادامه ک انی

 .است شده خود حقوق از کودکان این مندیبهره ادم

 اات راد و مرالی مشکلات خانواده، توعهیبی هویت، اوراق نداشتن: اف)ود کودک حقوق فعال این

 .است بوده اات اد به مبتلا کودکان تحص   ادم یا و تحص   ترک ا ده دلای  از

 ک تر اات اد به مبتلا افغانی کودکان تعداد و بودند ایرانی کودکان این ب شتر اینکه ب ان با ک انی

 هرایگروه در باند ری س اعبار به که کودکانی تحق ق این در: گفت است بوده ایرانی کودکان از

 مادرشران شر ر مصرر  طریرق از کره کودکرانی م )ان درصد، 9 شوندمی اات اد به مبتلا کاری

 .است بوده خانوادگی شرایط دل   به مابقی و درصد 9۱ اندشده معتاد

 معتراد آنران ذدران درصد 1۱ و کودکان این مادران درصد 9۱ ذژوهش، این بر بنا: داد ادامه وی

 بروده کودکران توسرط شرده مصر  مواد رینب شت تریاک و هروی ن و ش شه ه چن ن. اندبوده

 کره حرالی در کردنرد مراععره به)یستی به کودکان از درصد ۹ تنها که آنند ب انگر آمارها. است

 .هستند بدسرذرست کودکان این ب شتر

 رابطره آنران از درصد 8۹و موافق عنس با رابطه کودکان این از درصد ۹ حدود: داد ادامه ک انی

 ۱۱ ه چنر ن. باشد این از ب ش آمار است م کن البته که بودند کرده بهتجر را متال  عنس با

 .اندداشته خوابی کارتن سابقه ذژوهش مورد کودکان از درصد

 نشران هراذژوهش: کررد اضرافه خ )معضر  محلرات در نوعوانان و کودکان اات اد س  نار دب ر

 که معنی این به است داشته ا ارتب آنها مادران مشاغ  با کودکان م ان در مواد فروش دهدمی
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 ه چنر ن. بودند فروشتن یا ب)هکار مادرشان که شود می انجام کودکانی توسط ب شتر کار این

 .دارد ه توانی و ارتبا  آنها مادران توسط شده مصر  مواد با کودکان مصر  الگوی

 آغاز را متدر ادمو مصر  دیرتر داشتند بالاتری تحص لات که کودکانی: کرد تاک د ذایان در وی

 .بودند کرده

 

 

 اعتیاد کودکان و نوجوانان 

 بر)رگ شرهرهای حاشر ه در که کودکانی و کار کودکان از بس اری که است این بر ا ومی باور

 و ش شره ع لره از متردر مرواد بره کننرد،می زندگی نش نفق ر هایمحله در و تهران ه چون

 .ندارد وعود ایران در معتاد کودکان تعداد از رس ی آمار گونهه چ اما دارند، اات اد کراک

 مرک) دو افتتاح از بلوچستان، و س ستان استان به)یستی ک مدیر سراوانی، مح درضا تازگی به

 .است داده خبر زاهدان در سال 81 زیر معتاد کودکان درمان

 اات راد تررک بررای مرکر)ی تراکنون کشرور ک  در: »است گفته مراک) این افتتاح مراسم در او

 و مطرح به)یستی سوی از طرح این زم نه، این در ن از احساس به توعه با که نداشت م کودکان

 .«شد برداریبهره آماده و تجه ) مرک) این ر،متد مواد با مبارزه ستاد ه کاری با و شد تصوی 

 حرال در و اسرت نفرر ۶۱ ترا ۱۱ برای مراک) این ذریرش ظرف ت که گویدمی به)یستی سازمان

 .اندگرفته قرار درمان تحت مرک) این در نفر 8۱ حاضر
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 خردمات ت رامی مراکر)، این به کودکان ورود از ذس که گفته مراک) این ا لکرد درباره سراوانی

 ایرن از نگهرداری صرلاح ت» خرانواده کره صرورتی در و شودمی انجام کودکان برای مددکاری

 صرورت، ایرن غ رر در و شروندمی داده تحویر  خرانواده بره کودکان ،«باشند داشته را کودکان

 .شوندمی منتق  سرذرستبی و سرذرست بد کودکان نگهداری مراک) به کودکان

 نظرر تحت کودکان مصر  ا ده که کرده اضافه بلوچستان و س ستان استان به)یستی مدیرک 

 .است بوده «کریستال و ش شه» مراک)، این

 درصرد 1۱ کره شد مدای م دانی گ)ارشی در( ایسنا) ایران دانشجویان خبرگ)اری ذ ش چندی

 .دارند اات اد کراک و ش شه حش ش، تریاک، مانند موادی به کار کودکان

 ذترش کشرور ایرن دولتری تلوی)یون ع له از ایران، هایرسانه از که ایذراکنده هایگ)ارش در

 .شودمی یاد کودکان اات اد اام  ترینمهم انوان به معتاد مادران از شود،می

 شرناسکار و ایرران اعت راای مرددکاران ال ری انج ن رئ س اقل  ا، مصطفی زم نه ه  ن در

 وعرود معتراد م ل ون چهار ایران در اگر که یدگومی زمانه رادیو با گووگفت در اعت اای مسائ 

 طرور به نفر م ل ون 89 بگ ریم، نظر در نفر چهار متوسط طور به را ایخانواده هر و باشد داشته

 .هستند درگ ر اات اد با مستق م

 در کره کرودکی م ل رون هشرت از طب عری طرور بره کره اسرت معتقد اعت اای کارشناس این

 مرواد بره مصرر ، و فروش و خرید طریق از هاآن سوم یک کنند،می یزندگ معتاد هایخانواده

 .اندکرده ذ دا اات اد متدر

 

 و دانردن ی کودکران اات راد برا مبرارزه برای اساسی درمانی راه را اات اد مراک) اندازیراه اقل  ا

 وقتری. کنر م اذ رد ایرران در معتراد هرایخانواده برای حلی راه ایمنتوانسته هنوز ما: »گویدمی

 در معتراد والردین وعرود زمران ترا کرودک اات راد ترک برای تلاش دارد، معتاد والدین کودکی

 .«است ب هوده و معنابی او خانواده
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 متناقص آمارهای در اعتیاد

 هراآن گرایش الت و معتاد آموزاندانش و کودکان ش ار درباره نق ضی و ضد آمارهای ایران در

 وعرود منکرر کر  طرور بره اغلر  نژاداح ردی دولرت مدیران. است شده شرمنت متدر مواد به

 و معتاد آموزاندانش وعود بر مبنی هاییگ)ارش بعدها اما شدندمی ایران در معتاد آموزاندانش

 .شد منتشر ایران هایرسانه از هاآن درمان ل)وم

 تعرداد مرورد در ترازگی بره متردر، مرواد برا مبرارزه سرتاد دب رکر  مقام قائم ع)ینی، ال رضا

 کنندمی مصر  متدر مواد آموزاندانش درصد یک» که است گفته ایران در معتاد آموزاندانش

 .«است بوده درصد ن م م )ان این قبلاً که

 داشرتن دل ر  بره تنهرا ایرران در آمروزاندانش و کودکران م ان در اات اد رواج رسدمی نظر به

 .ن ست معتاد خانواده

 کره یت  ری کودکران یرا و معترادغ ر والردین دارای خواه) کار کودکان اقل  ا، صطفیم گفته به

 دل ر  بره و گ رنردمی قررار اات راد معررض در( هسرتند شرهرها هایحاشر ه در کار به مجبور

 .شوندمی اات اد دچار ها،آن از استفادهسوء امکان و تجاری هایفرصت

 کودکران، حقروق از دفراع هایسازمان و ایران در انمسئول از برخی ن ) این از کارذ ش کودکان

 کار خبرگ)اری ع له از. بودند داده هشدار معتاد والدین دارای کودکان نامناس  وضع ت درباره

 متردر مرواد استع ال ایر بر ماهه چهار کودک یک مرگ از عاری سال ت رماه 8۹ ،(ایلنا) ایران

 .بود داده خبر او مجاورت در

 

 ایران جای همه در کودکان اعتیاد ترک راکزم اندازیراه

 منتشرر شررایطی در زاهردان در ایرانری کودکران اات راد ترک مراک) نتست ن افتتاح خبر االام

 تررک مراکر)» دارای شرهرهای ع رع بره احت الاً ن ) دیگر شهرهای برخی و تهران که شودمی

 .ذ وست خواهند «کودکان اات اد
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 یرک دارد قصرد دولت که است گفته تهران شهر شورای ت اایاع ک  ته رئ س دانشور، فاط ه

 شرورای مصروبه اسراس بر مرک) این. کند تأس س تهران در را کودکان اات اد ترک مجه) مرک)

 .شودمی ایجاد شهر

 اده رسد،می ما به که هاییگ)ارش اساس بر: »است گفته مهر خبرگ)اری با گووگفت در دانشور

. دارنرد اات راد متردر مواد به ن ) هاآن از برخی کودکان. هستند معتاد هاخواتکارتن از زیادی

 قشرر ایرن اات راد ترک برای را مجه) ب  ارستان یک مانند مرک)ی تا است مسئولان وظ فه این

 .«کنند ایجاد

 اما گ رند،می قرار درمان تحت س نا ب  ارستان در معتاد مادران از متولد نوزادان حاضر حال در

 مرکر) دارای استان نتست ن انوان به بلوچستان و س ستان استان ها،استان م ان در چرا اینکه

 .است برانگ ) م ٔ  تا شده، اندازیراه ن ) مرک) دو آن در و شده انتتات اات اد ترک

 اسرت، متدر مواد تران)یت مس رهای ترینمهم از یکی اینکه دل   به استان این رسدمی نظر به

 .است کرده اات اد نهایت در و متدر مواد قاچاق درگ ر را دیزیا افراد

 ع لره از «معتراد خرانواده و تفریحرات نبرود امکانرات، ک برود فقرر،» اقل  ا، مصطفی گفته به

 .است متدر مواد به استان این آموزاندانش و کودکان گرایش دلای  ترینمهم

 کودکران اات راد ترک مراک) اندازیراه از ن ) بلوچستان و س ستان استاندار هاش ی، اوسط الی

 .است داده خبر سراوان و زاب  ایرانشهر، شهرهای در

 از و کررده االرام زاهردان در کودکان اات اد ترک مرک) دو افتتاح مراسم در را خبر این هاش ی

 ایرن درمران تحرت کودکران آینده برای که خواسته به)یستی سازمان و ذرورش و آموزش اداره

 .کنند ری)یرنامهب مرک)

 تعرداد ایران، کشور وزیر رس ی االام بنابر. دارد عهان در متدر مواد مصر  در بالایی نرخ ایران

 .است نفر ه)ار ۶۱۱ و م ل ون یک متدر مواد به معتادان

 8۱ از ک تر و مردان را کشور در متدر مواد به معتادان ع ع ت درصد 4۱ از ب ش م ان این در

 .دهندمی تشک   انزن را آنان درصد



 نقض حقوق بشر در ایران نگاهی بر ابعاد 

70 
 

 صرفات ان، سرع د چنانچه باشد، هم این از ب شتر تواندمی ایران در متدر مواد به معتادان تعداد

 کشرور در معترادان واقعری آمرار کره گفته متدر مواد با مبارزه ستاد در درمان ذ ش ن ک مدیر

 .است نفر ه)ار ۱۱۱ و م ل ون سه از ب ش

 ایران در سرپرست بی و خیابانی کودکان اعتیاد افزایش

 این در سرذرست بی و خ ابانی کودکان اات اد اف)ایش از علوگ ری برای ایران به)یستی سازمان

 کرد اندازی ه را اات اد ترک تتصصی مرک) یک کشور

 مجلرس درمران و بهداشرت ک  سر ون اضرو هاش ی ه ایون ملت، خانه خبرگ)اری گ)ارش به

 راه بره اقردام به)یسرتی کره یافته اف)ایش ای اندازه به شورک معتاد کودکان تعداد": گفت ایران

 ."است کرده سرذرست بی و خ ابانی کودکان اات اد درمان تتصصی مرک) اندازی

 ایرن در بایرد کشور وزیر که کرد وتاک د خواند کننده نگران و عدی خطری زنگ را موضوع وی

 .باشد داشته ه کاری معض  این زم نه

 کودکران اات راد افر)ایش به اشاره با ایران مجلس در م اندوآت و تکات دژ، شاه ن مرد ن اینده

 و مردیریت و اسرت شرایع کشرور در متدر مواد مصر : گفت ایران در سرذرست بی و خ ابانی

 .است مسئول ن توعهی بی دچار متدر مواد مصر  کنترل

 سرن متاسرفانه": تداشر اظهرار ن ر) ایرانی زنان ب ن در متدر مواد مصر  درباره ه چن ن وی

 ن ر) متردر مرواد مصرر  به ن ) کشور بانوان ت ای  و یافته کاهش کشور در متدر مواد مصر 

 حرال در البتره دارد؛ نگرانری عای و بوده عدی خطری زنگ موضوع این که است یافته اف)ایش

 اسرت حالی در این کرده تغ  ر صنعتی به سنتی متدر مواد مصر  س ت از افراد الگوی حاضر

 ."است مشک  بس ار ن ) آنها ترک و بوده بالا بس ار صنعتی متدر مواد اوارض که
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 بخش دوم

 گزارشات نقض حقوق زنان در ایران
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 ایران در زنان استقلال نفی و مردانه اساسی قانون

تفکرات سنتی ناشی از احکام مردانه شریعت در س ستم حکرومتی ع هروری اسرلامی ایرران از 

ن تشک   حکومت تا کنون به زنان از دید اخلاق رات مردسرالارانه اسرلامی نگریسرته اسرت. زما

اوام  مطلق گرا و محافظه کاران دینی حکومت از طریق گنجاندن تعرال م مررهبی بره انروان 

های شرغلی، قانون در نظام حقوقی کشور به بهانه اسلامی کرردن عامعره، برا ایجراد محردودیت

ات با تصوی  قوان ن و مقررات مردسالار، تصوی  قوان ن سرنتی مربرو  تحک م و تشدید تبع ض

به خانواده به نفع مردان، حجات اعباری، تفک ک عنس تی، بااث تن)ی  موقع ت اعت راای زن 

های حکومت اسلامی ایران با اعرای فرام ن مرهبی زن ست ) که اند. نهاددر خانه و اعت اع شده

باشد بااث ذای ال شردن حقروق حکومتی و اعت اای در ایران میمبنایی برای تع  ن مناسبات 

ها و مطالبات آنان هم در حوزه ا ومی یعنی اعت اع و حوزه خصوصری زنان و سرکوت خواسته

یعنی زندگی شتصی و یا خانواده شده و قوان ن مردسالار دولت ایران ه چنر ن دسرت مرردان 

ز گراشته است. تبع ض ه ه عانبه ال ره زنران از عامعه را برای تحق ر و تضع   عایگاه زنان با

شود. قانون اساسی، قرانون مردنی، قرانون مجرازات طر  دولت ایران نهادینه شده و ح ایت می

اسلامی و... مرد را از لحاظ حقوقی مقدم بر زن ش رده و حقوق مرردان در قروان ن حکومرت بره 

 . باشدمرات  ب شتر از زنان می

هوری اسلامی برای زنان نقش مرادری تعریر  کررده و نقرش زنران در مقدمه قانون اساسی ع 

حوزه اعت اای را نادیده گرفته است. در مقدمه قانون اساسری ع هروری اسرلامی ایرران آمرده 

، ن روهای انسرانی کره تراکنون درخردمت اسرتث ار در ایجاد بن ادهای اعت اای اسلامی»است: 

یابنرد و در ایرن بازیرابی انسرانی خرود را براز می عانبه خارعی بودند هویت اصلی و حقوقه ه

انداست فای دل   ستم ب شتری که تاکنون از نظام طاغوتی متح   شدهطب عی است که زنان به

حقوق آنان ب شتر خواهد برود. خرانواده واحرد بن رادین عامعره و کرانون اصرلی رشرد و تعرالی 

سازاصرلی حرکرت تکراملی و ه که زم نهاست و توافق اق دتی و آرمانی در تشک   خانوادانسان

کردن امکانات عهرت ن ر  بره ایرن مقصرود از رشد یابنده انسان است اص  اساسی بوده وفراهم
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( و یا ء بودن)شی ، از حالت. زن در چن ن برداشتی از واحد خانوادهاسلامی استوظای  حکومت

ج شرده و ضر ن بازیرافتن وظ فره زدگی واستث ار، خار( در خدمت اشااه مصر )اب)ار کاربودن

در ذرورش انسانهای مکتبی ذ شاهنگ و خود ه ررزم مرردان درم ردانهای خط ر و ذرارج مادری

تر و در دیردگاه اسرلامی برخروردار از خط رباشد و در نت جه ذریرای مسروول تیفعال ح ات می

 م مقدمه مررکور حضرور اگر از بعد حقوقی به مسئله نگاه کن«. ارزش و کرامتی والاترخواهد بود

هرا و ایجراد کنرد. کنتررل آزادیو مشارکت اعت اای، س اسی و اقتصرادی زنران را محردود می

محدودیت بر آنان را به انوان ناموس و ملک مرد، در بازگشتن از اعت راع بره خرانواده و ایفرای 

وامرع براز و شناسران در عکند. در حالی که به اق ده اکثرر عامعهنقش والای مادری توع ه می

دموکرات ک رشد و شکوفایی بالای زنان ناشی از مشارکت بالای اعت اای و س اسی آنان بروده و 

این مسئله به نوبه خود بااث ذ شرفت و توسعه این عوامع شده است. نقرش مرادری و خرانواده 

واده کره در ها را تابع مرد خانها گرفته و آندر عوامع سنتی و اق  مانده استقلال زنان را از آن

کنرد. در چنر ن شرود، میقوان ن حکومت ایران تحت انوان رئ س و نان آور خانواده تعری  می

ها و دسرتورات مرردان شرایطی زنان ه چ حق و حقوقی در خانواده ندارند و بالاعبار به خواسته

بره  خانواده که از لحاظ اقتصادی و قدرت ف )یکی نسبت به آنران برترری دارد، گرردن نهراده و

قرانون اساسری ایرران بره طرور غ رر  9اص  . کنندزندگی تحت لوای خانواده سنتی ت ک ن می

قانون اساسی کل ه قوان ن و مقررات  9گرارد. طبق اص  مستق م بر تبع ض ال ه زنان صحه می

هرا بایرد برر اسراس مدنی، ع)ایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، س اسری و غ رر این

لامی باشد. این اص  بر اطلاق یا ا وم ه ه اصول قانون اساسری و قروان ن و مقرررات موازین اس

دیگر حاکم است و تشت ص این امر بر اهده فقهاء شورای نگهبان است. در قروان ن اسرلام هرم 

زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نبوده بلکه زنان بره انروان بررده و ملرک مررد محسروت 

احکام و فرام ن مرهبی ذایه و اساس تبع ض ال ه زنان در عامعره کنرونی  شوند. در حق قتمی

باشد. این احکام الاوه بر اوامر  حکومرت ایرران توسرط روحران ون سرنتی و مبلغران ایران می

شروند و تفکررات سرنتی مرهبی در مساعد، اماکن مرهبی، و محاف  دینی و ا ومی تبل غ می

ها و حقروق آنران ن شتص ت زنان و سرکوت خواستهمردسالار در عهت تحق ر و کوچک ش رد

 . شوندبر ذهن افراد عامعه ت)ریق می
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قانون اساسی ایران هم بر خانواده و تحک م آن تاک د کرده که روابط در آن برر اسراس  8۱اص  

حقوق و اخلاق اسلامی باشد. در دیدگاه سنتی و اسلامی خانواده دارای افرادی هستند که دارای 

باشند و عنس مرد در آن نسبت به عنس زن از لحاظ حقوقی ارعح ت دارنرد. ابرابر میحقوق ن

از لحاظ اخلاق اسلامی هم به انوان ن ونه چند ه سری حق مرردان هسرت ولری زنران چنر ن 

شرود. در مرورد ازدواج حقی را ندارند، بلکه از نظر اسلام گناه کب ره و ضد اخلراق محسروت می

 . ق استموقت هم چن ن حک ی صاد

 

از برابری حقوق زن و مرد برر اسراس مروازین  ۱۱قانون اساسی ع هوری اسلامی ایران در اص  

دین اسلام ستن گفته است. در حالی که قوان ن استنتاج شده از فقره اسرلامی حقروق مردنی و 

کند و در کنار این مسئله ال ا و فقهای دین اسلام تفاسر ر متفراوتی شهروندی زنان را نقض می

اف)اید. این اص  قرانون اساسری تبعر ض ز حقوق رن در اسلام دارند که بر شدت این مسئله میا

 . تواند برابری حقوق زن و مرد را تض  ن کندبر ال ه زنان را قانونی ک)ده و ن ی

دهد و در این اصر  زنران قانون اساسی زنان را تحت ق وم ت و ح ایت دولت قرار می ۱8اص  

اند که دولت موظ  به ح ایت از زنران برویژه نقرش ای نشان داده شدهابستهدر عامعه افرادی و

ایرن اصر  ق وم رت و سرذرسرتی  ۱مادرانه آنان در چهارچوت موازین اسلامی شده است. بنرد 

کند که ق م شرای مرد مانند ذردرب)رگ، ا رو، فرزندان را هم زمانی به مادران شایسته ااطا می

بی و سببی وعود نداشته باشد. شایستگی زنان هم برای این منظور برادر و ااضایی از فام   نس

در مورد مشارکت س اسی زنان هم ه انطوری کره در . شودتوسط مردان معت د مح  تای د می

و... ایران به صراحت ب ران شرده  8۱۹، 48، 88۱، 88۱اصول متتل  قانون اساسی مانند اصول 

ر تصدی ذست رهبری و ریاست ع هوری بنشر نند. توانند داست زنان در حکومت اسلامی ن ی

ااضای مجلس خبرگان رهبری، فقهای شورای نگهبان، رئ س قروه قضرائ ه، حاک ران شررع و... 

سرال حکومرت ع هروری اسرلامی ایرن  ۶9توانند از زنان انتتات شوند. در طرول بر ش از ن ی
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اکثر موارد از مشرارکت  شود و زنان درمسئله به وضوح در نهادهای حکومتی کشور مشاهده می

 . اندس اسی منع شده

توان نت جه گرفت قرانون اساسری ع هروری اسرلامی ایرران زن را بره با توعه به موارد فوق می

شناسد و ایرن وابسرتگی از طریرق قروان ن انوان موعودی وابسته و غ ر مستق  به رس  ت می

شود. این مسئله به انوان حکم یمردسالار و فرهنگ سازی سنتی در ذهن و تفکرات زنان القا م

های حکومت از این طریق یعنی مقدس سازی قوان ن سعی ها و ارگانشود و نهادالهی تبل غ می

در اسررتع ار فکررری و ذهنرری زنرران دارنررد. اسررتع ار و بردگرری زنرران قرردرت ااتررراض برره ایررن 

های و برنامره هاگ ررد و حکومرت را در ذ شربرد س اسرتهای عنسری را از آنران میادالتیبی

رساند. زن در قرانون اساسری تحرت ح ایرت و ترابع مرردان خانره و عنسی شده خود یاری می

گ رد. بنابراین قانون اساسی ایران تابعی از نگرش سنتی بن رادگرایی حاک  ت مردسالار قرار می

ردی های زنان را هد  گرفته و استقلال فردینی است و قوان ن منت  شده از آن حقوق و آزادی

کند. در ک  چن ن قوان ن ارتجاای برگرفته شرده از احکرام شرریعت و اعت اای آنان را نفی می

 . تواند برابری حقوق زن و مرد را تام ن کندن ی

با توعه به قوان ن و مقررات موعود در مورد زنان در حکومت ع هوری اسرلامی کره برر اسراس 

ب ن این قوان ن برویژه قرانون اساسری، قرانون اند، تعارضات شدیدی موازین اسلامی تنظ م شده

ال للری از ع لره االام ره حقروق بشرر و هرای بر نمدنی و قانون مجازات اسلامی با کنوانس ون

کنوانس ون رفع تبع ض ال ه زنان وعود دارد و قوان ن حکومت ایران در این براره قروان ن بر ن 

 اسری و مردافعان حقروق بشرر بررای های متتلر  سکند. مبارزه مدنی گروهال للی را نقض می

تغ  ر حکومت سنتی اسلامی به یک حکومت دموکرات ک فارغ از تبع ض عنسر تی بررای رفرع 

رسد. زیرا بن ادگرایی دینی حاکم بر ایرران تبع ض ال ه زنان در شرایط کنونی ضروری بنظر می

ویژه قرانون اساسری دهرد. تطرابق قروان ن براعازه هرگونه اصلاح و تغ  ر قوان ن موعرود را ن ی

های ب ن ال للری حقروق بشرری برویژه ها و االام هحکومت دموکرات ک آینده در ایران با م ثاق

کنوانس ون رفرع تبعر ض »و « م ثاق ب ن ال للی حقوق س اسی و مدنی»، «االام ه حقوق بشر»
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نفی تفکرات تواند به رفع تبع ض ال ه زنان در عامعه ایران ک ک کند و ایرات ممی« ال ه زنان

 .سنتی مردسالار در عامعه ایران را روی زندگی زنان کاهش دهد

 

 ایران در زنان علیه خشونت انواع آمار

 ویرژه بره زنران، ال ره خشرونت دربراره زیادی مطالعات و هاذژوهش ایران در اخ ر دهه یک در

 حرداق  ورکش استان مرک) ۱1 در عستجوها، آخرین براساس. است شده انجام خانگی، خشونت

 ایرن ب شرتر. است شده انجام زنان ال ه خانگی خشونت درباره ااتنا قاب  م دانی ذژوهش هفتاد

 دانشرگاه ان و ذژوهشرگران دهد می نشان که شده انجام تاکنون 8۶۹۱ سال از ذس هاذژوهش

 زنران ال ره خشرونت دربراره کنکاش و بررسی به ایویژه توعه و الاقه اخ ر هایسال در ایرانی

 یرک ایران، در زنان ال ه خشونت درباره هاذژوهش مه ترین و ب)رگترین از یکی. اند  کرده ذ دا

 امرور دفتر توسط و خات ی مح د ع هوری ریاست دوران آخر های سال در که است ملی طرح

 . شد اعرا ع هوری، ریاست زنان امور مشارکت مرک) و کشور وزارت اعت اای

 هشت در را آن متتل  انواع ایران، در زنان ال ه خانگی خشونت عاداب توص   برای ذژوهشگران

 اقتصرادی، عنسری، حقوقی، ف )یکی، روانی، زبانی، های خشونت: است کرده بندی تقس م گروه

 .  متاطرات و آموزشی و فکری

 شران مشترک زندگی اول از ایرانی، زنان درصد 99 که دهدمی نشان ملی طرح ه  ن آمارهای

 در خانگی خشونت انواع و م )ان حال این با. اند گرفته قرار خشونت مورد یکبار حداق  تاکنون،

 شر ار ن ونره برای. است برخوردار معناداری و زیاد تفاوتهای و تنوع از ایران متتل  هایاستان

 بر ش بندراباس در. اند گرفته قرار خشونت مورد تاکنون خود مشترک زندگی اول از که زنانی
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 زنران ایرن انرد، گرفتره قررار خشونت مورد که زنانی م ان در اما. است بوده ایران نقا  یرسا از

 زنران حرال، ه  ن در. اند کرده تجربه را ها خشونت شدیدترین و ب شترین که هستند زاهدانی

 زنران و انرد گرفتره قررار خرانگی خشونت مورد ب شتری های دفعه یکسال طول در بندراباس،

 .   اند شده روبرو آن با ک تری فعاتد به یاسوج

  روانی و فیزیكی هایخشونت 

 اسرتفاده زنان ال ه خانگی های خشونت از گروهی توص   برای خاص اصطلاح یک ذژوهشگران

 زنردانی بسرتن، و گرفتن گرفتن، گاز شام  ها خشونت این: اول نوع ف )یکی خشونت: اند کرده

 و غررا از کرردن محروم مفص ، کاری کتک خانه، از خراجا مو، کش دن و انداختن چنگ کردن،

 مرورد ایرران زنران سرایر از بر ش سرال یک طول در اباد خرم در زنان لحاظ این از. شود می …

 قررار اول نروع خشرونت مرورد ک ترری هرای دفعره شهرکرد در زنان و شوند می واقع خشونت

 زدن، مشرت و لگرد سر لی،» خرانگی خشرونت ذدیرده بررسی ملی طرح ذژوهشگران. گ رندمی

 را «من)ل اش ای شکستن و غرا م ) و سفره زدن هم به در، کوب دن محکم دادن، ه  و کش دن

 بررسی باره این در استان مرک) ۱1 در را ایران زنان وضع و اند نام ده دوم نوع ف )یکی خشونت

 ب شتری دفعات به بندراباس انزن اند، بوده دوم نوع خشونت تحت که زنانی م ان در. اند کرده

 .   گ رندمی قرار خشونت این مورد ک تر سال طول در کرمانی زنان و اند کرده تجربه را آن

  کلامی و روانی های خشونت  

 به: از است ابارت که. شودمی استفاده زنان ال ه خانه در که است هایی خشونت از دیگری نوع

 بری برداخلاقی، و فریراد و داد ذری، در ذری هرای گ رری نهبها دشنام، و رک ک کل ات کاربردن

 از … و نکرردن صحبت و قهر ذی، در ذی های دادن دستور و آم ) تحکم و امرانه رفتار احترامی،

 تحت ایرانی زنان سایر از ک تر بوشهری زنان و ب شتر سال یک طول در اصفهانی زنان بابت این

 . اند بوده خشونت
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  ناموسی و جنتی هایخشونت 

 بره نسربت تراکنون، شان مشترک زندگی اول از بندراباسی زنان از ب شتری تعداد که حالی در

 سرال یک طول در ی)دی زنان. اند شده ناموسی و عنسی های خشونت قربانی ایرانی انزن سایر

 از ابارتنرد ناموسری و عنسری هرایخشونت. کنندمی تجربه را خشونت این زنان سایر از ب ش

 زناشرویی روابرط بره اعبرار یا ا ومی اخلاق خلا  هایف لم و اکس دیدن به زن کردن مجبور

 هرایروش کارگ ری به از خودداری و زناشویی بهداشت نکردن مرااات  ،غ رمتعار یا ناخواسته

 مرتهم ناخواسرته، حراملگی به زن اعبار عن ن، سقط به زن کردن مجبور بارداری، از ذ شگ ری

 برددلی، و شرک نامشرروع، ارتبرا  داشرتن ه چون ناموسی مسائ  در مبالاتی بی به زن کردن

 مرردان. کننردمری تح ر  را ناموسی و عنسی خشونت ایران در زنان سایر از ب شتر اراکی زنان

 هرای خشرونت مرورد را خرود زنان ایران، مردان سایر از ک تر ترت   به هم یاسوعی و کرمانی

 .  دهندمی قرار ناموسی و عنسی

  قتل و آزار به تهدید  

 اسرتفاده ابر ایرانی مردان از تعدادی «خانگی خشونت بررسی ملی ذژوهش» های یافته براساس

 قب ر  از رفتارهرایی. کنندمی ایجاد متاطره خود، ه سران برای محدودیت برقراری و تهدید از

 بره تهدیرد یرا و اذیرت و آزار بره تهدید اقوامش، و زن ال ه دادگاه و ذل س به شکایت و تهدید

 ردنبر بر ن از و کردن متفی تصاح ، مجدد، ازدواج یا و طلاق به تهدید فرزندان، و زن کشتن

 ب گراری … و مالک ت، اوراق انداز، ذس دفترچه شناسنامه، مانند زن ن از مورد و شتصی مدارک
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 و ذدرشروهر ت  رارداری ماننرد. ن سرت او بره مربو  که وظایفی و امور انجام در زن از کش دن

 و رفرت و تلفنری هرای ت راس در محردودیت ایجراد و دادن قرار نظر تحت بالاخره و مادرشوهر

 توسرط ایرران زنران سرایر از ب ش آباد خرم و زاهدان بندراباس، زنان زن، برای روزانه یآمدها

 تجربره را تهدیردها ک تررین یاسروج و سراری سر نان، زنران و شوند می تهدید شان شوهران

 قرار خشونت مورد را زنان مالی و اقتصادی اوام  از استفاده با ایرانی مردان از تعدادی. اندکرده

 و دخر  آنهرا شتصی اموال در و علوگ ری خود ه سران مالی استقلال از مردان این. دهندمی

. کنندمی ایجاد مالی های مض قه زنان برای کافی ذول و خانه خرعی ندادن با و کنندمی تصر 

 هرای خشرونت ب شرترین تراکنون مشترکشران زنردگی اول از بوشرهری و زاهدانی زنان اگرچه

 زنران هستند، خشونت نوع این قربانی که زنانی م ان در اما اند، کرده ربهتج را مالی و اقتصادی

 قررار ه سرران سروی از خشرونت نوع این تحت ب شتری دفعات به سال یک طول در اصفهانی

 خرود شوهران سوی از ک تر یاسوج و س نان زنان که کرد اضافه باید هم را این البته. اند گرفته

 خشونت ذدیده بررسی ملی طرح ذژوهشگران. گ رندمی قرار تصادیاق و مالی های مض قه تحت

 مرورد کشرور اسرتان ۱1 در ن ر) را طلراق برا مرتبط و حقوقی های خشونت زنان، ال ه خانگی

 طلراق از مررد امتنراع شرام  را حقروقی هرای خشرونت ذژوهشرگران این. اندداده قرار سنجش

 زن توسرط فرزنردان نگهرداری از علروگ ری و رشوه مجدد ازدواج متارکه، به زن اصرار برخلا 

 ایرران زنان سایر از ب ش تاکنون شان مشترک زندگی اول از بندراباس زنان اگرچه. اند دانسته

 را خشرونت ایرن ب شتر سال یک طول در زاهدان زنان. اند گرفته قرار خشونت از نوع این مورد

. هسرتند خشرونت ایرن درگ رر ایرانری زنران سرایر از ک ترر رشت زنان البته و اند کرده تجربه

 م انعرت هایخشونت: »اندداده قرار توعه مورد ن ) را خشونت از دیگری نوع ایرانی ذژوهشگران

 فرام لی، ارتبرا  در محردودیت ایجراد از اسرت ابارت که «آموزشی و فکری اعت اای، رشد از

 ه چرون ن ر) خشونت از نوع این در اشتغال و کاریابی تحص  ، از م انعت اعت اای، و دوستانه

 زنان و هستند قربانی ب شترین ترت   به زاهدان و بندراباس زنان خشونت، انواع از دیگر برخی

 خشرونت ذدیرده بررسری ملری طرح نهایی های گ)ارش در.  ک ترین یاسوج و گرگان ، س نان

 در: گرفتنرد رارقر گ رری اندازه مورد مرحله سه در بررسی مورد های شاخص از هریک خانگی،

 طررز دیگرر مرحله در و تاکنون مشترک زندگی اول از خانگی خشونت وقوع م )ان اول، مرحله
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 مرورد افرراد کر » تفک ک به آمارها این از هرکدام. موردنظر خشونت وقوع از گویان ذاسخ تلقی

 .   است شده ارائه( خشونت درگ ر) «دیده اس   افراد» و «مطالعه

 

  نختت رتبه کلامی، و روانی خشونت

 قرار کلامی و روانی های خشونت تحت ب شتر خانگی، خشونت گانه 4 انواع م ان در ایرانی زنان

 کرده االام دق قاً خانگی خشونت بررسی ملی ذژوهش در گویان ذاسخ ک  از درصد ۱۱/۹. دارند

 کل رات برردن کرار بره شام  که خشونت نوع این قربانی تاکنون مشترک زندگی اول از که اند

 ایرن وقروع م رانگ ن. اند بوده است، … و ذی در ذی هایگ ری بهانه فریاد، و داد دشنام، رک ک،

 ف )یکری خشرونت آن از بعدی رتبه. است بار 8۱ اند،بوده آن درگ ر که زنانی برای خشونت نوع

 کررده تجربره را آن خود، مشترک زندگی اول از ایرانی زنان از درصد ۶۹/1 که است دوم نوع از

 متوسرط. است … و زدن لگد دیگر، چ ) یا مشت با زدن زدن، س لی شام  خشونت نوع این. اند

. اسرت برار  ۱/99 با برابر خانگی، خشونت در درگ ر زنان برای ها خشونت نوع این تجربه م )ان

 و فکرری و اعت راای رشرد از م انعرت» هرای خشونت به متعلق درصد ۱۹/۹ رقم با سوم رتبه

 م انعت اعت اای، و دوستانه فام لی، های ارتبا  در ودیتمحد ایجاد شام  که است «آموزشی

 اعت راای هرای انج رن در مشارکت و تحص   ادامه در محدودیت ایجاد و اشتغال و کاریابی از

 ایرن معررض در تاکنون مشترک زندگی اول از که اند کرده اظهار زنان از درصد ۹۱/۶ که است

 .  اند نبوده خود ه سران خشونت از نوع
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  آخر رتبه جنتی، خشونت 

 اخلاق خلا  هایف لم و اکس دیدن به کردن مجبور شام  که ناموسی و عنسی های خشونت

 رتبره درصرد  8۱/۱ رقرم با. شودمی غ رمتعار  یا ناخواسته زناشویی روابط به اعبار یا ا ومی

 طرح در را خانگی خشونت وقوع م )ان ابعاد که آمارهایی. است داده اختصاص خود به را ذای نی

 زنردگی طرول در انرد گفتره ایرانری زنران از درصرد  14/1 که است حاکی دهد،می نشان ملی

 درگ رر افراد اکثر ه چن ن. اند نبوده ناموسی و عنسی های خشونت قربانی هرگ) خود مشترک

 ضمعرر در ذرائ ن، خ لری و ذای ن حد در که اند کرده االام ناموسی و عنسی های خشونت در

 استان مرک) ۱1 در خانگی خشونت بررسی ذژوهش نتای  بنابراین،. اند بوده ها خشونت نوع این

 خشرونت برا مقایسره در ملری سطح در ناموسی و عنسی های خشونت وقوع که دهد می نشان

 خشرونت برر مرویر اوامر  با ارتبا  در محققان های یافته. است شده گ)ارش ک تر دیگر، های

 سروادبری زنران. دارد تأی ر ه سرآزاری م )ان بر ن ) تحص لی وضع ت که دهدمی نشان خانگی

 خرود مشرترک زنردگی اول از را خشونت ک ترین ل سانس و دیپلم فوق دارای زنان و ب شترین

 و شاغ  ه چن ن و سن تای ر م )ان که دهدمی نشان تحق ق ه  ن های یافته. اند کرده تجربه

 برخروردار توعهی قاب  های تفاوت و تنوع از زنان ال ه خانگی خشونت رب زن بودن غ رشاغ  یا

 در را خشرونت وقوع مورد ترین ذای ن ساله ۱9 تا ۱۱ زنان و بالاترین ساله ۱4 تا ۱۱ زنان. است

 تجربره را خشونت ک تر شاغ  زنان و ب شتر ن ) غ رشاغ  زنان. اند داشته خود مشترک زندگی

 گانره ۱1 مراکر) زنران دربراره زنردگی از رضایت به مربو  آمارهای ایسهمق ه چن ن. اند کرده

 و دارنرد خرود خرانوادگی زنردگی از را رضرایت ب شترین تبری)ی زنان که دهدمی نشان استانی

 در تحق رق، بره ه چنر ن. شرودمی دیده تبری)ی های خانواده م ان در هم ناسازگاری ک ترین

 هرا اردب لری و دارنرد را مهارت ب شترین که هستند ها ی)یتبر این خانوادگی، هایاختلا  ح 

 نترای  از برخری است، شده انجام تهران در که دیگر ذژوهش یک های یافته. را مهارت ک ترین

 مراععره در ه سررآزاری قربان ان فردی های ویژگی. »کندمی تای د باره این در را ملی ذژوهش

 نشران توصر فی مطالعره ایرن نتای . است ذژوهش این نانوا «قانونی ذ)شکی سازمان مراک) به
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 از. انرد بروده غ رشراغ  درصرد ۹8 و شراغ  خرانگی خشونت قربان ان از درصد ۱1 که دهدمی

 ذرژوهش ایرن در. اسرت داشرته آنران تحصر لات م )ان با تنگاتنگی ارتبا  زنان اشتغال طرفی

 و شروهر شرتم و ضررت عراتدف یابرد می اف)ایش زناشویی مدت هرچه که شد روشن ه چن ن

 های دفعه تعداد که دهد می نشان ذژوهش این. یابد می اف)ایش خانگی خشونت با مدارا م )ان

 باشرد، ب شرتر فرزندان تعداد هرچه و دارد مستق م ارتبا  فرزندان تعداد با شوهر شتم و ضرت

 و شروهر شتم و ضرت دفعات ب ن اینکه ض ن. است شده ب شتر هم زنان ال ه عس ی خشونت

 خشرونت بررسری ملری ذرژوهش. اسرت نشده دیده ارتباطی عدایی و طلاق به قربان ان گرایش

 خشرونت برر را شدن ب)رگ مح  و مادری زبان خانوار، ماه انه درآمد شغ ، تای ر م )ان خانگی

 ایرن به. دارد وعود آنها ب ن معناداری ارتبا  شد روشن که است داده قرار ارزیابی مورد خانگی

 متتصصران و کارمندان و ب شترین تاکنون مشترک زندگی اول از کشاورزی کارگران که ترت  

 . اند داده انجام خود ه سران درباره را خشونت ک ترین رتبه االی

 جامعه علیه خشونت زنان، علیه خشونت

 ل رها خشونت هرگونه و دارند عامعه ساختن در مه ی نقش زنان: گفت ق)وین استاندار:  ایسنا

 .دانست عامعه ال ه خشونت توانمی را هاآن

 در امرروز صربح کره زنران ال ره خشرونت منرع ملری ه ایش دوم ن در «زاهدی ابدال ح د»

 دارد تاریتی سابقه یک زنان ال ه خشونت: کرد تصریح شد، برگ)ار ق)وین ذ)شکی الوم دانشگاه

 .است درآمده فرهنگ ک ش به عوامع از برخی در امروز و کرده طی را تاریتی مس ر و

 را خشرونت زنران از برخری کره است شکلی به هافرهنگ برخی در تاریتی س ر این: اف)ود وی

 عسر ی خشونت ما ذهن در کن ممی صحبت زنان ال ه خشونت خصوص در وقتی اند،ذریرفته

 .است عنسی و

 ال ره خشرونت اما افتادمی اتفاق عوامع از بس اری در خشونت نوع این: کرد خاطرنشان زاهدی

 توعره ک ترر کره دارد وعرود هرم دیگرری هایخشرونت عامعره در ن ست، ف )یکی صرفاً زنان

 .شودمی
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 نشران کرم زنران، بره نسربت مردان کلام نوع عامعه، در زنان تحق ر کلامی، خشونت: اف)ود وی

 .است خشونت نوع دیگر از است شده ذریرفته عامعه در که زنان کرامت دادن

 فرزنرد دو زنی که زمانی مثال برای دارند خشونت خود ال ه ن ) زنان: شد یادآور )وینق استاندار

 .گ ردمی قرار تحق ر مورد زنان دیگر عان  از ب اورد دن ا به دختر

 خواسرته خراطر بره نفس به اات اد دادن دست از زنان ال ه خشونت دیگر نوع: کرد تصریح وی

 .دارد زیان عامعه یبرا مضطرت زنان شتص ت است، مردان های

 مرادران انوان به زنان چون است عامعه ال ه خشونت واقع در زنان ال ه خشونت: اف)ود زاهدی

 .کنندمی ایفا عامعه در مه ی نقش

 خرود حقروق بره زنران که است این زنان ال ه خشونت منع قدم نتست ن: کرد خاطرنشان وی

 حقوق به نسبت زنان ناآگاهی التبه این و دهندن ی ارث دختر به مناطق برخی در شوند، آگاه

 .است خودشان

 کنرد،می ذ ردا افر)ایش طلراق م ر)ان شرود آشنا خود حقوق با زنان کهاین به اشاره با استاندار

 زنران بره بایرد ن ر) مسئله ح  و زندگی مهارت باید ن ) کار این از علوگ ری برای: کرد تصریح

 .شود داده آموزش

 باید شانحقوق و هستند یکسان انسانی ساحتش در مرد و زن که بپریرد باید عامعه: اف)ود وی

 زنان حقوق از نباید است ترقوی عس ی لحاظ از مرد که این خاطر به شود، شناخته رس  ت به

 .کرد ذوشی چشم

 بایرد که داریم ن از زنان حقوق برای مقرراتی و قانون زندگی، سبک کنار در: کرد تصریح زاهدی

 .ذسنددمی را این ن ) ما ذویای فقه و برویم ذ ش روز شرایط با

 اعررا اگرر و نردارد اعرایی ض انت اما دارد، وعود زنان حقوق از ح ایتی قوان ن: شد یادآور وی

 .بگ رد قرار توعه مورد باید که افتدن ی اتفاقی نشود
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 است؟ شكلی چه ایران در زنان علیه خشونت

 برا گفتگویی در ذ ش چندی زنان امور در ع هوررئ س عاونم مولاوری شه ندخت: ن وز سلامت

 .بود گفته ستن ایران در زنان ال ه خشونت وضع ت بودن کنندهنگران از شهروند روزنامه

 اا رال مجازاتِ و م انعت در هادولت تحرک ادم و نبودن فعال سستی، کلی طور به مولاوردی

 ه چنر ن وی. دانردمی زنران ال ره خشرونت الرت ترینب)رگ را زنان ال ه خشونت به مربو 

 ایرن و دارد وعرود خشرونت مرا عامعره در کره بپریرنرد خواهنردن ی هنوز هاخ لی" گویدمی

 دارد؛ زنران ال ره خشرونت منرع برای را بس ارمه ی نقش قانون. است مسأله صورت کردنذاک

 ".باشد تواندمی آن ع)و... و عدید هایمجازات وضع و مجازات تشدید

 و اسرت کرردن تغ  رر حرال در عامعره کره معتقدنرد کارشناسران از بس اری رابطه، ه  ن رد

 دکترر. باشرد نویردبتش تواندمی خود شوند، مطرح مسائ  از گونهاین دولت س ت از کهه  ن

 ال ره خشونت وعود بر دل لی را اعت اای س ستم در تغ  ر ادم فرارو با گفتگو در سع دمع دفر

 بسر ار گراریس است و قانون ح طه در زنان ال ه خشونت است معتقد و داندمی ایران در زنان

 .است رنگ ذر

 یرا و ف )یکی ابعاد به شود معطو  ا دتا خشونت متاطبان ذهن در است م کن: گفت مع دفر

 و روانی عس ی، ف )یکی، خشونت معنای از را آن اگر و دارد زیادی ابعاد خشونت اما. آن کلامی

 .دانست کنندهنگران را ایران در خشونت ابعاد توانمی بریم، فراتر روحی

 از: کررد اظهرار اسرت، زنران ال ه بر هاخشونت ترینمهم از حقوق تض  ع کهاین به اشاره با وی

 خشرونت را آن از بتشری که است اعت اای مهم مسائ  از یکی ایران، در زنان مسئله من، نظر

 اردم و تقاضراها حقروقی، ابعراد به دیگر و روحی و عس ی بعد دو به خود که دهد،می تشک  

 را زنران ن ازهرای و حقوق تض  ع. گرددمی تقس م گوییذاسخ م )ان و انتظار سطح ب ن تناس 

 وزارت توسرط تحق قری ن ) ذ ش سال ده حدود. بدان م آنان برال ه هاخشونت ترینمهم از باید

 شناخته زنان حقوق تض  ع ب شتر خشونت آن در که شد انجام زنان ال ه خشونت درباره کشور
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 و نشرد ب ران نگرفرت، قررار کارشناسان دسترس در تحق ق این هایداده که هرچند. )بود شده

 زنران ال ره برر دیگرری ظلم خود که گفتند، ستن آن از شناسانعامعه ذراکنده صورت به تنها

 .(بود

 

 اقتصادی نابرابری تا شتم و ضرب از

 خشرونت: داد توضر ح و برش رده را ایران عامعه در زنان ال ه خشونت انواع گاهدانش استاد این

 از دخترران و زنران شرتم و ضررت در را خشرونت تروان ممی دارد؛ متتلفی اشکال ما عامعه در

 بره تجاوز اشکال در خشونت این معنایی در یا و بب ن م -اقوام ذدر، شوهر، برادر،– مردان س ت

 ،-مرردان عانر  از ادبانرهبی و رک رک کل رات شرن دن– کلرامی هایخشونت. شود دیده ان 

 نرق و ح ر  وسرای  از اسرتفاده یرا هراخ ابان در حضور هنگام زنان به تعرض عنسی، خشونت

 دل ر  بره دقرایقی از بر ش را معرابر و خ ابران در ایسرتادن فرصت زنان کهاین حتی و ا ومی

 .گویدمی ستن نزنا ال ه خشونت از ه گی ندارند، هام)اح ت

 از دیگریکی یه باید ه چن ن: کرد تصریح عامعه در زنان برخی تکال   بودن دوبرابر درباره وی

 کره معنا این به. است زنان بر اضافی تکل  ِ بارکردن آن و کرد توعه زنان ال ه خشونت اشکال

 عامعره در کره یدرحال دهد؛ انجام را خانه به مربو  کارهای باید زن یک که است این بر فرض

 بایرد آن از ب ررون در هرم و خانره در هرم زنی چن ن دارد؛ اعت اای مهم نقش و مسئول ت ن )

 حقروق راایت بدون دختران، به نسبت ذسران مضاا  انتظار بنابران. دهد انجام را خود تکال  

 .گرددمی محسوت خشونت نوای خود هاآن

 مهرم بُعرد این، بر الاوه: گفت ادامه در عامعه در هافرصت نابرابری به اشاره با شناسعامعه این

. ن سرت برابرر مررد و زن م ران مرا عامعه در هافرصت که شودمی دیده هنگامی خشونت دیگر

 شرود؛می اشراره عنسری ت رای) به باره این در که است محدود ما عامعه در زنان اشتغال م )ان

 منجرر ت رای) این گاها و نگ رند قرار مردان با برابر هایفرصت در هاآن تا شده منجر که ت ای)ی

 .کند محروم را هاآن "زنان از ح ایت" نامِ با اعت اای س ستم که شودمی
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 قروان نی است؛ قوان ن در نابرابری ایران، در زنان ال ه خشونت در دیگر بحث: داد ادامه مع دفر

 از متعرددی هاین ونره برارهاین در .زنران ترا اندداده قرار مردان اخت ار در را ترب ش فرصت که

 دیرده بعضرا. دارد وعرود مرادری هایمسرئول ت تا ارث ازدواج، بحث خانواده، به مربو  قوان ن

 .زنان تا هست مردان س ت به ا دتا عانبداری شده، مطرح دااوی در که شودمی

 باشر م، روبرو زنان ال ه خشونت با نوای به آن در ما تا شده منجر که دیگری مسئله: گفت وی

 بلافاصله آید،می افا  و حجات از ستن که هنگامی ما، عامعه در است؛ افا  و حجات مبحث

 افرا  و حجرات از گراهه چ بارهاین در. کندمی معطو  زنان س ت به را گرارانس است اذهان

 .آیدن ی م ان به ستن مردان

 بره نسربت اقتصادی منابع از زنان ترکم برخورداری به باید هااین ه ه بر الاوه: کرد تصریح وی

 بسر اری عایگراهی زنان مردان، و زنان م ان شدهقائ  ت ای)ات دلای  به تبعا کن م؛ اشاره مردان

 .دارند عامعه در مردان از ترذائ ن

 

 ایرانی زنان اعتیاد از تلخ هایی ناگفته

 آمرار برابرری دو اف)ایش: گفت وادهخان و زنان امور در متدر مواد با مبارزه ستاد دب رک  مشاور

 مقرر راستا این در که شودمی محسوت هشدار و خطر زنگ یک کوتاه زمان مدت در معتاد زنان

 هایدسرتگاه سوی از اعت اای فضاهای و شغلی هایگروه سن، مناس  آموزشی هایبسته شده

 .بگ رد قرار خانواده و زنان اخت ار در متولی
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 تاسر  ابراز با خانواده و زنان امور در متدر مواد با مبارزه ستاد دب رک  رمشاو: ایسنا خبرگ)اری

 معتراد زنران آمار برابری دو اف)ایش: گفت اخ ر هایسال در زنان ب ن در اات اد ش وع سرات از

 شرده مقررر راسرتا ایرن در کره شرودمی محسوت هشدار و خطر زنگ یک کوتاه زمان مدت در

 هایدسرتگاه سروی از اعت راای فضراهای و شرغلی هرایگروه ،سن مناس  آموزشی هایبسته

 .بگ رد قرار خانواده و زنان اخت ار در متولی

 چنران از موضوع این: گفت دارند، قرار یکدیگر کنار در خانواده و زن اینکه ب ان با بن ان ان زهرا

 مسرئله ذ گ رر عدی برنامه و حساس ت با متدر مواد با مبارزه ستاد که است برخوردار اه  تی

 شرود، مت)لر)ل خانواده یک در زن اگر و است خانواده دوام و بن ان زن که چرا است زنان اات اد

 .شودمی تتری  خانواده

 

 زنان بین در اعتیاد شیوع سرعت

 نگراه ترا شرده باارث اخ رر هایسرال در زنران ب ن در اات اد ش وع سرات متاسفانه: اف)ود وی

 کوتراه زمران مردت در معتاد زنان آمار برابری دو اف)ایش و باش م داشته مسئله این به ترعدی

 .شودمی محسوت هشدار و خطر زنگ یک

 زنران از بالرایی درصد: کرد تصریح متدر مواد با مبارزه ستاد دب رک  زنان و خانواده امور مشاور

 طررد دهخانوا سوی از و داده سوق عنسی ذرخطر رفتارهای به متدر مواد مصر  الت به معتاد

 متردر مواد به ابتلا فاصله آیدمی ذدید آنها برای اعت اع در که شرایطی به توعه با لرا شوند،می

 بره دارنرد شردن قربرانی احسراس چون زنان از بس اری و است کوتاه بس ار آنها کام  سقو  تا

 رایبر را خطرنراکی فضرای توانردمی موضروع ایرن که روندمی دیگری افراد کردن قربانی دنبال

 .ب اورد وعود به عامعه

 دنبرال تواننردن ی فرزنرد داشرتن الرت به شوندمی معتاد که زنانی اغل : کرد تصریح بن ان ان

 لحراظ به که است حالی در این کنند،می اقدام خود درمان به نسبت دیر یا و باشند خود درمان
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 و روحری لحاظ به ن نه چ و بوده مردان از ب شتر زن بدن تتری  سرات ف )یولوژیکی شرایط

 .گراردمی تای ر درمان ک ف ت بر آنها اات اد روانی

 و مرردان از ب شتر برابر سه تا دو زنان در خون فشار خاموش ب  اری اینکه به توعه با: گفت وی

 حساسر ت تا شده بااث موضوع این شود،می ایجاد سالگی 9۱ از قب  زنان در ن ) قلبی ب  اری

 .یابد اف)ایش آنها ت اداا و زنان مسئله در

 اظهار و کرد انوان ااطفی ک بودهای را متدر مواد به زنان گرایش ا ده ال  ع له از بن ان ان

 لراغری و زیبرایی دنبرال به مواد مصر  ذ امدهای از آگاهی ادم الت به ن ) زنان از برخی: کرد

 .شوندمی گرفتار هاگردانروان و اات اد دام در که هستند

 

 شوند. می جدا کنندگان مصرف گروه از مردان از ترسخت تیارب زنان

 در خرود ه سرران اات اد الت به ا دتا شوندمی ااطفی مسای  درگ ر زنان وقتی وی، گفته به

 از یابند؛می ت ای  او اات اد به خود ه سر داشتن نگه برای معتاد مردان و شوند گرفتار دام این

 دنبرال بره دیرترر ن ر) زن نکند ترک او اگر دارند خود ه سر به که ایالاقه الت به دیگر سوی

 .شوندمی عدا کنندگان مصر  گروه از مردان از تر ستت بس ار زنان لرا رودمی اات اد ترک

 زنان اینکه به توعه با :داد ادامه خانواده و زنان امور در متدر مواد با مبارزه ستاد دب رک  مشاور

 ن ازهرا ترام ن و مرالی مشرکلات شروند،می طرد خانواده از اعت اای هایحرمت لحاظ به معتاد

 سر ت بره را آنهرا کوتاهی زمان مدت در که ب اورند روی هاییگروه س ت به آنها شودمی بااث

 .دهدمی سوق ذرخطر رفتارهای

 

 روانی و جتمی هایخشونت انواع با معتاد زنان رویارویی

 از خشرونت اا رال ، خرانواده و زنران امور در متدر مواد با مبارزه ستاد دب رک  مشاور گفته به

 و برردمی رنر  آن از متردر مرواد به ه سرش یا خود ابتلای صورت در زن که است ذ امدهایی

 شراهد یافته اف)ایش هاگردانروان و صنعتی متدرهای مصر  که زمانی از دهدمی نشان آمارها
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 متدر مواد به مبتلا زنان لرا است، مردان اات اد و توهم در آن ریشه که هست م زیادی هایقت 

 را مبتلرا زنران ن ) تبع ض و انگ سویی از و هستند مواعه روانی و عس ی هایخشونت انواع با

 .کندمی درگ ر

 وعرود بره آنهرا ه سرران و زنان اات اد به ابتلا ایر در که هاییآس   مج واه اینکه ب ان با وی

 هست م تلاش در: داد ادامه باشد، برخوردار بالایی حساس ت از مسئله ینا تا شده بااث آورد،می

 عدی کار دستور در را اعت اای ح ایتهای و زنان اات اد درمان بتوان م متتل  هایارصه در تا

 .ده م قرار

 امرر اه  رت بره توعره برا خرانواده، و زنران امرور در متردر مواد با مبارزه ستاد دب رک  مشاور

 و زنران حروزه هایبرنامره از یکری را عامعره متتلر  اقشرار به رسانیاطلاع رهنگف ذ شگ ری،

 و سرن مناس  آموزشی هایبسته برنامه این در که کرد ب ان متدر مواد با مبارزه ستاد خانواده

 قررار خرانواده و زنان اخت ار در متولی هایدستگاه سوی از اعت اای فضاهای و شغلی هایگروه

 .گ ردمی

 و زنران سرازی مقراوم و آمروزش و موضروع با مرتبط سازمانهای مشارکت عل : کرد افهاض وی

 و زنران ترا شود ب ان مواد از حاصله آنی لرتهای و متدر مواد از حق قی تب  ن با باید هاخانواده

 .باشند داشته آن با مواعهه و موضوع این از درستی اطلاع خانواده

 و هراغم فراموشری و لررت کسر  برا ه رراه ابتردا در متردر مرواد اسرت م کن: داد ادامه وی

 است مقطعی موارد این ت امی اما باشد شادات و لاغر مقطعی در عسم و باشد ه راه هاناراحتی

 بایرد اواقر  و ذ امردها ایرن که شودمی آغاز آن مترت ذ امدهای کوتاهی زمان مدت از بعد و

 ویرانگرر چرالش ایرن درگ رر نداشرتن الرت به فردی ه چ تا شود رسانیاطلاع مردم به صادقانه

 .نشود

 ا ر  هوشر ارتر رسرانیاطلاع امرر در بایرد آموزشری مراک) و مدارس اینکه بر تاک د با بن ان ان

 امرر ایرن در متتل  دروس کنار در مدرسه مدیران و معل ان و مشاوران باید: کرد اظهار کنند،

 و رسرانیاطلاع بایرد دارد، اختصاص هابرنامه فوق به که ذنجشنبه روزهای در و باشند ه اهنگ
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 سرن ن ه ران از آمروزاندانش بایرد لررا باشد مدارس کار دستور در زندگی هایمهارت ارتقای

 .شوند مجه) گفتن «نه» مهارت به ابتدایی و ذای ن

 در آموزان دانش و اول ا مدارس، که دارد ضرورت: گفت اات اد ش وع سن کاهش به اشاره با وی

 بره امتحران شر  در ریترال ن و هاقرص از استفاده مضرات و باشند هوش ار و آگاه خصوص نای

 .شود رسانیاطلاع آنها

 مرب ران و اول را علسرات: گفت خانواده و زنان امور در متدر مواد با مبارزه ستاد دب رک  مشاور

 در اینکره رغمالری و هاسرتآس   حروزه در خرانواده و مدرسه تعام  برای خوبی ظرف ت یک

 ریر)ی برنامره یرک برا باید رسدمی نظر به اما شودمی برگ)ار علسه چندین تحص لی سال طول

 .بگ رد صورت بسترسازی مهم اقدام این برای دق ق

 مواد با مبارزه ستاد کار دستور در که است هاییبرنامه از کاری هایمح ط در آموزش: گفت وی

 در کره شرود ارایره لازم هایآموزش آنها هایخانواده و سن ذر ت ام برای باید و دارد قرار متدر

 .است گرفته نظر مورد و آماده را آموزشی هایبسته ستاد زم نه این

 دانردن ی کره زنری چرون هسرتند متردر مرواد قربانی موارد از بس اری در هازن: داد ادامه وی

 هرم باردار و شودمی مبتلا IVH به ناخواسته دارد، عنسی رابطه او با و ت)ریقی معتاد ه سرش

 دن را بره سر)ارین روش برا را خود کودک اگر دانندن ی شرایط این با زنان از بس اری و شودمی

 بره دق رق رسرانیاطلاع مسرتل)م ایرن کره شرودن ی مبتلرا HIV به ندهند ش ر او به و ب اورند

 .آنهاست

 واقرع متردر مرواد از ناشری دیده آس   خانواده به ح ایتی نگاه باید اینکه بر تاک د با بن ان ان

 زنران را درصرد 45۶ و مرردان را درصرد 4۱5۹ کشرور معترادان بر ن از: کرد اظهار باشد، ب نانه

 شرریک خ رر؟ یرا هسرتند ه سر دارای که شود مشتص درصد 4۱5۹ باید لرا دهدمی تشک  

 خانواده برای اات اد ایشآزم باید و نه؟ یا کنندمی برقرار عنسی روابط آیا خ ر؟ یا دارند عنسی

 .شود گرفته نظر در معتادان این
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 هراخانواده ویژه اعت اای سلامت باید اینکه بر تاک د با متدر مواد با مبارزه ستاد دب رک  مشاور

 کنرد،می مراععه DIC به مواد و خدمات گرفتن برای و مبتلاست که مردی: اف)ود شود، تعری 

 داده آمروزش آنها به بعدی اتفاقات از علوگ ری هایراه و شده مطلع امر این از آنها خانواده باید

 .شود

 ماننرد شده ذاک معتادان و معتادان دیدهآس   هایخانواده از ح ایت باید اینکه به اشاره با وی

 خ ابران کنرار متعردد دلایر  به که زنانی: گفت کند، ذ دا اشااه عامعه ن کوکارانه اقدامات سایر

 .شوندمی محسوت زنان سایر ذسران و ه سران برای یدیتهد ایستندمی

 بررای اشرتغال ایجراد م ان این در و کرده درگ ر را عامعه اقشار ه ه اشتغال مشک : گفت وی

 بره افرراد مجردد بازگشرت از و کررده ک رک آنها درمان تثب ت به تواندمی بهبودیافته معتادان

 سایر و کرده ایجاد اشتغال ابتدا در افراد این برای بتوان باید لرا کندمی علوگ ری اات اد چرخه

 .ده م گسترش اعت اای ح ایتهای

 

 مخدر مواد به زنان گرایش علل

 وعرود زیرادی الر  امرا است مردانه ایذدیده ا دتا مواد مصر  سو عامعه افراد اکثر تصور به

. گررددمی عامعره در(نایررا در زنان اات اد آمار طبق) معتاد زنان تعداد اف)ایش موع  که دارد

 بره متتص مواردبرخی در و باشدمی مشترک اات اد به زنان و مردان گرایش در اکثرا دلای  این

 .است دختران و زنان

 فراغت اوقات گذراندن امكانات نبود -۵

 تعریر  فراغرت اوقات گرران برای هاییفعال ت و مکان زمان، زنان، برای ما عامعه در متاسفانه

 گرایریدرون بره گرایریبرون از و کندمی سرخوردگی احساس فرد حالتی چن ن در .است نشده

 سراغ به خود، مغ)ی تحریک برای و شده اضطرات و انگ )گی بی دچار فرد. کندمی ذ دا گرایش

 .رودمی متدر مواد از استفاده



 نقض حقوق بشر در ایران نگاهی بر ابعاد 

91 
 

 زنان قلیان و سیگار کشیدن شدن عادی -2

 و سرازمان و دولرت برودن نراموفق و مرردان م ران در اات راد گسرترش برا و اخ ر هایسال در

. اسرت شرده شکسرته عامعره در مسراله ایرن قربح ذدیده، این با مقابله در مسوول هایدستگاه

 و اسرت شرده ارادی ا رومی افکرار ن)د نوعوان و عوان زنان قل ان و س گار کش دن ه چن ن

 از بسر اری ااتقراد به. کنندمی مواد این استع ال به اقدام خانواده افراد کنار در زنان از بس اری

 .است اات اد دن ای به ورود برای ایدروازه قل ان و س گار اعت اای، مسای  کارشناسان

 لاغری برای صنعتی مخدر مواد مصرف -8

 انردامی داشرتن برای ابتدا در معتاد زنان از برخی شدن، لاغر برای هم آن ش شه به زنان اات اد

 و کررده ش شه ویژه به صنعتی متدر مواد مصر  به اقدام دیگران توص ه به شدن لاغر و زیباتر

 زمران مردت در متردرها ایرن از اسرتفاده. باشدن ی اات ادآور مواد این از استفاده کنندمی فکر

 دیگرر و شرده وابسته فرد متاسفانه زمان آن البته و دهدمی نشان را خود ایر و اوارض کوتاهی،

 ش شره سرراغ اات راد هرد  برا اول روز از ش شه به معتاد زنان. آیدیبرن  کسی دست از کاری

 .است شده ش شه به زنان اات اد بااث لاغری مث  دلایلی بلکه اند نرفته

 ناباب دوستان و همتالان گروه -5

 نشان و زندگی اینگونه با خود کردن ه سو برای زنان مدرن، زندگی س ت به عوانان گرایش با

 نره متردر مرواد مصرر  ذ شرنهاد به دوستان ع ع در فکرروشن فرد یک انانو به خود دادن

 بره عوانران شربانه هرایم ه انی در صنعتی ویژه به متدر مواد از استفاده متاسفانه. گویندن ی

 .است شده تبدی  هنجار یک

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی مخدر مواد به زنان گرایش در دیگر موثر عوامل از

 (ه سر یا ذدر) معتاد مرد یک با زندگی

 مشکلات با مقابله برای زندگی هایمهارت ن افتن رشد و آگاهی نداشتن

 شغلی ذایگاه کس  برای فردی شایستگی فقدان
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 مردان و زنان ب ن طوره  ن و عامعه در درآمد منابع نااادلانه توزیع

 (عهانی اقتصاد و عهانی فرهنگ تای ر تحت) نسبی محروم ت احساس تشدید

 مواد این به شدن وابسته و امتحان هایش  در ماندن ب دار برای متدر مواد از استفاده

 زنران دیگرر بره نسربت الکلری و معتراد زنان که دهدمی نشان تحق قات) بودن خشونت قربانی

 (کنندمی تح   و تجربه را خشونت از ب شتری خ لی م )ان

 موفق رت، بره ن ر  در ناتوانی احساس آن، دنبال به و شغلی هایرقابت در بودن بازنده احساس

 محر  خانره، در اات رادیبی و خشم احساس اعت اای، نظام دانستن نااادلانه ناامنی، احساس

 .است مویر متدر مواد و اات اد به زنان گرایش در ن ) مدرسه و کار

 زنان کش دن س گار

 زنان کش دن س گار

 زنان در اات اد اوارض

 برا تریسنگ ن برداشت و برخورد عامعه و خانواده شوند،می دچار اات اد به که یزنان و دختران

 از خرورده، گرره مرا عامعره در محجوب رت و مادرانگی با که زنانگی که دل   این به. دارد هاآن

 هایضرربه زنران در اات اد که دارد وعود ما فرهنگ در تصور این. است برخوردار خاص حرمتی

 متلاشری زنران در اات راد اعت راای اارضه ترینکم و دارد ذی در ب شتری یفرهنگ و اعت اای

 . است خانواده شدن

 

 ایجراد مرردان به نتبت تریخطرناک عوارض ، زنان در اعتیاد جهانی، آمار اساس بر

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی که کندمی

 اروارض و ترسرتت طبعرا آن ندرمرا که شدید، وابستگی ورطه به مردان از زودتر سال 9 زنان

 فاصرله مثرال بررای. شروندمی کشر ده است ب شتر مرات  به ن ) آن اعت اای و روانی عس ی،
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 در کشردمی طول سال ۱ متوسط بطور زنان در ت)ریق تا متدر، مواد مصر  تجربه اول ن زمانی

 .است سال 1 حدود مردان در زمان این حال که

 از ب ش مصر  بتصوص. دهدمی رخ ترسریع دختران و زنان در متدر مواد مصر  ایر در مرگ

 در م رر و مررگ اصرلی الرت متردر مواد برخی مصر  آیار از ناشی تصادفات و خودکشی حد،

 .است معتاد زنان

 و متردر مرواد از ت)ریقری استفاده است، انحرافات سایر ساززم نه زنان در اات اد اینکه دل   به

 ایردز، بره آنهرا ابتلا خطر زنان این در ذرخطر عنسی رابطه  نه چن مشترک، هایسرنگ وعود

 .دهدمی اف)ایش را مقاربتی هایب  اری سایر و هپات ت

 نامشرروع روابط سف د، های ازدواج خانواده، چارچوت از خارج روابط مجردی، هایخانه اف)ایش

 درآمرد مردتی از ذرس معتاد نزنا زیرا آورد ش ار به زنان اات اد تای رات سایر از توانمی را … و

 کراری هرر بره دسرت خود مصرفی متدر مواد تام ن و معاش امرار برای و داده دست از را خود

 .است موارد این ع له از گریتکدی و فحشا که زنندمی

 برر کره طروری بره دارنرد ب شتری روانی مشکلات و مسای  زنان دیگر با مقایسه در معتاد زنان

 زنران بر ن در ب  راری ترینشایع اضطرات، یا افسردگی اختلالات شده مانجا هایبررسی اساس

 گ ریتصر  م و تفکرر قردرت رفرتن بر ن از موع  اات اد ه چن ن. است متدر مواد به معتاد

 انحرافرات و فحشرا فقر، فرد، اعت اای فعال ت و اشتغال زم نه در فراوان مشکلات بروز مناس ،

 .شودمی … و عنسی

 در شدن شریک کوچک، هایدزدی نظ ر متدر مواد با مرتبط عرایم دل   به انزن شدن زندانی

 و شرتم و ضررت روسرپ گری، و خ ابرانی زنران بره ذ وستن متدر، مواد فروش تر،ب)رگ عرایم

 .است زنان در اات اد اوارض از ن ) تهاعم

 زنان اعتیاد درمان موانع

 ام ردواری مساله این و دارد وعود مردان به نسبت زنان در بهتری آگهیذ ش اات اد، درمان در

 دیگرر سروی از امرا. ن ایدمی ایجاد معتاد زنان در درمانی اقدامات رس دن نت جه به در ب شتری
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 توعره آنهرا بره بایسرتی که دارد وعود درمان به اقدام عهت زنان مقاب  در ن ) موانع سری یک

 .ن ود

 منفری اعت راای هراینگرش و باورهرا بر ن، ایرن در زنان اات اد درمان در مانع ترینمهم شاید

 مرردان در را اات راد تواننردمی عامعه افراد چه اگر. باشد معتاد زنان مورد در عامعه در موعود

 اات راد افرراد اغل  متاسفانه. است متفاوت شرایط زنان مورد در اما کنند فرض ب  اری نوع یک

 .ب  اری یک تا دانندمی اخلاقی غ ر موضوع یک زنان در را

 نروای واقرع در اات راد اینکه بر مبتنی عامعه در موعود نگرش ن ودن درونی با ن ) معتاد زنان

 انروان به خود معرفی از آنان. ن ایندمی اعتنات خود درمان از آنهاست در اخلاقی اصول ت)ل)ل

 ب  راری یک از دانندمی خود که زنانی حتی. شوندمی شرمسار ا ومی مجامع و انظار در معتاد

 آنهرا. دارنرد خرود ه رراه بپریرنرد را آنها مشک  دیگران که را آور درد نگرانی این برندمی رن 

 متفراوت و منفری دیرد ه ران برا کارفرمایشان حتی یا و ه سرشان شان،خانواده که ترسندمی

 .نکنند ح ایت درمان در را آنها زنان، اات اد به عامعه

 برخی حتی و ندارد وعود معتاد زنان برای اختصاصی خدمات ونهگه چ حاضر حال در ایران، در

 در متردر مواد مصر  اینکه به توعه با ل کن. دارند اختصاص مردان به فقط مراک) و خدمات از

 کره معترادان درمرانی مراکر) به مراععه از مع ولا زنان گردد،می تلقی مردان از ناهنجارتر زنان،

 .دارند اکراه هستند مردان آنها کنندگان مراععه ب شترین

 بره اختصراص اات اد چراکه دید هم از عدا را زنان و مردان نباید اات اد حوزه در شودمی گفته 

 هرایرده ه ره در باید و ن ست مشتصی تحص لات و سنی گروه یا و شغلی گروه عنس ت، یک

 نظرر بره معتراد نزنرا م )ان اف)ایش به توعه با و حال این با. شود لحاظ شغلی و عنسی سنی،

 و دولرت و اسرت نبروده کرافی ذدیرده این با مقابله زم نه در گرفته صورت هایفعال ت رسدمی

 مرواد مصر  به زنان ت ای  از ذ شگ ری برای ویژه ت ه دات باید مسوول هایارگان و هادستگاه

 .سازند ترآگاه  نهزم این در را دختران و زنان ها،خانواده لازم هایآموزش با و ب اندیشند متدر
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 زنان اعتیاد و خوابی کارتن از تلخ هاییروایت

 شناسرایی غرار دروازه خوات کارتن معتاد زنان از نفر ۱۱۱ حدود تهران در - هاآس   < عامعه

 ایرن آیرا و! ن سرت؟ مسئله صورت کردن ذاک کارهااین آیا اما. شدند برده شفق ک پ به و شده

 د؟هستن مناس  مکانی هاک پ

 مری ع رع هرا ع رع هرا خ ابان از شهرداری و ذل س توسط ها خوات کارتن که ها روز این در

 شروند مری بررده اات راد تررک برای اعبار با..  و لوی)ان شفق، ک پ مث  های ک پ به و شوند

 اساسرا ن سرت؟ مسرئله صرورت کردن ذاک ها کار این آیا که شود می ایجاد زیادی های سوال

 آیرا اسرت، درسرت آنهرا از تررس آیرا کند، می زندگی چگونه دارد، ص تیشت چه خوات کارتن

 یرا اسرت انتترات حاصر  او اکنرون شررایط آیا براکس، یا است زنان خان انی بی اام  اات اد

 کرد؟ باید چه اعت اع به آنها بازگرداندن برای تر مهم ه ه از و شرایط

 متناقض آمار و خوابی کارتن

 هرای آمرار دهرد می ها خوات کارتن به نسبت ما ذای ن شناخت از نشان که موضوااتی از یکی

 اضرو تنهرا و به)یسرتی سرازمان اعت راای معراون فربرد مسعودی که ه انطور. است متناقض

 آن برا برخرورد نحوه اما " است ها کشور از بس اری مشک  خوابی کارتن" گفت س  نار اعرایی

 بری تعرداد برا رابطره در هایی گ)ارش...  و لندن ال ا،استر آمریکا، اینکه به اشاره با او. است مهم

 .«ندارد وعود ایران در چ )ی چن ن متاسفانه: »گفت دارد هاخوات کارتن یا ها خان ان
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 آمرار کره گفت رابطه این در ایران شناسی عامعه انج ن زنان مطالعات گروه دب ر ا)ی)ی فروغ

 و اسرت تکرار از ذر خودش گ ری آمار مدل تال به ها خوات کارتن تعداد با رابطه در شهرداری

 مثرال بررای. ن سرت دق رق کردام هر چ و است شده برآورد دیگری شک  به هم به)یستی ادد

 دیگرر آمراری در شهرداری و دارد وعود خوات کارتن ه)ار 8۱ ایران ک  در گوید می به)یستی

 .است نفر ه)ار 8۱ تهران های خوات کارتن تعداد گوید می

 ایرن درصرد 8۱ ترا ۱ بر ن کره باشد این هست مشترک ها آمار این م ان که چ )ی تنها شاید

 .دهند می تشک   زنان را تعداد

 ایرران شناسی عامعه انج ن س است و رفاه ، فقر تتصصی ال ی گروه دب ر فکر، روشن ذ ام اما

 هر چ مرارآ داشرتن مروارد بعضری در: گفت رابطه این در او. دارد مورد این در متفاوتی نظر هم

 بره بایرد مرا کند ن ی زیاد یا کم را ها آن حق ها خوات کارتن بودن زیاد یا کم ندارد، ای فایده

 .بده م را حقشان آنها

 !؟ زندان یا و کمپ پناهگاه، بگوییم است بهتر

 بره شر ا شروید، ن ری آدم شر ا کردند؛ می تضع   را ما یاری عای به ها کار مدد لوی)ان در"

 اسرت بهترر یرا مراه 88 و سرال دو کره کسی گفت خاطره را ع له این "... و رس د ن ی عایی

 . است شده رها اات اد از دخترش، سن به بگوی م

 او بودنرد بررده شر رخوارگاه بره را او کودک که حال و بودند زده آتش را او شناسنامه ها مامور

 الت به که دید را ای ساله ۱۶ دختر لوی)ان ک پ در حتی و بگ رد را حقش توانست ن ی حتی

 .بود آویتته دار به را خود ام دی، نا

 بگروی م اسرت بهتر دارد را خوابی کارتن تجربه که کسی خاطره از تجرب ات این شن دن با حال

 !؟ ها خ ابان یا هستند بهتر ها ک پ

 بره گویرد می او دارد دیگری نظر به)یستی سازمان اعت اای معاون فرید، مسعودی الله حب  

 ک رپ اسرت "م کن" گوید می او است، شده بهتر وضع ت و کرده بازدید شفق ک پ از یتازگ

 هرم مورد این در خاطره البته. "! دارند غرا حداق  " ها ک پ در ولی باشد داشته مشکلی شفق
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 و شرد مری درسرت هرا تتت آمدند می ها بازذرس وقتی ولی نداشت م متکا حتی ما: زد حرفی

 .کرد می فرق وضع ت

 برا خوات کارتن زن یک دیالوگ از داشت، حضور س  نار در که هم افرادی از یکی ح ن ینا در

 کنی؟ می کار چه ما با زنی، می کتک ش  دهی، می غرا صبح: گفت قال با 

 .است بدتر زندان از لوی)ان ک پ گفت هایش صحبت از های قس تی در ا)ی)ی فروغ حتی

 براور ایرن برر هرم است نوشته فقر با رابطه در یزیاد های کتات و مقالات که مح دی داریوش

 . برند می سود ها خوات کارتن موضوع این از موسسات که است

 اجتماع و خوابی کارتن

 و آن بره نسربت اعت راع دیردگاه خروابی کارتن با رابطه در ها موضوع ترین اساسی از یکی اما

 .شود می نابود حت الاا هم آن خوابی کارتن نابودنی با که است داری سرمایه عامعه

 هرا ک پ که گویند می مردم درصد 9۱ حدود داد اج   آماری رابطه این در مح دی داریوش

 .شوند درست شهر از خارج

 مرا گوینرد، مری مری چه ما به ها خان ان بی " نام به ایمقاله که مح دی داریوش گقته طبق

 .دارد وعود ایران در خالی خانه ه)ار ۶۱۱ حدود خواند را "بلدیم چقدر شنویم، می چند

 هرای مداخلره زدگی س است بتاطر ما ندارند ما از انتظاراتی ها خوات کارتن: گفت ه چن ن او

 .کن م می ها خوات کارتن زندگی در ناقصی و بد

 هرم خراطره دوسرتان از یکی که شناسی عرم و ک فری حقوق ازشد کارشناسی دانشجوی یک

 مطررح خودش که سوالی به ذاسخ در او داشت، خوابی رتنکا به نسبت عالبی دیدگاه هم هست

 عررم گرویم ن ی است، یانویه اختلال خوابی کارتن: گفت ن ست مجرم خوات کارتن آیا که کرد

 .باش م داشته خبر او قب  زندگی از که داریم ورود اعازه زمان ولی ن ست
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 خوابی کارتن و بودن زن

 این که کرد تاک د بارها او البته گفت، خوابی کارتن و ودنب زن از س  نار ذایان در ا)ی)ی فروغ

 .ها ذژوهش نه است بوده او تجرب ات نت جه ها حر 

 نظرام یرک از فراتر حتی ذناه سر از فراتر ها زن برای خانه: گفت ها خانه و ها زن با رابطه در او

 قردرت آن در کره اسرت ای ارصره کنتررل که است مکانی او برای خانه. است اعت اای مکانی

 .است ها این از خ لی دادن دست از ها زن برای خان انی بی دارد،

 و باشرد خروات کرارتن کره است ندیده را زنی تاکنون که گفت خود تجرب ات طبق ه چن ن او

 .باشد نداشته را عنسی خشونت تجربه بار یک خوابی کارتن از قب 

 !؟ کرد کار چه باید پس

 اخلالرت کرد االام فربد مسعود الله حب   دکتر که ه انطور و ارندد زیادی اوام  خوابی کارتن

 .هستند ایران در موضوع این اوام  از..  و بد کودکی روانی،

 نظرر بره . ولی هستند گرار تای ر اوام  از هم ح ایتی نظام نبود و ب کاری طلاق، مانند اواملی

 کراهش روی مثبتی تای ر ه چ اه ک پ خاطره تلخ خاطرات و ها گفته تجرب ات، طبق رسد می

 .  ندارد خوابی کارتن

 خوات کارتن ساله ۱8 دختر بارداری داستان

 در النری طرور بره شرهرها سطح در روزها این که عامعه ذوست زیر های واقع ت انکار آیا: ایلنا

 هاهرد از رانمراد کره مروارد از خ لری رد کنرد؟ می دوا عامعه از را دردی است، دادن رخ حال

 یرا و فروختره راحتری بره را هشرد متولد شک  این به که کانیکود ،آیند برن ی شانخود معاش

 .هنددمی اعاره
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  خواب کارتن ساله 2۵ دختر بارداری داستان

 در روزهرا ایرن که عامعه ذوست زیر های واقع ت انکار آیا: نوشت قانون روزنامه ایلنا، گ)ارش به

 از خ لی رد کند؟ می دوا عامعه از  را دردی است، دادن رخ حال در النی طور به شهرها سطح

 را هشرد متولرد شک  این به که کانیکود ،آیند برن ی شانخود معاش هاهد از رانماد که موارد

 .هنددمی اعاره یا و فروخته راحتی به

 سرتنگوی سوی از «شفق اات اد ترک ک پ در باردار زنان وعود» تکری  از هفته یک از ک تر

 زنران غصره ذر قصه تا دن اآمد به ک پ این باردار زنان از یکی فرزند متدر، مواد با مبارزه ستاد

 ب  ارسرتان از یکری در گرشرته، روز دو یکری. بب ند خود به دیگری فص  خوات کارتن و معتاد

 شرکم در خروابی کرارتن محصرول عنر ن و برود خوات کارتن که ساله۱8 مادری ذایتتت های

 وضرع نره و سرلامتش نره اسرت، معلروم اش آینرده نره کره آورد دن ا به را ذسری فرزند داشت،

 .آیند می دن ا به خوات کارتن مادران از که او چون متولدانی

 آسیب یک تكذیب و تایید

 دربراره تررکری شرورا ایرن النری علسره در تهرران شرهر اسلامی شورای اضو دانشور، فاط ه

 اظهرار شرفق ک رپ در مررد نگهبانان حضور به اشاره با و داد شفق اداات  ترک ک پ مشکلات

 زنران کره اسرت حرالی در ایرن و کردندمی تردد زنان نگهداری محوطه در مردانی مع ولا: کرد

 .شدن ی راایت ک پ این در ن ) ا ومی بهداشت و نداشتند سر بر روسری

 وزارت و مرددکاران: گفرت کنرد، آمراده را بهاران مراک) بود قرار شهرداری اینکه ب ان با دانشور

 ذ)شرک مثرال انروان بره. کننرد ا   خوبی به نتوانستند و آمدند ا   م دان به دیر بهداشت

 براردار زنان حضور شاهد متاسفانه و دهد تشت ص را زنان برخی بودن باردار نتوانست وزارتتانه

 از ذرس.دهرد تشت ص را اههم 9 زن بارداری نتوانسته ذ)شک که است عال  و هست م شفق در

 متدرکره مرواد برا مبرارزه ستاد ستنگوی «افشار ذروی)» تهران، شهر شورای اضو اظهارات این

 تررک ک رپ مطروحره مشرکلات تکری  به هست، ن ) ستاد این های معاونت از یکی دار اهده
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 در ریبراردا زن هر چ» کره کرد تصریح و ذرداخت ک پ این در باردار زنان وعود و شفق اات اد

 .«ن ست شفق

 ابتردای از: گفرت شرفق اات راد ترک ک پ در مددعو زنان آزار و اذیت تکری  با ه چن ن وی

 بررسری دسرت در آنهرا مررگ الت که اندباخته عان مددعویان از نفر ۱ شفق مجدد اندازیراه

 از زنران ورود هنگرام ما:»گفت ن ) مددعویان بارداری وضع ت مورد در وی.است قانونی ذ)شکی

 راه شرفق بره که اندبوده باردار مورد ۱ تا 9 که شد مشتص تنها و گ ریممی حاملگی تست آنها

 .«ن ست درست باشند، نداشته اطلاع ذ)شکان و باشند باردار مورد ۱ یا 9 اینکه. نکردند ذ دا

 

 آمد. دنیا به معتاد مادر از که کودکی

 زنری شرد، تکری  اات اد ترک های ک پ در باردار زنان وعود موضوع باردیگر آنکه وعود با اما

 در خروابی کرارتن محصرول که آورد دن ا به فرزندی تهران های ب  ارستان از یکی در ساله ۱8

 دوران ماهره 1 ترا ۱ فاصله خانم این که داد نشان «قانون» های ذ گ ری. بود شهر های خ ابان

 برارداری متوعره ورودش بردو در ک رپ مسئولان و کرده سپری شفق ک پ در را خود بارداری

 .اند نشده اش

 ایرن تای رد برا هم تهران آفرین مهر ح ایتی مرک) مسئول و شهر شورای اضو «دانشور فاط ه»

  خانره از فررار سرابقه برار 8۱ اراک اه  ساله ۱8 ردخت این» که نوشت خود دراینستاگرام اتفاق
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 ن ری را او ذردرش گفتره، سراله ۱8 دخترر کره طرور آن و شناسرند ن ی را کودکش ذدر. دارد

 در مرادرش خروابی کرارتن حاصر  شرده متولرد تازه کودک این که گوید می دانشور.« خواهد

 کره کرده اشاره ساله ۱8 دختر با اش ای دق قه ۱۱ های صحبت به وی. است شهر های خ ابان

 ک پ مسئولان اما است، شده ذاک شفق ک پ در و داشته متدر مواد به اات اد گفته دختر این

 بره کرودک بردون خواهدمی  ، آمده دن ا به ذسر فرزند یک واکنون اند نشده اشبارداری متوعه

 به)یسرتی در را اش زنردگی تا سپرد خواهد به)یستی به را کودک هم ب  ارستان. برگردد اراک

 .دهد ادامه

 کند. نمی دوا  را دردی انكار 

 بره فرزند نهایت در و اند شده باردار شهر هایخ ابان در که معتادی زنان واقعی اما تلخ داستان

 آن اصرلی الرت نظرر بره که غریبی. باشد غری  برای ان شاید که است داستانی آورند، می دن ا

. باشرد ، داد رخ شرفق ک رپ براردار زن برا رابطه در آنچه ه چون مسئولان سوی از که انکارها

 کره مرادری نره و دارد ذردری نره کره شرده اضرافه ایران م ل ونی 1۱ عامعه به کودکی اکنون

 کره دارد وعود او عنس از کودکانی و کودک این درباره زیادی هایابهام. بپریرد را مسئول تش

 یا است سالم کودک این ن ست معلوم اکنون. کند می تر گسترده را اعت اای های آس   دامنه

 گراشرته ترای ر او سلامت بر کرد، می مصر  اات اد ترک داروهای مادرش که دورانی در و ب  ار

 نه؟ یا است

 این هویت و آینده داشت؟ ب  اری یا بود سالم اام  شد، می گراشته ای نطفه که هنگامی اصلا

 ذ وندد؟ می بعد های سال ب)هکاران عرگه به آیا و شود می چه دست این از کودکانی و کودک

 کررده اات اد ترک تازه که ایساله ۱8دختر مبهم آینده وضع ت کنار در بگرارید را هاسوال این

 امکران دخترر این آیا. ندارد را فرزند از نگهداری توانایی اما خورده اش ذ شانی بر مادری مهر و

 خواهرد رو داشرته را آنها مصر  زم نه که متدرهایی مصر  به دوباره آیا دارد؟ را زندگی ادامه

 ذوسرت زیر های واقع ت انکار آیا که ده م ذاسخ را این! ه چ هم ها ذرسش این ه ه اصلا آورد؟

 دوا عامعره از دردی است، دادن رخ حال در النی طور به شهرها سطح در روزها این که عامعه

 کند؟ می
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 در دسرت بره ذایرپ عوانران تا گرفته حش ش و تریاک از رهامتد انواع مصر  زنده ن ایش آیا 

 بررای زیادی های تلاش آنکه با است آن واقع ت است؟ کردن کت ان قاب  هاذارک و کوچه کنار

 امرا گ ررد، مری صرورت هرا دستگاه سوی از شهرها در آن مصر  و متدر مواد ارضه با مقابله

 تلراش از ب شرتر بسر ار شرهرها در ن انیخا بی و مواد مصر  از ناشی های آس   رشد سرات

 .دارد دنبال  به را ساله ۱8 دختر داستان چون اتفاقاتی که هاست دستگاه های

 و طبقراتی شکا  ع له از متعددی های ریشه که اخ ر های سال در اعت اای های آس   رشد

 متتلر  هرای لایره ترا شرده سرب  اکنون دارد، فرهنگی و اعت اای اقتصادی، تضادهای و فقر

 بره ا   در ها دستگاه ب شتر عدیت و رس دگی به ن از که هایی آس  . شود آن گ ر در عامعه

 م ران تعامر  برا و ه گرانی وفراقی در اینکره و دارد عامعه آینده از شدن نگران و خود وظای 

 در هارسرانه نقرش شرک بری  ، ب ن این در. بردارند ها آس   رشد توق  برای گامی دستگاهی

 برره ک ررک در خ رررین و اعت رراای هایتشررک  ترفعررال حضررور ن رر) و موضررواات یروشررنگر

 .باشد کارگر و مویر تواندمی دیدگانآس  

 هاخواب کارتن ارمغان کان،کود 

 اضرو  قب  چندی که بود موضوای ن ستند . این اربرخورد کافی حقوق از نکاح از خارج کانکود

 اینکه ب ان با و کرد اشاره آن به «قانون» با وگو گفت در تهران شهر اسلامی شورای طل  اصلاح

: اشرتاظهارد ،محرومنرد اسرت، شناسرنامه اشتند ه انا که هویتی اول ه حقوق از کانکود این

 تواننردن ی ،هسرتند موقرت هرایواجازد از ناشری کره شرانانفرزند برای هارماد ها،وقت خ لی

 فاقد ککود متقابلا و باشد هویت فاقد ک،کود که شودمی ب س موضوع این ،هندبد ارائه یسند

 معراش هاهرد از رانمراد که موارد از خ لی رد. شودمی محروم ماتخد و کشور حقوق از هویت

 فروخته راحتی به را اندهنشد یبت و هشد متولد شک  این به که کانیکود ،آیند برن ی شانخود

 سررانجام و  گ اشته کار به کاذت مشاغ  رد ،شوندمی ترب)رگ آنکه از ذس. دهندمی اعاره یا و

 .شوندمی مواعه گیزند امهاد رد ایهیداد مشکلات با

 شرناخته رسر  ت بره هرگ) ،شوندمی متولد نکاح از خارج که کانیکود حقوق اینکه ب ان با وی

 موضروع اسرت، هشرد اختهذرد آن به عامعه رد ک تر که هاییهیدذد از یکی: بود گفته ،شودن ی
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 افرراد حضرور و شرهر رد خروابی کرارتن اف)ایش حاص  که است نکاح از خارج کانکود اف)ایش

 بره ن ر) زنانره رنگ اکنون که بود انهمرد موضوای صرفا خوابی کارتن روزگاری،. است سرذناهبی

 .اردد نبالد به را هاییآس   ،شهر رد خواتکارتن زنان حضور و گرفته خود

 رد امرا شد هادد گ)ارش 19 سال رد تهران رد زن خوات کارتن اول ن حضور که رودن ی مانیاد

 بره نفرر یکصرد ودحرد از زنران ایرن ادتعد اخ ر، سال چهار سه، رد خصوص به و بعد هایسال

 و اسرت رسر ی غ رر آمارهرای اسراس برر ایرن و هرس د نفر ه)ار ۱ تا ۱۱۱و ه)اریک به یکباره

 کارتن زنان حضور مورد رد آنچه: کندمی تاک د انشورد. باشد ن ) این از ب ش شانادتعد تواندمی

 خراطر بره و اشتهد قرار باروری سن رد زنان این اکثر که است این افتدمی اتفاق شهر رد خوات

 .ارندند باروریشان رد کنترلی ،کنندمی مصر  گانهود هم ا وما و ارندد که یاات اد

 کرافی عسم و اق  سلامت از زنان این از گروهی اینکه ب ان با تهران شهر اسلامی شورای اضو 

 رد خروات، کارتن زنان این ها د تا شودمی سب  موضوع، این: هددمی امهاد ،ن ستند اربرخورد

 است رشرایطید این. شوندمی نکاح از خارج کانکود تولد منجربه و هشد اربارد خود هایارتبا 

 – نکراح از خرارج کرانکود – موضروع ایرن بره کشرور قوان ن رد ک تر گرشته هایسال رد که

 .است هشد اختهذرد

 

 جنتیتی شكاف جدول قعر در ایران

 زنان و مردان ب ن کام  شکا  ذرشدن دهد می نشان اقتصاد عهانی مج ع ۱۱89 سال گ)ارش

 899 م ان در را هارتبه ترین ضع   از یکی ایران آن بر اف)ون. رود می ذ ش آهستگی به خ لی
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 بردتر وضرع تی در کشور ۱ تنها یعنی است، 8۶4 ایران رتبه. دارد عهان در بررسی مورد کشور

 اسرت،س  و اقتصراد آمروزش، بهداشرت، اامر  چهرار اقتصراد عهرانی مج رع برای. دارند قرار

 ایسرلند، عردول ایرن صردر در. اسرت متتل  کشورهای در عنس تی شکا  بررسی هایمولفه

 .دارند قرار کشورها ترین ذ شرفته انوان به سوئد و فنلاند

 چیتت؟ جنتیتی شكاف محورهای

 شراخص یرک بعنروان را عنسر تی شرکا  ۱۱۱9 سال در اقتصاد عهانی مج ع بار اول ن برای

 عنسر تی شرکا  شراخص نهراد، ایرن هرایداده ذایه بر. کرد مطرح عنس دو م ان در مقایسه

 نهراد ایرن. است نابرابری کام  ن اد صفر و برابری کام  ن اد یک،. یک و صفر ب ن است اددی

 نظرر مرورد ن ر) گرردد مری ا لری عامعه در آنچه بلکه کند ن ی بسنده اسناد و قوان ن به تنها

 چ ست؟ شاخص این اصلی هایمولفه اما. آنهاست

 و دانشرگاهی و متوسرطه ابتردایی، تحصر لات سرطح: آمروزش اول. است مویر اام  9 اینجا در

 م ر)ان عامعره، مرردان و زنران توانایی و هافرصت اقتصادی، مشارکت: دوم. کارآموزی هایدوره

 زنان توان ندی و عایگاه تعداد، س اسی، قدرت: سوم. درآمد و شغ  نوع کار، ن روی در مشارکت

 درمران، بره دسترسری هرا،ب  اری: سلامت و بهداشت بالاخره و. س اسی های ذست در ردانم و

 .مردان و زنان سلامتی ک ف ت و ا ر طول

 .ایران برای جنتیتی هایشكاف جدول در تنزل رتبه یک

 ترازگی به که است ۱۱8۹ سال در عنس تی شکا  درباره ایران وضع درباره خبر ترینتازه این 

 کشور 899 مج وع از دهدمی نشان که گ)ارشی است؛ کرده منتشر را آن اقتصاد یعهان مج ع

 در ایرران رتبره کره ۱۱89 سال با مقایسه در این و است کرده کس  را 89۱ رتبه ایران عهان،

 .تن)ل رتبه یک یعنی بود، 8۶4 عدول، این

 خرانواده و زنران امرور ونتمعا ال ل ب ن مدیرک  فلاحتی، ل لا دیروز را خبر شهروند؛ گ)ارش به 

 گ)ارش این در ایران درباره آماری صورت به آنچه و کام  ع)ی ات با کرد؛ االام ع هوریریاست

 .است آمده
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 از بالراتر مرا و اسرت عردول انتهرای کشرور چهرار ع)و ایران گ)ارش، این براساس که گفت او 

 اربسرتان رتبره کره اسرت لیحرا در ایرن: »داریم قرار ی ن و ذاکستان سوریه، چاد، کشورهای

 .«است ایران از بالاتر شده یاد شاخص در لبنان و مالایا سعودی،

 و سرلامت آمروزش، اقتصاد، شاخص9 در را کشورها رتبه اقتصاد عهانی مج ع فلاحتی، گفتهبه 

 برا برابرر اقتصراد شراخص در ایرران رتبه گ)ارش، این براساس و کرده بررسی س اسی مشارکت

 زم نره در( کشور 899) دن ا کشورهای مج وع به نسبت ایران رتبه ه چن ن: »تاس بوده 89۱

 .«کرد االام 8۶9 را زنان س اسی مشارکت و 8۶۱ سلامت ،8۱۱ را آموزش

 برا مقایسره در گفته، ع هوریریاست خانواده و زنان امور معاونت ال ل ب ن مدیرک  که آنطور 

 بر ن ایرران رتبره م لادی ۱۱89 سالدر: »است تهیاف کاهش درعه یک ایران رتبه گرشته سال

 ،49 آمروزش ،89۱ اقتصراد شراخص در گرشرته سرالدر ما کشور رتبه. بود 8۶4 کشورها سایر

 ۱۱8۹ و ۱۱89 سرال در ایرران رتبره مقایسره. اسرت بوده 8۶9 س اسی مشارکت و 41 سلامت

 در. برودیم مواعه دیدش رتبه کاهش با سلامت و آموزش شاخص ۱ در که دهدمی نشان م لادی

 .«ایمداشته کاهش رتبه ۶۹ سلامت شاخص در و رتبه 9 آموزش حوزه در ۱۱8۹ سال

 سیاست و اقتصاد حوزه دو در ایران ضعف

 را ۱/۶۱۹عنسر تی شرکا  شرد، اشاره آن به که تعریفی با و اقتصادی مشارکت مقوله در ایران

 ۱/۱9۹ عنسر تی شراخص برا که است س اسی مشارکت مقوله در بدتر آن از. است کرده کس 

 بسر ار زم نره دو ایرن در زنران سهم که دارد آن از نشان اام  دو این. دارد قرار عدول قعر در

 حروزه دو در قردرت منابع مه ترین چرا؟ اما. است زیاد بس ار مردان و زنان ب ن فاصله و ناچ )

 ایرن ایرران، اسلامی هوریع  در حاکم نظام عنس تی ایدئولوژی طبق و است س است و اقتصاد

 مه تررین اقتصادی حوزه قوان ن آن بر اف)ون. است مردان به متعلق ا ومی ارصه در اام  دو

 قروان ن، ایرن. اسرت اقتصرادی هایفرصرت از مرردان و زنران برخورداری در برابری ادم اام 

 .زنان وظ فه را خانگی رایگان خدمات و دانند می مردانه حقی را درآمدزایی و اشتغال

 هم و ایران اساسی قانون هم اینکه با است معتقد زنان حقوق کنشگر و ذژوهشگر افضلی نسرین

 امرا داند، می شهروندان ه ه برابر حق را اشتغال است متعهد آن به ایران که ال للی ب ن قوان ن
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 رون روزیو با گفتگو در وی. دارد تعلق مردان به اقتصادی هایفرصت و استتدام اولویت ا   در

 انروان به دولت سوی از ویژه به استتدام در عنس تی ترع ح و درآمد ذر مشاغ : »»اف)اید می

 دیگر و مجلس سوی از متالفتی ه چ بدون البته و شود می واگرار مردان به کارفرما، ب)رگترین

 زهحرو در زنان هایمحدودیت دیگر از ن ) زنان اشتغال منع در شوهر اخت ار.« مسئول نهادهای

 مشرارکت سرهم که معناست بدان این. است مردان برابر دو زنان ب کاری م )ان. است اقتصادی

 .است نازل بس ار اعت اای گروه این اقتصادی

 اربسرتان، کشرورهای حتی. است س اسی قدرت حوزه در ایران در عنس تی شکا  ترینا  ق

 و مجلرس در زنران مشارکت م )ان همشاهد. دارند قرار ایران از بالاتری سطوح در سوریه و اردن

 شرکا  واقع رت از ن رادی س اسری، هرایحوزه دیگرر در و شرهردار فرماندار، وزیر، انوان به یا

 ایردئولوژی و قوان ن اام  دو ولی دارند فعالی نقش عامعه بدنه در زنان اینکه با. است عنس تی

 .است زم نه این در زنان توان ندی از مانع حاکم،

 آموزش و بهداشت حوزه دو رد جازدن در

 برابرری معنری بره و یک به ن)دیک که است ۱/4۹۱ ایران در آموزش زم نه در عنس تی شکا 

 نرابرابری وعرود ایرن برا. هستند زنان هادانشگاه التحص لان فارغ درصد 9۱ از ب ش. است کام 

 و منررع عنسرر تی، بندیسرره  ه ایجرراد مثرر  هررایی مولفرره در آمرروزش زم نرره در عنسرر تی

 افر)ون. کنرد مری خودن رایی دانشرگاهی هایرشته از برخی در شرکت برای زنان محدودسازی

 اسرت دخترران تحص   ترک اصلی اوام  از ن ) زودهنگام ازدواج» افضلی نسرین گفته به برآن

 .«ن  شود آن با ایمقابله و است قانونی ه چنان که

 آتلانترا در دانشگاه استاد ابقری شهلا دارد؟ دلایلی چه زم نه دراین عنس تی شکا  کاهش اما

 وعرود برا تحصر   بررای آنران گ ررذی و مداوم تلاش را کاهش این الت زنان، حقوق کنشگر و

 فرهنگ: »اف)اید می یورون وز با گفتگو در وی. داند می عنس تی بندیسه  ه قب   از مشکلاتی

 از مروانعی وعرود برا آنران. دارد وعرود ذسر و دختر برای ایرانی هایخانواده در تحص   اولویت

 برا حاضررند حتی و دارند خود فرزندان اال ه تحص   به اصرار آموزش، بالای ه)ینه و فقر قب  

 مولفره بایرد اوامر  ایرن مج واره بر.« بفرستند هادانشگاه به را فرزندانشان سنگ ن هایقرض
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 بره رفتن طریق از عامعه به دورو و خانواده مح ط از رفت برون برای را زنان و دختران خواست

 و آمروزش ن سرت، براز کاملرا زنران روی برر اشرتغال درهرای که آنجا از. ن ود اضافه هادانشگاه

 و باشرند داشرته عامعره در نقشری تواننرد مری آنهرا ک رک به که هستند نهادهایی هادانشگاه

 .دهند بروز را خود هایتوان ندی

 شرکا  عهرانی عدول آمار. است شده ذکر ۱/4۹8 ایران در عنس تی شکا  بهداشت، حوزه در

 تغ  رر اخ رر سرال 4 در بهداشرت و آمروزش حوزه دو هر در ایران که دهد می نشان عنس تی

 عریران شردید ح لرات اسرت معتقرد زنران حقوق فعال افضلی نسرین. است نکرده محسوسی

 از وسر ع طرور به نزنا. استداده قرار خود ح لات تحت را زنان باروری و عنسی حقوق تندرو،

 محرروم عنر ن سرقط ه چنر ن و زای ران نروع و تعرداد زمان، یعنی باروری برای انتتات حق

 بررای اسرلامی ع هروری کلران هایس است: »دهد می ادامه یورون وز با گفتگو در وی. اندشده

 برر ذرای ن، سن ن در ویژه به ناخواسته، بارداری هایذ امد گرفتن نظر در بدون ع ع ت اف)ایش

 بررای ورزشری هایفرصت آن بر اف)ون.« دارد منفی تای رات زنان عس ی و روحی سلامت روی

 ویرژه بره اسرت،کرده محدود را زنان تحرک اعباری حجات و دارد مردان با فاحشی تفاوت زنان

 ترای ر آنان سلامت بر و گ رد می است دی ویتام ن حام  که را خورش د نور علوی حجات آنکه

 .گرارد می

 چیتت؟ راهكارها

 متتلر ، ابعراد در زنران توان نردی. است وابسته متفاوتی هایمولفه به عنس تی شکا  کاهش

 و زنران انتفراای غ رر هایسرازمان رشرد عامعره، آگراهی افر)ایش آم ر)، تبع ض قوان ن تغ  ر

 ایرن ربر دانشگاه استاد ابقری، شهلا حال که در. راهکارهاست این ع له از ال للی ب ن فشارهای

 الر)ام و خرود هرای توان نردی برا درذ وند شفا  قوان ن دنبال به باید عامعه زنان که است باور

 برر زنران حقروق فعرال افضلی نسرین باشند، ها توان ندی این کارگ ری به برای حاکم س ستم

 درونری حلری راه: »گویرد مری یورون روز با گفتگو در وی. دارد تاک د ال للی ب ن فشارهای روی

 و نردارد وعود آموزش حوزه یا سلامت و بهداشت حوزه در عنس تی شکا  کردن برطر  ایبر

 نقرش البتره. اسرت زنران حقروق کننرده محردود قوان ن لغو برای ال للی ب ن فشارهای به ن از
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 هایس اسرت بررسری و نقرد ن ر) و ه گرانی آموزش و رسانی اطلاع در مدنی عامعه و هارسانه

 هایمولفره هرم یعنی اوام  این مج واه که رسد می نظر به.« است  تاه  حائ) بس ار دولتی

 .است آور ال)ام عنس تی تبع ض رفع در ال للی ب ن فشارهای هم و داخلی

 

 

 زنان کارگر ، تبعیض مضاعف و فقر

 که کرده االام  کارگر عهانی روز مناسبت به امسال محجوت، ال رضا ایران، کارگر خانه دب رک 

 هرم خرانواده و زنران امرور در ع هوری رئ س معاون. است شده دوبرابر کارگر زنان در ب کاری

 کرار، قرانون سروم فصر  در زنران از ح ایرت بررای شده ب نیذ ش ت ه دات وعود با که گفته

 کارفرمایران توسرط زنران کرارگ ری بره از امتنراع شراهد قانون ناقص اعرای دل   به متاسفانه

 کارگر زنان هایدغدغه تریناصلی از یکی شغلی امن ت نداشتن فتهگ علودارزاده سه لا. هست م

 تواننردن ی چون و هستند کار شرایط ایجاد دنبال به زن ه)ار ۱۱۱ و م ل ون دو از ب ش و است

 .برندمی رن  بدبتتی و فقر از دهند انجام کاری

 و تعارفرات اگرر هکر روایتری است؛ ایران در کارگر زنان وضع ت از حکومتی و رس ی روایت این

 به ایرانی کارگر زنان وضع ت از تریدردناک تصویر شود، گراشته کنار آن رس ی هایمعروریت

 .دهدمی دست

 اسرت این واقع ت اما هستند زن ایران کارگران ک  از درصد ذن  که گویندمی رس ی آمارهای 

 اغل  چون ندارند عایی س یر آمارهای در آنها. است این از ب شتر بس ار زن کارگران تعداد که
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 و نظرارت ه چگونره بردون آنهرا. شروندن ی شر رده و کننردمی کرار رس ی غ ر هایبتش در

 .هستند مشغول بندیبسته امور یا تول د به خانگی مشاغ  در ح ایتی

 کرار قرانون مقررارات از نفرر، ده از ک ترر کرارگران برا کوچرک هایکارگاه کار، قانون اساس بر

 زن هراکارگاه ایرن شاغلان اغل  دهندمی نشان موعود هایگ)ارش که چنان و ندهست مسثتنی

 .هستند

 زای ران، مرخصی سالانه، مرخصی بازنشستگی، ب  ه درمانی، ب  ه حق ه چگونه بدون زنان این

 ای نری راایرت در نظارتی ه چ بدون و اندک دست )د و طولانی کار سااات و فرسا طاقت کار با

 .کارند به مشغول مح ط، بهداشت و کار

 منردبهره خرود قرانونی اول ره حقروق از هرم اندآمده رس ی آمارهای در که درصدی ذن  آن اما

 از را کارفرماهرا ا ر  در کره گرفتره نظر در آنها برای امت ازاتی خود باور به کار قانون. ن ستند

 .کندمی منصر  آنها استتدام

 هرایمح ط در مهردکودک و شر رخوارگاه ایجاد نونقا و ش ردهی، حق زای ان، مرخصی قانون 

 کره اسرت ایرن آنها ترع ح. ب)نند را زنان استتدام ق د اساس از کارفرماها که شده بااث کاری،

 اگرر. نشروند مهردکودک تاسر س و زای ران مرخصری دادان بره مجبرور ترا نشود استتدام زن

 ترا که کنند امضا را قراردادی که اهدبتو آنها از است م کن بپریرد، را زنان استتدام کارفرمایی

 .باشد نداشته شدن باردار حق زن آن ذایان

 که است دیگری قوان ن از هم دورکاری و مواد از ذ ش بازنشستگی کار، سااات اعباری کاهش

 آن، اسراس برر کره دهردمی قررار نرابرابری شرایط در را آنها و گ ردمی را زنان استتدام علوی

 .کنندمی ذ دا کار مح  در ب شتری ذ شرفت و رشد امکان مردان

 م)ایرای و حقوق مردان به نسبت آنها اف)ود؛ باید هم را ترذای ن دست )د و و حقوق اینها ه ه به

 .گ رندمی ک تری

 کرارگر زنران: »گرراردمی صرحه هرم خانواده و زنان امور در ع هورری س معاون شرایط این بر

 ماننرد ایزنانره هایدغدغه موقت، قراردادهای و کم حقوق از انینگردل مانند مشکلاتی بر الاوه
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 سرااات شرغلی، امن رت بردون زای ان مرخصی مساوی، کار شرایط در مردان از ک تر دست )د

 نظرر در کارگران برای ت ه داتی کار قانون. دارند ن ) …و فرزند با دیدار شرایط بدون کار طولانی

 داده؛ دسرت از را خرود کرارکرد قرانون ایرن ناقص، و نادرست اعرای نت جه در اما است، گرفته

 شرده موعر  اسرت، شرده گرفتره نظر در کارگر زنان برای که امت ازاتی از برخی که ایگونهبه

 حقروقی، خلأهرای دچرار زم نره ایرن در مرا. باشرند نداشته زنان استتدام به رغبتی کارفرماها

 وعرود قروان ن اعررای تضر  ن بررای اتیت ه رد چنانچره و هست م عدی اعت اای و فرهنگی

 .«بود خواهند مشک  دچار ه چنان زنان باشد، نداشته

 شرده مطررح دولرت ه أت در اخ را که کندمی اشاره ایران زنان مسای  از گ)ارشی به مولاوردی

 کره دهردمی نشان آماری، عامعه نفر 4۱ و ه)ار در با و استان 4 در هابررسی او، گفته به. است

 .است اعت اای امن ت و اشتغال نابرابری، و تبع ض رفع ترت   به زنان مطالبات اول ن

 اسرت کارگری غ رمستق  تشک  یک که کارگر زنان سراسری اتحادیه رئ س علودارزاده سه لا

 ن سرتند مردان با برابری کار شرایط برای تول دی و اقتصادی هایبنگاه با کارگر زنان: »گویدمی

 هرایبنگاه و کارگر زنان اکثر. کنندمی کار دست )د قانونی هایحداق  و حقوقی هایحداق  با و

 .«است ماهه سه تا یک است م ان در قرارداد اگر و هستند کار قرارداد فاقد تول دی و اقتصادی

 کرار مراه در تومران هر)ار ۶۱۱ از ک تر م)دی با زنانی هنوز اینکه به اشاره با هم ذ ش مدتی او

 زنران کراری ساات از کاستن درصدد آنکه عای به باید مجلس ن ایندگان: »بود تهگف کنند،می

 .«کنند اقدام آنها قانونی حقوق از کارگر زنان برخوداری برای باشند، شاغ 

 .دارد هم دیگری روی سكه این اما

 به آنها کارگری زندگی باشد کارگری فعال مردی اگر و کارگرند ه ه اغل  کارگری هایخانواده

 فشرارهای زیرر کره کرارگری فعالران ه سرران. اسرت دیگر کارگران زندگی از دشوارتر ات  مر

 بسر ار شررایط اند،شرده مواعره اخرراج حکرم با زندان از ذس یا زندانند در و دارند قرار امن تی

 بره زنردگی متارج تام ن مسئول ت اینکه بر الاوه و کنندمی تح   مع شتی نظر از را دشواری

 .کنند تح   هم را قضایی هایذرونده ذ گ ری از ناشی فشارهای باید آنهاست، دوش رب تنهایی
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 کرارگران حرداقلی شررایط حتری کره هسرتند هرم دیگرری زن کرارگران هرا،گروه ایرن از غ ر

 خرانگی کارهرای با خود هایخانه در که هستند زنانی آنها. ندارند هم را نفر 8۱ زیر هایکارگاه

 و نظرافتی خردمات بررای یرا کننردمی معراش امررار … و غررایی مرواد ته ره یا بافیقالی مانند

 ب  ره، امکران گونره ه چ زنان این برای. اندمشغول کارگری به دیگران هایخانه در خدمتکاری

 .دهند انجام را کارها ترینسنگ ن باید دست )د ک ترین با و ندارد وعود م)ایا یا مرخصی

 اغلر  کرار هرایمح ط. دهدمی آزار را زن کارگران که ن ست ت )ددس و کار نابرابر شرایط تنها

. شروندمی مواعره کارفرمایران یرا ه کاران سوی  از عنسی آزارهای انواع با زنان و است خشن

 را آن برا برخرورد یرا آزارهرا ایرن گ)ارش امکان مط ئن، غ ر و نابرابر شرایط دل   به آنها اغل 

 .ندارند

 گر ظلم و ستم بر زنان کار

. برخوردارنرد کارگر، مردان به نسبت تری ذای ن و بدتر مرات  به موقع ت از ایران در کارگر زنان

 برا متاه  زنان ویژه به زنان اشتغال ، سرمایه نانوشتۀ و نوشته کارگری ضد نابرابرو قوان ن تحت

 مری زنران اغسرر به ه ه از اول ن رو، تعدی  هنگام به. م باشد روبرو ای ادیده وموانع مشکلات

 دار برار مبادا تا! )م شوند اخراج ازدواج صورت در کارگر دختران ها کارخانه از بس اری در روند؛

 در و( کننرد ذ ردا ن راز مرخصری بره و شود مریض شان بچه یا و بروند زای ان مرخصی به شده

. رددم گر کسرر کرودک مهد بابت مادر حقوق از مبلغی دارند، کودک مهد که هم هایی کارخانه

 ضع  نقطه یک دار، سرمایه نگاه از بچه، دادن ش ر عهت کودک مهد به مادر مراععه ه چن ن

 نامرۀ آی ن های تبصره و مواد ال رغم ها کودک مهد این که بگرریم. م گردد تلقی وقت اتلا  و

 .م باشند لازم آموزشی و بهداشتی امکانات فاقد فوق،

 نرد، ا شرده متح ر  اسلامی ع هوری حکومت دوران طول در کارگر زنان که ضرباتی ب شترین

 اسرت آنهرا ن ودن ب کار و کردن نش ن خانه سرشان، بر سرمایه اوباشان سرکوت برچ اق الاوه

 واحردهای گرراری وا امرر. اسرت گرفتره انجرام وسر عی بسر ار سطح در سالها این طول در که

 خصوصری ایرن اسرت، داده ب شرتری وسعت سازیها ب کار این به خصوصی بتشهای به تول دی

 بانرک در ایران سرمایه شدن ادغام و سرمایه سران های خواسته کردن برآورده در دق قاً سازیها
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 کرارگر زنران بتصروص و کرارگران خرابری خانه ق  ت به دیگر طر  از اما داشته، نقش عهانی

 منجر که داشت ه راه به را هایی ذ امد کار مح ط از کارگر زنان شدن ذراکنده. است شده ت ام

 کارهرای بره کرارگر زنان شده بااث و شده کارگری های خانواده مع شت سطح آمدن ذای ن به

 کاری قطعه های کار یکسری دادن انجام کارها نوع این ع له از که شوند، داده سوق وقت ن  ه

 از برخری بنردی بسرته و ته ره یرا و کرردن خشرک سب)ی قب   از کارهایی انجام یا و خانه در

 مری تررع ح داران سررمایه و داشرته سرمایه برای بالایی سودآوری مشاغ  نوع این. ها فرآورده

 از آنهرا کردن محروم و کارگر زنان به دست )د حداق  ذرداخت و ب شتر عویی صرفه برای دهند

 دریافرت و کارهرا نروع ایرن انجرام با انها. ذریرد انجام خانه در اعت اای خدمات و م)ایا یکسری

 موقرت و سف د قراردادهای از سهم ب شترین ض ن در. م شوند استث ار بشدت دست )د  حداق

 بره مشغول کار قانون های ذوشش از خارج کوچک کارگاههاى در ا دتا. ست کارگر زنان آن از

 .است فقر خط زیر م)دهای ترین ذائ ن عرگه در دست )دشان و هستند کار

 و هرا کارگاه در شاغ  کارگران صد در 1 حدود نانز شود، می مربو  صنعت بتش به که آنجا 

 فنری کرارگران آنان از ک ی بس ار تعداد) دهند می تشک   را کارگر 8۱ از ب شتر با ها کارخانه

 از کث رری ع رع. دارنرد قرار کار مح ط در شدیدی عنسی عداسازی معرض در وغالبا( ماهرند

 و کارنرد، مشرغول کرارگر 8۱ از ک ترر کارگاههرای در صنعتی های بتش در شاغ  کارگر زنان

 .دهد می تشک   را آنان تراکم ا ده مراک) نساعی و بافی قالی چون هائی شاخه

 زنران گسرترده شررکت مرانع که است معضلی کارگری عنبش در عنس تی های شکا  وعود 

 سرطح لحراظ از کرارگر زنران اسرت مسرلم آنچره. است کارگری متتل  های فعال ت در کارگر

 موقع رت در  م شرود روا آنهرا برر کره عنسر تی ستم تح   هم و مع شت سطح و هادست )د

 .دارند قرار کارگر مردان به نسبت بدتری

 با ایران عامعه ذود و تار در که است ناذریری انکار واقع ت زنان ال ه عنسی نابرابری و تبع ض 

.  اسرت رؤیرت قابر  و مل روس سررمایه اسلامی حکومت مرهبی و وسطایی قرون قوان ن اا ال

 .ن ستند قااده این از مستثنا هم کاری های مح ط و ها کارخانه
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 اسرتث ار برا کره است ایران دار سرمایه طبقه عنسی، نابرابری و تبع ض این مدافعان و ااملان 

 نرابرابری و ت تبع ضرا ایرن به سرمایه ب شتر چه هر آوری سود برای کارگر مردان و زنان شدید

 انروان به عنسی اختلا  نوع هر رغم الی کارگران که ن ست شکی این در. ندم ) دامن عنسی

 و زنران و شروند مری اسرتث ار طبقه یک انوان تحت کنند، می اضافی ارزش تول د طبقه، یک

 ظراهر دار سرمایه طبقه برابر در مشترک طبقاتی منافع یک با طبقه یک انوان به کارگر مردان

 بر ن مرا عنسی نابرابری و تبع ض وعود نفی معنای به این اما. ندذرداز می مبارزه به و م شوند

 رس ی غ ر کار. است خانگی کارهای انجام زنان بر عنسی ست های دیگر از. ن ست کارگر طبقه

 و درس بره رسر دگی کودکان، از مراقبت: م شود شام  را کارها نوع این که خانه، در م)د بی و

 دوخت کارهای بتشاً اطو، و شویی رخت شویی، ظر  غرا، نذتت و غرایی مواد ته ه آنها، مشق

. تلفرن و آت بررق، حسرابهای صورت ذرداختن مانند خانه مدیریت خانه، نظافتی کارهای دوز، و

 انجرام مشتصری زمران طرول در داری خانره. دست )د فاقد و است دائ ی شغ  یک داری خانه

 ا ردتاً رسر ی غ رر کارگران انوان به زنان. دارد ادامه روز شبانه طول ت ام در بلکه گ رد، ن ی

 مرورد کرار ن رروی خرانگی، خدمات انجام با و آن طریق از. م دهند انجام را داری خانه کار این

 .آفریند می سود سرمایه برای و کنند می تول د باز را داری سرمایه ن از

 بر ن ازدواعری اگرر هرا کارخانره از برخی در باردارشدن امکان و بودن زن الت به زن کارگر   

 زن کرارگر قطعراً بدهرد دست از را کارش دارد امکان  آنها از یکی صورتبگ رد، مرد و زن کارگر

 .بود خواهد

 هرا کارخانره قسر تهای ت ام سطح در و قوا ت ام با کارگر مردان و زنان ب ن تفرقه و سازی عدا

 یرک بوسر له کرارگر مرردان و زنان حتا قس تها برخی در. م شود تعق   بشدت و گرفته انجام

 برا ه سران کرار کره زمرانی حترا حرال ه ره در زن کارگران. اند شده عدا هم از ذرده یا دیوار

 سرالهای ایرن طرول در این بر الاوه. گ رند می تری ذای ن دست )د م دهند انجام مرد کارگران

 یافتره زیادی رواج گرفت، می م انجا مردان توسط قبلن که زنان به سنگ ن کارهای انتقال اخ ر

 .است
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 گراه شرود، مری ذرداخت زن کارگران به تول دی واحدهای از برخی در امروزه که دست )دهائی 

 برودن، زن کرارگر. اسرت ترر ذائ ن ن ) شده تع  ن و رس ی ناچ ) دست )دهای سوم یک از حتا

 حقروقی، بری معنرایش برودن زن کارگر. ب شتراست فرودستی و ست کشی محروم ت، معنایش

 برا را نرابرابری و تبع ض کار مح ط در که زن کارگر. تراست خشن استث ار و ب شتر محروم ت

 سررمایه. اسرت مواعره و درگ ر آن با ن ) کارخانه از ب رون کند، می ل س خود ذوست و گوشت

 تقویرت را آن و ن روده دفاع عامعه در ونابرابریها تبع ضات این از امکاناتش و اب)ار ت ام با داری

 را ها نابرابری و تبع ضات این ست ) زن ارتجاای نظام یک انوان به اسلامی ع هوری. ن اید یم

 .   است داده قانونی ذوشش آن به و ن وده تشدید وس عی ابعاد در

 روبررو آن برا زن کرارگران بالاخص کلی طور به زنان که تبع ضاتی و ها محدویت این مج واه 

 .باشد نداشته را لازم گسترش و تحرک آن کارگر، ن ناز فعال ت تا است شده سب  هستند،

 خانره بره کارگر زنان بودن ذایبند دیگر ابارت به و مادر به فرزندان ویژه به و خانواده وابستگی 

 از نارضرایتی صرورت در و کاسرته انها ازتحرک انهاست اهده به  رابطه این در که مسئول تهایی

 محر  عغراف رایی موقع رت که چرا ن  باشند مکان تغ  ر و شغ  تغ  ر به قادر راحتی به شغ 

 این و م باشد مردان از مه تر مرات  به کارگر زنان برای زندگی مح  به آن بودن ن)دیک و کار

 .م کند ب شتر زنان برای را کار دادن دست از ترس مسئله

 از آنکره ابر مشرتص طرور بره. ن سرتند برخروردار مردان با مساوی حقوق از «کارگرا لا زنان 

 کره( کارگر سهم ۹۴) م گردد کسر ب  ه انوان به مبلغی مرد نظ رکارگران کارگر زنان دست )د

 زن حقروق فروت صرورت در امرا م شرود ذخ رره …و نشستگی باز وحقوق درمانی خدمات بابت

 او ب  ره حرق محر  از سرالها طی که اندازی ذس واقع در و  ن  گ رد تعلق فرزندانش به کارگر

 از ذر ش بازنشسرتگی نظ رر ظاهرح رایتی بره قروان ن ه چن ن. م گردد مصادره فتهگر صورت

 در ن ر)( م گ ررد تعلق آنها به روزحقوق ۱۱ که سن سال 9۱ سابقه سال ۱۱) کارگر زنان مواد

 .م باشد دست )دها داشتن نگه ذای ن برای روشی بلکه آنها، به ک کی نه واقع

 ها،مط  ها،آرایشگاه ها،کودک مهد خانگی، های رگاهکا کوچک، کارگاههای در شاغ  کارگران 

 حداق  از تر ذای ن بس ار دست )دی با کارگران این. هستند زن «ا دتا … و هاقال بافی ها،مغازه
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 بردون ب  ره، بدون( رایگان«تقریبا گفت م توان و حقوق اق  حد ذنجم یک گاه) مصوت حقوق

 نروع هر چ بردون و قرانونی مرخصی داشتن بدون ت،ذها و ایات وس له بدون مع ن، کار سااات

 بوده کار به مشغول بهداشتی غ ر مکانهایی در( کرایی موقت قرارداد ه ان حتی) کاری قرارداد

 سرمایه که هست مشاغلی چن ن وعود قب  از. شوند می استث ار م کن شک  ترین شدید به و

 از و یابرد مری دسرت هرا ه)ینه در یعوی صرفه بابت ای کننده خ ره مبالغ به یکطر  از داری

 .م دارد نگه ذای ن را دست )دها دیگرسطح طر 

 خرود برار فلاکت وضع ت به نسبت ن ستند قادر حتی تشک  نداشتن و ذراکندگی دل   به زنان 

 کار شرایط بهبود ن ) و اشتغال برای ب کاری، با مبارزه راه. دهند سازمان را ااتراضی کوچکترین

 ن رروی بره متکری کرارگران، ای تروده هرای تشرک  ایجاد. گررد می تشک  ایجاد از ن ) م)د و

 بره کرارگر، زنران فعرال مشرارکت ه چنر ن. کارگران منافع کردن برآورده عهت در و کارگران

 ا نری تغ  رر عهت در زنان م ان در و کارگران م ان در اعت اای گروه ترین ستم تحت انوان

 ضرروری کارگری عنبش در شان، طبقاتی هویت تقویت یبرا ه چن ن و شان اعت اای شرایط

 و کرار مح  در زنان های تشک  تواند می مشارکتی چن ن کردن ا لی های اب)ار از یکی. است

 بره دادن ذاسرخ عهرت در را آنران گرده رائی  وسر له یرک انروان به که باشد زیستی محلات

 اعت راای ارصه در شان فعال شرکت زم نه ترت   این به و سازد م کن شان مشترک ن ازهای

 بررای را خود ابتکارات و ها ح  راه بتوانند آن در که کند ایجاد فضائی کند، فراهم را کارگری و

 زم نره ایرن در را خود ع عی کار به اات اد و آورند م دان به شان مبارزه ذ شبرد و مسائ  ح 

 عنربش در بتواننرد ترا دارنرد ن راز هائی تشک  چن ن به کارگر زنان کلام یک در. کنند تقویت

 .کنند بازی نقش و ن ایند مشارکت مویرتری شک  به هم کارگری
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 خانواده های زن سرپرست در ایران و چالش آنها با فقر

 9در ایران زنان سرذرست خانوار هرسال تعدادشان ب شتر می شرود و در حرال حاضرر بر ش از 

د. این افراد شرایط سرتتی را بررای گررران م ل ون نفر تحت تکف  زنان تک سرذرست قراردارن

 .درصد این زنان ب کارند 1۱ب ش از  4۱زندگی تجربه می کنند. بر اساس سرش اری سال 

 ذرسرش ”است؟ گرفته زنانه خصلتی فقر آیا” و ”هستند؟ کسانی چه خانواده سرذرست زنان“ اما

 .است نوشته این محوری های

 گویند؟ می چه آمارها

. اسرت داده خانوار سرذرست زن ه)ار ۱۱۱ و م ل ون دو از خبر امسال ت رماه رمهرد گ)اری خبر

 مری اداره زنران توسرط هرا خانواده درصد8۱حدود زنان مشارکت امور دفتر آمار واحد اساس بر

 هر)ار ۹88 و م ل رون 8۱ از بر ش سرذرسرت مررد های خانواده برای آمار این حال که در. شود

 حردود را سرذرسرت زن هرای خانواده رشد ش سی 1۱ تا ۹۱ الهایس آمار مقایسه. است خانوار

 بری کشرور در نفرر هر)ار 9۱ سرالانه که م دهد نشان 1۱ سال سرش اری. دهد می نشان ۱1٪

 .شوند می سرذرست

 درصرد ۶۱ و سرال ۱۱ ترا ۱۱ بر ن آنها درصد ۶1 که است آن از حاکی گروه این سنی ساختار

 در آنهرا گررفتن قررار احت ال یابد، می اف)ایش زنان سن چه ره. دارند سن بالاتر و 9۱ ب ن آنان

 .شود می ب شتر خانوار سرذرست زنان گروه

 هتتند؟ کتانی چه خانوار سرپرست زنان

 مررد، یرک مالی ح ایت یا منظم حضور بدون که شود می اطلاق زنانی به خانوار سرذرست زنان

. کشرند مری دوش بره خود را خانواده ادیاقتص مسئول ت و دارند اهده به را خانواده سرذرستی

 و ب کارهستند یا افتاده کار از معتاد، ه سرشان که زنانی ب وه، گرفته، طلاق زنان تعری  این در

 می قرار اند، کرده مهاعرت ه سرشان که زنانی یا و کنند تام ن خود را زندگی ه)ینه مجبورند

 .گ رند
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 خانوار سرپرست زنان پیدایش علل

 برر زنان درصد ۹۱ایران در. است خانوار سرذرست زنان رشد ا ده اام  دو طلاق و ه سر فوت

 طلراق درصد ۱ ذدیده این رشد دیگر اام . ذ وندند می خانوار سرذرست ص  به ه سر فوت ایر

 اات راد آنران، ب کراری مردان، مهاعرت باید آن بر الاوه. است روستاها در درصد ۱ و شهرها در

 .دانست ذدیده این گسترش اوام  از را ب)هکاری یا شوهران

 فقر شدن زنانه

 بترش در اشرتغال نت جه در و تحص   نامناس  شرایط مانند ازمشکلاتی خانوار سرذرست زنان

 مهرارت و دارنرد محدود اعت اای های شبکه آنها. برند می رن  کم م)د دست یا کارم)دی های

 در. کننرد اسرتفاده تواننرد ن ری برابر های فرصت از نت جه در و کنند ن ی کس  آموزشی های

 بره نسربت ذرای ن بسر ار ب رانگرنرخ خود که است درصد 8۶ زنان اقتصادی مشارکت نرخ ایران

 .است مردان دوبرابر زنان ب کاری نرخ. است مردان

 از بر ش سرذرسرت زن هرای خرانواده. است گرفته خود به زنانه روند دن ا در فقر دیگر سوی از

 سرهم یابرد، می اف)ایش زنان سن چه هر. برند می رن  فقر از مردان سرذرست تک های خانواده

 سرالگی ۱۱ از زنران در خانوار سرذرست سن ایران در. کند می ذ دا اف)ایش ن ) آنان سرذرستی

 محرور حرول اقتصرادی روابط اساس. رسد می خود حد ب شترین به سالگی 9۱ تابالای و شروع

 زنران فرودست عایگاه اام  دو که رسد می بحرانی نقطه به زنان این فقر زمانی. گردد می مرد

 .شود می ه راه باهم آنان طبقاتی ذای ن ذایگاه و

. دهرد مری افر)ایش را آمرادگی بردون و ناخواسرته های حاملگی احت ال زنان فقر آن، بر الاوه

 کره کرانیکود تولد. ست زا ب  اری یا آور مرگ و بهداشتی غ ر های عن ن سقط آن ذ امدهای

 .کند می تصاادی را فقر روند ، شوند می فقر چرخه وارد ترت   این به گناه بی

 روانی سلامت

 توانبتشری، و به)یسرتی الروم دانشرگاه ذژوهشری معاونرت ه کراری با تهران استان به)یستی

 روانری سرلامت و داده انجام به)یستی ذوشش خانوارتحت سرذرست زن 89۱ روی بر را تحق قی
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 مری نشران تحق قرات نت جره. است کرده مقایسه نوبت ذشت خانوار سرذرست زن 9۱ با را آنها

 ذوشرش تحرت زنران بره نسبت بدتری وضع ت در روانی سلامت ابعاد ت ام در زنان این که دهد

 نظرر از خرانوار سرذرسرت زنران. خرورد مری چشم به ب شتر آنان در افسردگی و بوده برخوردار

 ماننرد روانری هرای ب  راری الرائم و دارنرد قررار بردتری اتر مر بره وضع ت در روانی سلامت

 ایرن آن برر افر)ون. شرود می دیده وضوح به آنها در ذرخاشگری و وسواس اضطرات، افسردگی،

 هایی نگرش هستند، روبرو کودکانشان و خود به نسبت منفی فرهنگی های نگرش با دائ ا زنان

 .شود می آنها در خجالت و ترس درماندگی، حقارت، احساس موع  که

 مشكلات از رفت برون کارهای راه

 اصلی مشکلات از یکی بلکه برند، می رن  مناس  اشتغال ادم از تنها نه خانواده سرذرست زنان

 .برخوردارند ذای ن قدرت از ها ح ایت این ایران در. است اعت اای های ح ایت ادم آنان

 هلرال ع ع رت به)یسرتی، سازمان از رتندابا ایران در اعت اای خدمات و رفاهی های سازمان

 امداد ک  ته و یون س  اح ر،

 سرذرسرت زنران نفرر هر)ار ۹۱۱ و م ل ون یک مهر خبرگ)اری گ)ارش اساس بر حاضر حال در

 به)یسرتی سازمان از ن ) آنان نفر ه)ار ۱۱۱ از ک تر و هستند امداد ک  ته ذوشش تحت خانوار

 از انرد نتوانسره بس اری تعداد هنوز ااتبار ک بود دل   به حال که در. کنند می دریافت خدمات

 توسرعه هرای فعال ت به ح ایتی نظام دادن سوق. شوند برخوردار سازمان این ح ایتی امکانات

 مشرکلات راه در مثبتری قدم تواند می آنان فردی های قابل ت و استعداد شناساندن و اعت اای

 زنران مشرکلات از رفرت برون اهدا  مه ترین از زایی اشتغال. باشد سرذرست زن های خانواده

 .خانوارهاست سرذرست تک

 هرای مهرارت آمروزش تحصر لی، و خرانوادگی مشراوره کند، ک ک زنان این به تواند می آنچه

 ای، حرفره آمروزش کرارآفرینی، بررای هرایی وام دادن بهداشرتی، های مهارت آموزش ، زندگی

 مثر  فراغرت ریر)ی برنامره و تحصر لی هرای هه)ینر ک ک و مسکن های زم نه در تسه لاتی

 .است غ ره و کتابتانه ورزش،
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 ایرانی خانوار سرپرست خود زنان آمار آخرین

 و م ل رون ۱ شرده باارث خرانواده بره س ست ی نگاه ادم: گفت کشور به)یستی سازمان رئ س

 بره رصدد 8۶5۹ شوهر، فوت با ها آن درصد ۹8 که باش م داشته خانوار سرذرست زن ه)ار ۱۱۱

 سرذرسرت خرود تجررد، دل   به درصد ۱ و طلاق دل   به درصد8۱ شوهر، ترک یا زندانی دل  

 .باشند

 ه رایش در کشرور به)یستی سازمان رئ س بندذی محسنی انوش روان: عوان خبرنگاران باشگاه

 برر خرانواده اه  رت: داشت اظهار شد، که برگ)ار خانواده حوزه در اعت اای س استگراری ملی

 مباحرث خرانواده، بره دادن اه  ت با رابطه در اسلامی احکام و قوان ن در ن ست، ذوش ده یکس

 .دارد وعود بس اری

 روحری اختلالرات دچرار نروای به کشور در سال 9۱ تا 8۱ ب ن افراد درصد ۱۶59: داد ادامه وی

 . است خانواده کندمی تح    فرد به را روحی فشار ب شترین که هاییحوزه از یکی و هستند

 اردم سرازش، اردم مررگ، طلراق، عردایی، مانند اواملی: گفت کشور به)یستی سازمان رئ س

 .  مثیرند افراد روحی فشار اف)ایش در که هستند ااملی ۹ و 9 ع)ء غ ره و وفاداری

 و غ رفنری اسرتفاده و زنردگی سربک فرهنگری، سراختار در تغ  رر بره اشاره با بندذی محسنی

 و س سرت ی نگراه امرا ایم،داشرته را عدیرد مروارد این ت ام: گفت مجازی، فضاهای از تتصصی

 . ایمنداشته تغ  رات این به فرایندمحور

 خرانوار سرذرسرت زن هر)ار ۱۱۱ و م ل رون ۱ ترا شده بااث س ست ی نگاه ادم: داد ادامه وی

 فروت ل ر د به شود،می نفر ه)ار 1۱ و م ل ون یک که ها آن درصد ۹۱ حدود که باش م داشته

 . اندشده خانوار سرذرست شوهر

 از دل ر  بره خرانوار سرذرسرت زنران از نفرر هر)ار ۶۱۱: افر)ود کشرور به)یستی سازمان رئ س

 بره نفرر هر)ار ۱۱۱ دارنرد، عای گروه این در خانواده از شوهر ترک یا شدن زندانی کارافتادگی،

 .  اندسرذرستخود ازدواج، ادم دل   به نفر ه)ار 8۶۱ و عدایی و طلاق دل  
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 افر)ایش بایرد کره است داده رخ زندگی اول سال ۱ در هاطلاق درصد 1۱: گفت بندذی محسنی

 فاصرله داریرم آن از که حالی در ده م، قرار محور را اخلاق و یکدیگر تح   زندگی، هایمهارت

 . گ ریممی

 س اسرتگراری و  اایاعت سلامت بحث به باراول ن برای خود هایبرنامه در دولت: داد ادامه وی

 باید اما کن م، کم را طلاق و اات اد مث  مسائلی نتوان م اگر ها،آس   حوزه در و ذرداخته آن در

 .کن م کاری آن کنترل و مهار در

 و اعت اای سازمان ب)رگترین به)یستی سازمان اینکه به اشاره با کشور به)یستی سازمان رئ س

 دولرت و اسرت دایرر شرهرها از بس اری در اکنون عت اایا اورژانس: گفت است، محور خانواده

 .شود مستقر ن ) نفری ه)ار ۱۱ بالای شهر 8۱۱ در آینده سال در کرده موافقت

 در ازدواج مشراوره تروی  برنامه است، ذ شگ ری هایبرنامه ما اولویت: داد ادامه بندذی محسنی

 و ه سررران عنسرری آمرروزش خررانوادگی، زنرردگی آمرروزش اقررد، دوران هررایآموزش خررانواده،

 .  هاستبرنامه این ع له از فرزندذروری

 کره اسرت انجرام حرال در خرانواده حوزه در ذ شگ ری زم نه در کشور در ذژوهش ۶: گفت وی

 مهرارت ارتقرای بررای تهرران شهر ذرورش و آموزش با دارد، مستق م مشارکت آن در به)یستی

 اسرتان هرر در و کشرور استان ۶8 در( آموزاندانش اعت اای مراقبت نظام) ن اد طرح کودکان،

 .  هست م اق  خ لی ذریریاعت اع بحث در آموزشی، نظام در که چرا شود،می اعرا مدرسه 8۱

 و ایمنکررده اسرتفاده درسرتی بره هنروز غنری فرهنرگ از: گفت کشور به)یستی سازمان رئ س

 از کره باشر م ایرن دنبرال به باید .شویممی دور آن از روزروزبه که است ایمفقوده حلقه اخلاق،

 .بپره )یم خانواده به مربو  امور ه ه کردن دولتی
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 بخش سوم

 گزارشات نقض حقوق پیروان ادیان در ایران
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 . فشار بر پیروان سایر ادیان همچنان ادامه دارد

رهبی دشر نان های مرایران و سران آن ااتقاد دارند که برخی از گروه دولت ع هوری اسلامی 

نظام را دچار چالش کنرد و بره ها م کن است وفاداری بهکشور هستند، زیرا باورهای مرهبی آن

های مرهبی را سرلوحه اناد با ادیران دیگرر را قررار بهانه حفظ امن ت س اسی، سرکوت فعال ت

 .اندداده

ی ه چنران هرای امن تری و قضرایی ع هروری اسرلامهای هدف ند ارگانها و خشونتبازداشت

متوعه ذ روان سایر ادیان در ایران است. در ایرران دسرته از شرهروندان بره دو قسرم رسر ی و 

فشرارهای شوند، ذ روان آئ ن بهایی از ادیان غ ررسر ی هسرتند کره تحتغ ررس ی تقس م می

ها از انجام مناسک دینی و تبل رغ آئر ن آزادانره، تردریس و تحصر   در ب شتری قرار دارند، آن

اکنون تنی چند از رهبران این آئ ن که امور بهای ران را در ایرن طع االی محروم هستند، هممقا

ها تن از ذ رروان آن برند و دههای اوین و رعایی شهر به سر میکردند، در زندانکشور اداره می

هرای طولرانی های کشور ازع له س نان، مشهد، تهران، کرج و غ ره متح   حبسن ) در زندان

هایی زیادی مواعه هسرتند، اند. ادیان و مراه  رس ی هم چون مس ح ان ن ) با محدودیتشده

ع هوری اسلامی تنها ابادت  مس ح ان ااشوری، ارمنی و کلدانی را که مسر حی هسرتند، بره 

شرود. کسرانی کره شناسد، تبل غ آئ ن برای ایران ان از سوی ایشان عررم تلقری میرس  ت می

ورود به کل ساها منع م شوند و کل ساها وظ فه دارند اسامی ااضای خرود  فارس زبان هستند از

به ه راه کپی کارت ملری آنهرا را بره وزارت اطللاارات ارائره دهنرد ، توزیرع کتر  مقردس در 

قانون اساسی ع هوری اسلامی، مسر ح ت را بره  ۱9و  8۶کتابفروشی ها م نوع م باشد . ماده 

ابرادت و ایجراد انج رن را داده اسرت امرا برخرورد برا  شناسد و به مس ح ان حرقرس  ت می

مس ح ان ذروتستان که معتقد به بشارت دین خود هسرتند ک اکران وعرود دارد و کل سراهای 

خانگی با سرکوت گسترده مواعه هستند. تبع ض مرهبی در مورد مسل انان سرنی ن ر) اا رال 

کننرد، از حرق سراخت مسرجد و یای کشور زندگی مها که اکثراً در مناطق حاش هشود، آنمی

برگ)اری آئ ن مرهبی ازع له ن از ا د فطر و قربان در مناطق مرک)ی هم چون تهرران محرروم 
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هستند. حتی در مواردی گ)ارش تتری  ن ازخانه اه  سنت هم گ)ارش شده است و این گرروه 

اسرتتدام در ادارات از افراد با اادام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواعه هستند حتری آنهرا از 

دولتی و تصدی س ت هم منع هستند که ن ونه بارز آن انتتات ب ژن ذوالفقار نصر  بره سر ت 

وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که بره خراطر اهر  تسرنن برودن وی از مجلرس رای 

 . اات اد نگرفت

رشرگر  ه عهانگ رگ)اصراا مروری بر گزارشات دوره ای گزارشگران ویژه سازمان ملرل  :

 حال حاضر و اح د شه د گ)ارشگر ذ ش ن ویژه سازمان  مل  در امور ایران در دوره های قب  و

عهانگ ر گ)ارش خود را در سی و سوم ن علسه شورای حقوق بشر برا انتقراد از نقرض  ااص ه 

 : گسترده حقوق ذ روان ادیان موارد ذی   ب ان ن ود

 

 : اهل تتنن

رگترین ذ روان مرهبی کشور را تشک   می دهند،ه چنان اداا مسل انان اه  سنت ایران که ب)

می کنند که مقامات ایران ااضا و هم ک ش آنها را در ذسرت هرای ارالی رتبره دولتی،ازع لره 

وزارت در کاب نه منصوت یا استتدام ن ی کنند.آنها ه چن ن نگرانی خود را در مورد محدودیت 

نش ن شام  تهران و ااردام یرا ااردام قریر   های ساخت مساعد سنی در مناطق ا دتا ش عه

الوقوع فعالان سنی که دولت اداا می کند در فعال ت های تروریستی دست داشته اند،ابراز کرده 

نفر از ااضای اصلاح طل  مجلس شورای اسلامی ایران نامه ای به 81، ۱۱89ژوئ ه ۱اند.در تاریخ

ن یرک ن ازخانره سرنی در اسلامشرهر و وزارت کشور ارسال کردند و در آن نسبت به بسته شد

علوگ ری مقامات از تج ع ن ازگ)اران سنی در چندین مسجد و ن ازخانه دیگر،برای اقامه ن راز 

ه)ار مسجد اه  سنت در کشور وعرود 8۱دولت مدای است:ب ش از4۹ا د فطر شکایت کردند.

 ن معتقد اسرت دارد وتعداد اه  سنت در تهران ساخت مسجد را توع ح ن ی کند.دولت ه چن

که درخولست ساخت مساعد برای سنی ها در ذایتتت منعکس کننده تلاش ها برای به حاش ه 

راندن سنی ها و ایجاد تفرقه در م ان مسل انان که بااث ان)وا و افرا  گرایی سنی ها اسرت. در 

،گروههای حقوق بشری گ)ارش دادند که مقامات زندان رعایی شهر حرداق  ۱۱89اوت  ۱تاریخ
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زندانی متهم به اقدامات تروریستی که دادگراه انقلرات بره ااردام محکروم  ۱۱نفر و احت الا تا  4

کرده است را اادام کرده اند.  گفته می شود اکثر افراد اادام شده کردهای سنی بودند که خود 

د را به انوان یک گروه از فعالان مسال ت آم ) سنی معرفی می کردند و اتهامات ال ه خرود را ر

می کردند.در ه ان روز وزارت اطلااات ایران اادام گروهی از زندان ان را که ادارا مری شرد بره 

مسئول فعال ت هرای تروریسرتی مسرلحانه ال ره حکومرت تعلرق ” تکف ری”و”سنی“گروههای 

داشتند را تای د کرد.  در م ان کسانی که بنا به گ)ارش ها به دار آویتته شدند شهرام اح ردی 

اه  سنت کردستان بود که در ابتدا به اتهامرات محاربه،اقردام ال ره امن رت ملری و یک زندانی 

تبل غ ال ه نظام زندانی و محکوم شده بود.آقای اح دی موکدا اتهامات ال ه خویش را رد کرده 

و االام کرده بود که او یک فعال صلح عو و اه  سرنت اسرت.گروههای حقروق بشرری معایر  

اح دی و ه چن ن محاک ه ده ها زندانی مسل ان سرنی در انتظرار  عدی فرایند محاک ه آقای

اادام شرده انرد را  ۱۱89اوت  ۱اادام دیگر،از ع له برخی کسانی که بنابر گ)ارش ها در تاریخ 

ه راه با ذن  فعال دیگرر مرتهم بره دسرت ” بهرام اح دی”مستند کرده اند.برادر آقای اح دی 

اادام شد.آقای اح ردی و مرادرش هرر دو در  ۱۱8۱ال داشتن در فعال ت های تروریستی در س

نامه های سر گشاده ای که به گ)ارشگر ویژه نوشتند موارد نقض عدی حقروق بشرر در ذرونرده 

آقای اح دی را مستند کردند و از مقامات خواستند تا در حکم اادام وی تجدیرد نظرر کننرد ، 

احکام اادام آنها را به دولت ابرراز کررده گ)ارشگر ویژه ن ) قبلا نگرانی های عدی خود،در مورد 

بود. در ذاسخ خود به این گ)ارش،دولت کل ه ادااها مبنی بر اینکه افراد نرامبرده فعالران حقروق 

بشر بوده اند را رد می کند و تصریح می کند که آنها بتشی از یک گرروه تروریسرتی تکف رری 

کرده اند.دولت ایران ه چنر ن انکرار مری نفر دیگر را زخ ی  9۱نفر را کشته و  ۱8بوده اند که 

 .کند که مته ان از حق خود نسبت به فرایند اادلانه دادرسی محروم بوده اند
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 : متیحیان

 

گ)ارش ها نشان می داد که ذ روان سایر ادیان ه چنران برا محردودیت هرای شردید رو بره رو 

ه ویرژه کسرانی کره سرابقا هستند. ذ روان ادیان با رس  ت شناخته شده ماننرد مسر ح ان ) بر

مسل ان بوده اند ( و آنهایی که به رس  ت شناخته نشده، مانند مس ح ان بشارتی ه چنران برا 

محدودیت های شدید و تبع ض رو به رو هستند و طبق گ)ارش ها برای انجرام مسرال ت آم ر) 

رش، دولرت ااتقادات مرهبی خود تحت ذ گرد قانونی قرار می گ رند. در ذاسخ خود با ایرن گر)ا

اتهامات در زم نه ایجاد محدودیت برای ذ روان سایر ادیان را رد کرده است و مدای اسرت کره 

کل سا های خانگی به فعال ت غ ر قانونی مشغول هسرتند، چرون مجوزهرای لرازم را از مقامرات 

 دولتی دریافت نکرده اند. دولت ه چن ن اداا می کند که ن از مس ح ان ایران بر آورده شرده و

 .ه چ ن ازی به تاس س یا ایجاد کل سا های عدید از ع له کل سای خانگی وعود ندارد
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 : بهائیان

 

گ)ارش های دریافتی گ)ارشگر ویژه نشان می دهد شهروندان بهائی در ارتبا  با انجام مسال ت 

 آم ) آی ن خود در بازداشت به سر می برند. الاوه برر بازداشرت هرای خرود سررانه، بازداشرت و

تعق   قضایی، گ)ارشگر ویژه ه چنان در مورد اینکه مقامات ایران به دنبرال اقرداماتی هسرتند 

که بهای ان را از لحاظ اقتصادی محروم کنند، که بنرا بره گ)ارشرها در راسرتای یرک بتشرنامه 

است، گ)ارش های نگرران کننرده ای دریافرت 8448شواری انقلات فرهنگی صادر شده در سال 

 است ها انواع کس  و کار و شغ  هایی که شهروندان بهایی می تواننرد داشرته می کند. این س

باشند را محدود می کند، از بسته شدن کس  و کار متعلق به بهای ران ح ایرت مری کنرد، برر 

صاحبان کس  و کار فشار می اورد تا کارکنان بهایی خود را اخراج کرده و اموال آنها را توق ر  

گ)ارش دولت اشاره می کند که با وعود ه کاری های گسرترده آنهرا برا کنند. در ذاسخ به این 

رژیم گرشته و نقش آنها در سرکوت مردم و مدیریت سازمان متفری سراواک، شررایط زنردگی 

برای اکثر بهای ان در ایران اادی است. دولت ایران ه چن ن مدای شده است که بهای ان هرگ) 

 .نونی قرار نگر فته اندتنها برای ااتقادات خود تحت تعق   قا

، ۱۱89ژوئرن  1در ذی صدور ب انات و نشر مطالبی در ح له به ای ن و عامعره بهرایی در نراریخ 

گ)ارشگر ویژه یک ب انه مشترک با گ)ارشگر ویژه آزادی مره  و اق ده صادر کرد که در آن به 

این ب انرات شرام  شدت موج ته    و نفرتی که به دستور دولت صادر شده بود را محکوم کرد. 

ب انات ستنگوی قوه قضای ه بود که در آن ، فای)ه هاشر ی را بررای دیردار برا یکری از رهبرران 
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عامعه بهایی، فرب ا ک ال آبادی مورد ح له شدید قرار داده برود. خرانم هاشر ی ذرس از آزادی 

انجرام بره دل ر   ۱۱۱1موقت خانم ک ال آبادی، یکی از هفت رهبر سابق بهای ان که در سرال 

ماه مره  81ماه مه به دیدار او رفته بود. در تاریخ  8۶مناسک مرهبی خود زندانی شد، در تاریخ 

ستنگوی قوه قضای ه االام کرد که این قوه اتهامات ال ره خرانم هاشر ی، کرا در دوران حربس 

 با خانم ک ال آبادی آشنا شد را مورد بررسری قرانونی ۱۱8۱کوتاه خود در زندان اوین در سال 

قرار خواهد داد چرا که تص  م او برای دیدار با این زندانی س اسی یک کار بس ار زشت و قبر ح 

 .بوده است

ترن از رهبرران مررهبی، قضرایی و س اسری ایرران  894، ۱۱89اداا شده که از اواسط ماه مه  

ه مراه ژوئرن در خطبر 9ماه مه و  81آشکارا ال ه عامعه بهایی ستن گفته اند. طبق گ)ارش ها 

های ن از ع عه روحان ون به باورهای ااضای عامعه بهایی ح له کرده اند، آنه را محکوم کررده، 

یا آنها را مورد انتقاد قرار داده اند و ابراز کردند که آیر ن بهرایی در اصر  یرک حر)ت س اسری 

ساختگی است که تظاهر به مره  بودن می کند. تعدادی از روزنامره هرا، مقالرات و یادداشرت 

منتشر کرده اند که ااضای عامعه بهایی را به دش نان ایران متص  مری کننرد و بره آنهرا  های

برچس  صه ون ست می زنند که خشونت را تشویق می کردند. گ)ارشگر ویرژه آزادی مرره  و 

اق ده هشدار داده که ترک   تحریک ال ه بهای ان و فقدان ح ایت از آنها این عامعه را در لبه 

خطرناک قرار داده، عایی که م کنستقسط ح ات آن مورد تهدیرد قررار گ ررد. در ذرتگاه بس ار 

ذاسخ به این گ)ارش دولت ایران اشاره می کند مسئول ت نظرات ب ان شده توسط شتص ت هرا 

 .و غ ر دولتی با خود آنهاست
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 : سایر ادیان

 

دراویش نع ت الّهی گنابرادی و بنا به گ)ارش ها،سایر مسل انان ذ رو فرقه های متتل  از ع له 

آی ن یارسان،یا ذ روان ارفان حلقه ) شاگردان مح د الی طاهری ( ه چنان با ط   وس عی از 

موارد نقض حقوق بشر،از ع له ح له به ن ازخانه ها،تتری  گورستان های عامعه و دسرتگ ری 

یارسان در نامره ای  ،رهبری آی ن۱۱89و شکنجه رهبران آن عامعه روبرو هستند. در ماه ژوئن 

از رهبر ایران درخواست کرد که از یک مورد اصلاح قانون اساسی که تبع ض ال ه ذ رروان ایرن 

آی ن را منع می کند و باورهای دینی آنها را به رس  ت می شناسد ح ایت کنرد. در ذاسرخ بره 

 فرقره ود ایرن ذ روان مورد در …موضع رس ی و ا لی” این گ)ارش دولت ایران مدای است که

 .است آنها شهروندی حقوق و ااتقادات به احترام
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 :  اهل سنت

 

شود و ایرن  اه  سنت خواستار امن ت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مرهبی مرااات  

تک عامعه اه  سنت است. انتظار آن اسرت کره عامعره اهر  سرنت در شرهرهای خواسته تک

ب)رگ کشور مث  اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند ن از بتوانند و به تعلر م فرزنردان خرود 

مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اه  سنت بتواند در هر شرهری کره 

ن از دارد مسجد بسازد و ن راز ع عره و ن راز ا رد بتوانرد و از آزادی کامر  برخروردار باشرد، 

خواهان ن ست. اه  سرنت معتقرد اسرت کره حرق ای زیادهانتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته

مردم باید راایت شود و کسی به خاطر مره  از حقوقش محروم نشود، زیرا راایت حقوق ملت 

 .شودن)دیکی می بااث اتحاد و

مرااات حقوق قانونی اه  سنت، خواسته ه ه اه  سنت است. شر عه و سرنی ایرانری هسرتند. 

تنها متعلق به سنی است، لرا نباید حقروق ایرن دو گرروه فقط متعلق به ش عه است و نهایران نه

 .در کشور متفاوت باشد

واهد آمار زندان ان اهر  سرنت در خای که عدیداً آن را طراحی کرده میرژیم ایران طبق برنامه

ها را آزاد کند، تعداد زیرادی از زنردان ان اهر  زندان رعایی شهر را کاهش دهد، بدون اینکه آن

 .های متتل  انتقال داده که غالباً به شهرهای خودشان فرستاده نشدندسنت را به زندان
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رین دوران ذرس از انقلرات آگاهان به مسائ  اه  سنت در ایران معتقدنرد کره اهر  سرنت بردت

دهند کره ادامره رونرد کنرونی وحردت ها ه چن ن هشدار میگرارند. آنرا ذشت سر می 8۶۱۹

 .در کشور را به متاطره خواهد انداخت« ش عه و سنی

زندان ان اه  سنت که به خاطر تبل غ دینی با اتهاماتی مانند اقردام ال ره امن رت ملری مواعره 

دارنرد در زنردان و در فضرای نامناسربی دوران زنردان خرود را هستند حکم محاربره در دسرت 

احترامری قررار شان مورد بیصورت مدام  از سوی مأموران زندان به دل   اق دهگررانند و بهمی

 .گ رندمی

قانون اساسی ع هوری اسلامی ایران برابری ت ام شهروندان ایرانی را بر اساس مروازین  ۱۱ماده 

حال در کنار سایر ذ رروان ادیران در ایرران کره ایرن مراده دهد. بااینر میاسلام مورد تأک د قرا

اساسی نتوانسته برابری آنان را در ب ش از سه دهه گرشته در برخورداری از حقروق شرهروندی 

که مسل ان هسرتند شررایط مشرابهی رغم اینتض  ن کند، ذ روان اه  سنت در ایران ن ) الی

مندی برابر های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و ن ) بهرهئول تدارند، آنان ن ) از تصاح  مس

های عردی بررای تبل رغ طور با موانع و محردودیتها و امکانات محروم هستند، ه  ناز فرصت

 .رو هستندعا آوردن مناسک مرهبی خود از سوی حکومت ایران روبهباورهای خود و به

   ایجاد شورای برنادی )ی مدارس الوم دینی اهر  ای از این فشارها از قباه  سنت با مج واه

سنت، م نوع التدریس کردن اسات د الوم دینی اه  سنت، محروم ت دانشجویان اه  سنت از 

التروج کردن بس اری از دانشجویان اه  سرنت کره در مردارس دینری خرارج تحص   و م نوع

اد اسرلامی بررای اهر  سرنت کنند و م انعت از برگ)اری ن از ع اات در اا کشور تحص   می

م ل ون سرنی در آن شود بر ش از یرکخصوص در شهر تهران گفته میایران، مواعه هستند،به

 .کنند اما از حق ساختن مسجد و برگ)اری مراسم و اا اد خود محروم هستندزندگی می

 نق  از خبرگ)اری هرانا، مولوی ابدالرح ان سربازی، امرام ع عره اهر  سرنت چابهرار طریه ب

کن م، اما سنت( هرگونه ستنی را نسبت به نفس خودمان تح   میستنانی اظهار داشت: )اه 

گراه در مقابر  آن اهانت به صحابه ذ امبر خدا و مقدسات برای ما غ رقابر  تح ر  بروده و ه چ

هرای در یکری از کتات” اهانرت“سنت در واکرنش بره این محقق برعسته اه ”. آی مکوتاه ن ی
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)از شتص ت های مرورد احتررام مسرل انان اهر  ” حضرت ابوهریره“و ذروش به  درسی آموزش

هرایی سنت و ع اات؛ نص  دین مسرل انان از روایتطبق اق ده اه “سنت(، خاطرنشان کرد: 

گ رد که حضرت ابوهریره از رسول اکرم روایت کرده اسرت، لررا تروه ن بره ایرن سرچش ه می

 .”است صحابی ب)رگ در ن)د ما به شدت محکوم

به گ)ارش هرانا به نق  از فعالان حقوق بشرر تررک ن صرحرا، دو ترن از شرهروندان اهر  سرنت 

ترک ن به نام های حراج مح رد رح  ری و سرع د مح ردی طری دوم اه گرشرته توسرط اداره 

اطلااات استان گلستان بازداشت شده اند. حاج مح د رح  ی فرزند مولام ساکن کلاله بر ش از 

اداره اطلااات استان گلسرتان دسرتگ ر و بره بازداشرتگاه اطلاارات گرگران  روز است توسط ۱۱

روز را در انفرادی اداره اطلااات مرک) اسرتان  9۱منتق  شده است.وی از زمان بازداشت حداق  

در شهرستان گرگان سپری کرده است.یک منبع مطلع ن)دیک به خانواده رح  ی که نتواسرت 

ی فررد آرامری اسرت و در یرک رنرگ فروشری در کلالره مح د رح  ”هویتش فاش شود گفت: 

روز قب  توسط اداره اطلااات استان گلستان بازداشت و به اطلااات گرگران  ۱۱شاگردی م کرد 

 ”.منتق  شد

نفر از بازداشت شدگان نص رآباد باوعود قول  8۱به گ)ارش هرانا به نق  از ک پ ن فعال ن بلوچ، 

برا قررار وی قره، و برگر)اری دادگراه، آزادی روزهنگرام امرا  های متعدد مسئولان در مورد آزادی

برا یرورش مرامورا  4۶دی مراه  89ه چنان در بلاتکل فی بسر می برند. عوانان نص رآباد بامداد 

مراه امرا  ۶۱بازداشرت شردند، برا گرشرت ” خوات بودنرد“سپاه در خانه های خود در حالی که 

؛ تنها سه نفرر از آنهرا بره نرام هرای ”ده زندان انغ ر النی و بدون اعازه حضور خانوا“دادگاهی 

و  ۱۱، 84نج   رئ سی، ابدالستار بهرام)هی و ام ن رئ سی به طور مج)ا به ترت   در روزهای 

 .اسفند سال گرشته در زاهدان برگ)ار شد ۱۶

به گ)ارش هرانا به نق  از مرک) دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ماموستا ا ری روحانی اهر  

خردادماه سال عاری از سوی ن روهای امن تی منطقه بره  ۱۱کرد که ذ شتر در روز شنبه سنت 

دلای  نامعلوم در من)ل شتصی اش بازداشت شده برود،دوم آذرمراه برا تودیرع وی قره ترا زمران 

دادگاهی آزاد شد. آزادی این فعال مرهبی از ااضای ع اات داوت و اصلاح ذ رانشهر، تا زمران 
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خردادمراه مح رد  ۱۱دادگاه به صورت موقت صورت گرفته اسرت. روز شرنبه ی برگ)اری علسه

ا ری در من)ل شتصی خود در ذ رانشهر توسط ن روهای امن تی به دلای  نرامعلومی بازداشرت 

 .شد

 ایران در ادیان سایر پیروان شهروندی محدودیتهای

 مربرع ک لرومتر 8۱991۱۱۱ ک لومتر مق اس در و مای  9۶99۱۱ بر بالغ وسعتی با ایران کشور

 است شده تشک   گوناگون اقاید با شهروندانی از گوناگون اقوام بر الاوه ع ع تی دارای وسعت

 ، تسرنن اهر  ، آشوری و ارامنه ه ان که مس ح ان:  به م توان ادیان سایر ذ روان از ایران در. 

 هستند(( کل   ان)) یهودیان ، اللهی نع ت گنابادی دراویش((  یارسان))  حق اه  ، زرتشت ان

 . است شده گرفته نظر در آنها برای حقوقی هم اساسی قانون در که

 گرفتره نظر در آنها برای حقوقی و حق ه چ که هستند ادیان سایر ذ روان از دیگری دسته البته

 ذ ررو شهروندان و مندائ ان یا و تبش ری مس ح ان ، بهائی شهروندان به م توان که است نشده

 حقری هر چ اساسری قرانون اصول در که کرد اشاره م توان حلقه ارفان مث  ظهور نو ارفانهای

 منظر از شهروندان از دسته این و است نشده گرفته نظر در شهروندی حقوق انوان به آنها برای

 االام ره مفراد صرریح نقض مورد این که ، نشدند شناخته رس  ت به اسلامی ع هوری حکومت

 برا ایرران بشرری حقروق یسراله  ۶4 یکارنامه در آنچه واقع ت در  م باشد بشر حقوق عهانی

 حتری و حبس بازعویی، ح له، موارد شودمی یافت وفور به اسلامی ع هوری حکومت محوریت

 اسرت شرده تع ر ن اساسری قرانون8۱ اصر  در آنچه از غ ر اقایدی که است شهروندانی اادام

 و م کند ادیان سایر ذ روان حقوق نقض به قداما موارد ه ه در اسلامی ع هوری حکومت. دارند

 نره ایرران م کشاند ایران عامعه حاش ه به را ادیان سایر ذ روان اعت اای محدودیتهای ایجاد با

 اقایدشران کره آنران و شناسردمی برسر  ت کره آنران از اارم ادیران سایر ذ روان ااضای تنها

 فرسرتاده مررگ کرام به موارد برخی در ار آنها حتی یا و حبس با را شودن ی شناخته برس  ت

 .دارد مغایرت اشریاینی ععفری مره  با اقایدشان که مسل انی از تن ه)اران بلکه است

. اند شده مواعه مرگ با هم مواردی در و مدت طولانی حبسهای مث  سنگ نی مجازاتهای با ن )

 در کره اسرت واقع ت این از حاکی اسلامی ع هوری زندان ان در هابازعویی بازماندگان شهادت
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 حرق زنردگی، حرق ع له از شهروندیشان حقوق از برخورداری منظور به افراد ش اریبی موارد

 دروغ شرهادت یرا اعباری ااترا  به زور به یا و اندشده اقایدشان انکار به ناگ)یر کار، یا آموزش

 ب ران آزادی حقوق ناقض ه )مان حاک  ت سوی از اینچن ن اقداماتی. اندداده در تن خود ال ه

 حرق م ران کره کره بن رادینی ذ ونرد  دیگر ابارت به. گرددمی محسوت شهروندان یاق ده و

 منکروت عهرت در واحد سازوکاری انوان به حاک  ت سوی از است برقرار اق ده و ب ان آزادی

 رفترهگ کرار بره آنهرا متتلر  ناشردنیسل  حقروق نقض و عوامع، و افراد کردارِ و گفتار کردن

 در ب ران آزادی حرق و اطلاارات بره دسترسری محروریِ نقرشِ بر ناظر شد گفته آنچه. شودمی

 از یکری.  برود حقروق سایر و اق ده آزادی حق از مندیبهره عهت در شهروندان توان ندسازی

 طریرق از اطلاارات ذ گ رری ب ان آزادی و اطلااات به دسترسی شرایط آوردن فراهم هایهش و

 اساسری قرانون 8۹۱ و ۱9 اصرول ایرران مرورد خصوص در وعود، این با. است هارسانه و عراید

 آن برر الراوه. سرازدمی مق د اسلامی شریعت چارچوت در را نشریات در اطلااات و ب ان آزادی

 منصبانصاح  فرام ن اساس بر را اطلااات و ب ان آزادی هایشاخص ن ) ایران مطبواات قانون

 و داده قررار نظرر مرد را دولت رس ی مره  مطلقاً و منحصراً که کندمی  نتع  هاییس است و

  فهرم، وارسری، در فررد آزادیِ روی، ه ر ن از. انردمانده ناکرام اقایرد تنروع داشتن ملحوظ در

 ع لره از. گررددمی محردود آن بره مربو  مناسک اعرای یا و خود یاق ده تغ  ر یا و ذریرش

 به چه آن مناسک اعرای و اق ده النی اظهار آزادی به توانمی اق ده آزادی حق تجلی مظاهر

 اشاره ا ومی طور به یا خصوصی طور به دیگران اتفاق به یا ع عی صورت به چه فردی، صورت

 بره مربرو  مروارد در و خ ریره، هایسازمان تاس س و ویژه مراسم برگ)اری شام  امر این. کرد

. شودمی ابادی مراسم اعرای یا زیارت ع له از آی نی مناسک برگ)اری مرهبی، هایب نیعهان

 اصول اساس بر تا ب ابد امکان بایستیمی فرد هر که روندمی ش ار به حقوقی ع له از موارد این

 شرناختن برسر  ت واقرع، در. گرردد منردبهره آنها از متبواش دولت اصول نه و خود ااتقادی

 مرره  یرک مبنای بر را خود هویت که کشورهایی در باالاخص حاک  ت در ااتقادی هاینظام

 به آزاد و کام  دسترسیِ امکان از محافظت و تروی  بدون( ایران ه چون) کنندمی تع  ن واحد

 هاییم نوا ت یا محدودیت اا ال به است م کن است، آن متض نِ اق ده آزادیِ حق آنچه هر

 بره مرره  از اسرتفاده حرق هادولت بشر قحقو ال للیب ن قانون بر بنا. ب انجامد دولت سوی از
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 هرادولت حق قرت در. ندارنرد را شرهروندان بن رادین حقروق بر محدودیت اا ال توع ه انوان

 نکتره ایرن برر اغلر .باشرند کوشا هاب نیعهان و اقاید تنوع از ح ایت راستای در تا اندموظ 

 برخرورد و دولرت سوی از انادی سایر ذ روان برخی شناختن برس  ت ادمِ که است شده تاک د

 امرا. شرودمی تلقری هرااقل ت حرق در اعحرا  کننردن ی ذ روی رس ی مره  از که افرادی با

 ب ان آزادی حق بر ناظر هایالع  دستور و قوان ن به مربو  دولتی هایس است تردق ق بررسی

 نقرض را انششرهروند اکثریرت حقوق اسلامی ع هوری که است واقع ت این از حاکی  اق ده و

 سانسرور کره هنگرامی سرازد،می محردود را ب ران آزادی حرق دولرت یک که هنگامی. کندمی

 اطلاارات بره دسترسری عرای برر را( ذروذاگانرد) انوان با آن از که س اسی تبل غات و گسترده

 اتتراذ و گ)یردن اخت رار وارسری در را شهروندانش قابل ت  دولتی چن ن حق قت در  نشاندمی

 دیرن بره یرا مسرل انان از ایملاحظه قاب  تعداد که زمانی در. سازدمی محدود خود یِب نعهان

 خرویش هویت یا و کنندمی ذ دا گرایش هاب نیعهان سایر یا و خداناباوری مس ح ت، زرتشت،

 کرردن لحراظ از که هاییس است اتتاذ کنندمی تعری  هاب نیعهان این از یک هر مبنای بر را

 از برآمرده دولت یک سوی از عامعه اکثریت حقوق نقض یمن)له به ماندمی باز هایدگرگون این

 دینری حاک  تِ یک از این ونه را اسلامی ع هوری توانن ی اساس این بر. شودمی تلقی اقل ت

 خراص ایشراخه به دید آذارتاید هاینظام از ایگونه انوان به را آن توانمی بلکه دانست محض

 اسرتفاده کسرانی سرکوت برای اب)اری انوان به آن از و بتش ده س اسی یعنبه مره  یک از

 ایرران اساسری قرانون 88۱ اصر  اسراس برر. کننردن ی ذ رروی دولت از کورکورانه که کندمی

 دوازدهرم اصر  و باشرد معتقرد اشری اینی ش عه یعنی کشور رس ی مره  به باید کاندیداها

 دیگر قانونی محدودیت. است((تغ  ر قاب  غ ر الابد الی اص  این))  که دارد تاک د اساسی قانون

 اساسری قرانون 8۱8 اصر  طبرق ع هرور رئ س که است این ایران در ادیان سایر ذ روان برای

 و قضرائ ه قروه رئر س حضرور با که ایعلسه در اسلامی شورای مجلس در حضور با باید کشور

 مرره  از ذاسرداری به نسبت تعهد در را ایامهسوگندن شودمی تشک   نگهبان شورای ااضای

 بررای مرره  ایرن از ذاسرداری و اشرری اینری ش عه مره  به ااتقاد. کند امضا کشور رس ی

 انروان بره شر ع ان، از بعرد کره ایرران هایسرنی ه چن ن و هاکل  ی ها،مس حی ها،زرتشتی

. کنردمی ایجراد قرانونی و شررای مشکلاتی آیند،می حسات به کشور مرهبی اقل ت ترینب)رگ
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 رسر ی صورت به سنی یک حتی انقلات از ذس دهه چهار در انتتابات از دوره 8۱ در کهطوری

 ع لره از ایرران در ادیران سرایر ذ رروان حقروق نقرض.  اسرت نکرده االام را خود کاندیداتوری

 کررده تاک د آن بر بارها و بارها متحد مل  سازمان بشر حقوق ویژه گ)ارشگران که است مواردی

 . اند کرده محکوم را اسلامی ع هوری حکومت و اند

 آگراهی خرود انسرانی حقوق از ایران در شهروند یک انوان به است انسانی هر وظ فه این باری

 . باشد آن م ثاقهای و بشر حقوق عهانی االام ه ماده با منطبق باید حقوق این و باشد داشته

 راعلامیه جهانی حقوق بش ۵1ماده 

منرد شرود. ایرن حرق متضر ن آزادی هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وعدان و مره  بهره

باشد و ن ) شام  تعل  رات مررهبی و اعررای مراسرم دینری تغ  ر مره  یا اق ده و ای ان می

طور ا رومی برخروردار طور خصوصری یرا برهتواند از این حقوق یا مجت عاً برهاست. هرکس می

 .باشد

 امیه حقوق بشراعل ۵9ماده 

هر انسانی محق به آزادی اق ده و ب ان است؛ و این حق شام  آزادی داشتن باور و اق رده ای  

بدون ]نگرانی[ از مداخله ]و م)اح ت[، و حق عسرتجو، دریافرت و انتشرار اطلاارات و افکرار از 

 .طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است
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 بخش چهارم

 جوانان و دانشجویان گزارشات نقض حقوق
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 تبعیض جنتیتی در ورود زنان به دانشگاهها 

 سازمان کارگروه برای که سندی در ایران برای ادالت سازمان ایران، در دانشجو روز با زمان هم

 از تروعهی قابر  تعرداد ایرران، در کره داد گر)ارش کرد، ارسال زنان ال ه تبع ض مورد در مل 

 بسر ار عنسر تی تبع ض با آن به ورود در زنان یا و اندشده مردانه کاملا یا دانشگاهی هایرشته

 ال للی ب ن نهادهای از گ)ارش این در ایران برای ادالت. هستند مواعه ایکننده نگران و آشکار

 تعهردات اعررای بره اسلامی ع هوری دولت کردن وادار برای لازم اقدامات کل ه خواسته مرکور

 را ایرران در زنران ال ره تبعر ض کره عنس تی های بندی سه  ه ت امی لغو و خود ال للی ب ن

 .دهند انجام کنند، می تع  ق

 ۱۱1۱۱ از بر ش بره مربرو  هرای داده م ان از که ایران برای ادالت سازمان تحق ق هاییافته

 دانشرگاهی های رشته ظرف ت درباره ، شده استتراج( رایگان) روزانه دولتی دانشگاههای رشته

 اکتشا ) نفت مهندسی های رشته در زنان سه  ه دهد می نشان 4۱-8۶48 تحص لی سال در

 کراردانی وارتباطات، اطلااات مدیریت آهن، راه مهندسی ،(نفت استتراج) نفت مهندسی ،(نفت

 آبرسانی تأس سات) مکان ک فنی کاردان دامی، تول دات تکنولوژی کاردانی ذ)شکی، های فوریت

 الروم ،(مرب گری) ورزشی الوم و بدنی ترب ت  کاردانی ،(قدرت) برق فنی اردانیک ،(گازرسانی و

 و( امن تری مطالعرات) اعت راای الروم انتظامی، الوم ،(امن تی مطالعات) س اسی الوم قضایی،

 .است شده صفر مراه  و ادیان

 هرای صرندلی از بسر اری بره دسترسری در زنران ال ره عدی تبع ض بااث ها، م نوا ت این

 صرندلی 8۶9۱ ذ)شرکی، هرای فوریرت کاردانی رشته در مثال، انوان به. است شده انشگاهید

 .است یافته اختصاص زنان به صندلی صفر و مردان به دانشگاهی

 صرورت عراری تحصر لی سرال در رایگان و دولتی دانشگاههای ظرف ت روی بر که مطالعه این

 آن، دانشجویان و اند وابسته دولتی دهاینها به که هاییدانشگاه دهد می نشان ه چن ن گرفته
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 ها، رشته ب شتر در آیند، می در دولت استتدام به شده تض  ن شکلی به تحص  ، ذایان از ذس

 اسرتتدام  فرصرتهای ترت ر ، ایرن به و اندداده کاهش بس ار یا اندکرده متوق  را زنان ذریرش

 مثرال، انروان بره. اسرت یافتره کراهش چشر گ ری طرز به دولتی هایسازمان در زنان دولتی

 خود های رشته از ه چ ک در امسال است، ایران نفت وزارت به وابسته که نفت صنعت دانشگاه

 شر  ی، مهندسری شر  ی، مهندسری کنتررل، بررق مهندسری فنی، بازرسی ای نی مهندسی)

 نفرت مهندسری ، نفت اکتشا  نفت مهندسی ، نفت استتراج نفت مهندسی مکان ک، مهندسی

 مردیریت بازرگرانی، مردیریت حسابداری، نفت، متازن نفت مهندسی نفت، ازمنابع برداری رهبه

 .نکرد دخترقبول دانشجوی( صنعتی

 اسرت، انسران بن ادین حقوق ع له از که اشتغال به زنان برابر و آزادانه دسترسی ترت  ، این به

 دولتری کرار برازار فقرط ایرن ماا. است یافته کاهش مویر، شکلی به ایران، در دولتی کار بازار در

 کرار برازار در بلکره شرده محردود آن در زنران شرغلی فرصتهای ها، سه  ه اا ال با که ن ست

 باارث شرده، وضرع ریاضری و تجربری های رشته در خصوص به که هایی سه  ه ن ) خصوصی

 انب ر بره. شرد خواهد آنها در زن متتصص ن روی ک بود و ها رشته از بس اری شدن تر مردانه

 برا هرا، رشرته از بسر اری در شرده، م نوع کاملا آن به زنان ورود که هایی رشته بر الاوه دیگر،

 و االی تحص لات از برابر و آزادانه برخورداری برای زنان حق عنس تی، های بندی سه  ه وضع

 .است شده نقض کننده، نگران شکلی به کار، بازار به ورود و اشتغال آن، از ذس

 عنسر تی، بنردی سره  ه ن ر) تجربری الوم گروه های رشته از رشته  8۱۱ در ال،مث انوان به

 949 ک  از دامپ)شکی، رشته در مثلا. است شده اا ال زنان ال ه ای کننده نگران های تبع ض

 ۱۶8 در قبرولی بررای تنهرا تواننرد می زنان و شده حفظ مردان برای صندلی ۱9۶ ظرف ت، نفر

 تعرداد درصرد 91 بره ن)دیرک کره اسرت حرالی در این. کنند رقابت مردان با باق  انده صندلی

 سره  ه اا ال ادم درصورت و اند داده می تشک   زنان را تجربی الوم گروه کنندگان شرکت

 را رشرته این به ورود امکان زن نفر ۶۱9 دامپ)شکی، رشته ظرف ت نفر 949 ک  از آم ) تبع ض

 .اندداشته



 نقض حقوق بشر در ایران نگاهی بر ابعاد 

010 
 

 ا رران، مهندسری هرای رشرته ع له از رشته، 9۱ در ن )، یکف ) و ریاضی گروه های رشته در

 شرک  بره عنسر تی بنردی سره  ه  مرواد، مهندسی و کشاورزی مهندسی مکان ک، مهندسی

 مهندسری رشرته در تنهرا. دهد می کاهش را ها رشته این در تحص   برای زنان فرصت آشکار،

 اختصراص مردان به( درصد 1۱) صندلی 911 ایران، ک  در دانشجو ۱4۱ ظرف ت ک  از معدن،

 .کنند رقابت داوطل ، مردان با باق  انده صندلی 8۱۱ در تنها توانندمی زنان و یافته

 بنردی سه  ه عهت انسانی، الوم رشته در دهد می نشان ایران برای ادالت تحق ق های یافته

 زنران درصرد ۱۱ از بر ش ورود از انسانی، الوم های رشته از رشته ۱1 در که بوده شکلی به ها

 درصد 9۶ به ن)دیک که است حالی در این. شودمی علوگ ری هارشته این به( م انگ ن طور به)

 .اندبوده زن انسانی، الوم کنکور در کنندگان شرکت

 دیج تالی،کارشناسری هنرهای و تلوی)یون های رشته در زنان تحص   هنر، گروه های رشته در

 انروان به. است شده مواعه ای کننده نگران محدودیت با تاریتی بناهای اح ای و مرمت فرش،

 زنران بره موعرود سره  ه از درصرد ۱۱ تنهرا دیج ترالی هنرهرای و تلوی)یرون رشته در مثال،

 .است شده داده اختصاص

 زنان برای آم ) تبع ض های سق  بندی، سه  ه اا ال ن ) خارعی زبانهای گروه های رشته در

 داده سره  ه زنران بره درصرد ۶۱ تنها آل انی، زبان رشته در مثال، انوان به. است کرده ایجاد

 زن خرارعی، زبانهرای گروه در داوطلبان از درصد ۹۹ از ب ش که است حالی در این. است شده

 .هستند

 بنردی سره  ه س اسرت مروازات بره کره دهرد مری نشران ما تحق ق های یافته حال، ا ن در

 و اسرت، کررده محردود را دیگرر برخی به و م نوع را ها رشته برخی به زنان ورود که عنس تی

 آینرده کراری هرای مح ط آن تبع به و دانشگاهی های رشته از برخی فضای شدن مردانه بااث

 آن، از توانرد می که شده گرفته کار به عاری تحص لی سال در ن ) دیگری س است شد، خواهد

 از بس اری س است، این اعرای در. برد نام دانشگاهها کردن مردانه -زنانه یا عنس تی تفک ک به

 در و عرنس یرک از فقط سال، اول ترم ن م در و کرده تقس م را خود سالانه ظرف ت دانشگاهها،

 در ذسرران و دختران ترت  ، این به. اند برداشته دانشجو دیگر عنس از فقط سال، دوم ترم ن م
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 حضرور مترتلط و یکسران کلاسرهای در دانشرگاهها، بره ورود زمان تفاوت دل   به ها رشته آن

 .شد خواهد مردانه و زنانه عنس تی نظر از ها، رشته آن تبع به و کلاسها و داشت نتواهند

 فقرط تررم ن م یک در ا ومی، روانشناسی رشته در آباد، خرم -لرستان دانشگاه مثال، انوان به

 در ن ر) زابر  نشگاهدا. است کرده ذریرش زن دانشجوی فقط بعدی ترم ن م در و مرد دانشجوی

 فقرط دوم تررم نر م در و زن دانشرجوی فقرط فارسری ادب رات و زبران رشرته در اول، ترم ن م

 عنسر تی، تفک رک س اسرت ه  ن اعرای در حال، ا ن در. است کرده ذریرش مرد دانشجوی

 ترت ر ، ایرن بره. اندشرده مردانره فقط یا و زنانه فقط ها،دانشگاه از برخی در ها رشته از برخی

 فضراهای امرا نکررده ها رشته این در عدی تفاوت مرد، و زن شدگان ذریرفته ک  تعداد اگرچه

 سرال ترا که حالی در مثال، انوان به. اندشده تفک ک عنس تی، نظر از ها، رشته این در درسی

 را مرردان و زنران س اسری الوم رشته در اهواز، چ ران شه د و اصفهان دانشگاه دو هر گرشته،

 فقرط اهرواز، چ رران شره د دانشگاه و مردان فقط اصفهان دانشگاه امسال، کردند، یم ذریرش

 عنسر تی لحراظ به را دانشگاهی فضاهای تنها نه س است، این. ذریرد می رشته این در را زنان

 بره زنران دسترسری ایرران، عامعره فرهنگری شرایط گرفتن نظر در با بلکه کرد خواهد تفک ک

 سرال ترا کره اصرفهانی دختر یک مثال، انوان به. داد خواهد کاهش شترب  هم باز را دانشگاهها

 شرهر در توانسرته مری س اسری الروم رشرته در تحص   به بودن مند الاقه صورت در گرشته،

 در اصرفهان، دانشرگاه در س اسری الروم رشرته شدن مردانه با امسال، برود، دانشگاه به خودش

 دارد، فاصرله وی خرانواده سرکونت محر  ترا مترهاک لو که اهواز دانشگاه در شدن قبول صورت

. ب انرد براز رشته این در تحص   از دور، شهر یک به رفتن برای خانواده متالفت با است م کن

 زنردگی محر  از دور شرهری در ذسرر دانشرجوی اقامرت مورد در متالفتی چن ن که حالی در

 .آیدمی ذ ش ک تر خانواده،

 س اسرتهای اعررای مردت بلنرد منفری تای رات ت امی از عامعی ارزیابی ارائه برای هنوز اگرچه

 اول ه تحق ق اما است، زود ایرانی زنان زندگی بر االی آموزش عنس تی تفک ک و بندی سه  ه

 انجرام حال در ایران دولت و مقامات سوی از عدی ایعراحی دهد می نشان ایران برای ادالت

 نت جره در و اشرتغال و ارالی آمروزش فضراهای از یتوعه قاب  تعداد از زنان غ بت به که است
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 اینرکهم که است حالی در این. انجام د خواهد کاری هایمح ط و مشاغ  کردن مردانه -زنانه

 .هستند شاغ  زنان درصد 8۶ تنها و دارد وعود ایران کار بازار در ا  قی عنس تی شکا  ن )

 بر ن تعهردات برخلرا  ارالی، زشآمرو در عنسر تی تفک ک و بندی سه  ه س استهای اا ال

 و اقتصرادی اعت راای، حقروق ال للری ب ن م ثاق 8۶ ماده خصوص به اسلامی ع هوری ال للی

 بره برابرر دسترسری شررایط کرردن فرراهم بره مکل  را کننده امضا دولتهای که است فرهنگی

 و رابررب اشتغال حق اص  که م ثاق ه  ن ششم ماده ن )  و کند می ه گان برای االی آموزش

 اساسری قرانون ۶۱ و ۱1 اصر  حتری س اسرتها این. است شناخته رس  ت به را تبع ض بدون

 را اسرت ارالی آمروزش امکانرات به دسترسی حق و اشتغال حق درباره که را اسلامی ع هوری

 .کند می نقض

 سرایر ماننرد ، اسرلامی ع هروری آموزشری -مردیریتی کلان س استهای که است این واقع ت”

 س سرتم: ودوما ، آن ه )اد فساد و رانتی -نفتی اقتصاد:  اولا ذایه های بر ، اعت اای ایارصه ه

 روبررو یکرم و ب سرت قرن در اعرا برای عدی مشکلات با که دارد قرار خرافی و واذسگرا ارزشی

 عنس تی تبع ض بر ن ) زنان با ارتبا  در اسلامی ع هوری ااتقادی – فکری مبنای. است شده

 الگو کردن ه گانی و انداختن عا برای آنها ه)ینه ذر تبل غ و تلاش و است استوار اریسال مرد و

 برار بره نت جه ای مدرن دن ای واقع تهای مقاب  در ”خانه دار زن”  انوان به زن از خود تصور و

 گرشرته سرال  ۶4 در ایرران زنان ذ گ ر تلاشهای و مبارزات از باید زم نه این در. است ن اورده

 .گراشت ارج آنرا و کرد یاد خود فرهنگی -تاریتی دستاوردهای از ذاسداری برای

 بره ورودشران و ”مردانره“ رشته هرای در آنها موفق ت و دانشگاهها در زنان درصدی 9۱ نسبت

 کرردن روانره در را کرار چراره م رسرد نظر به و است شده ساز سر درد حکومت برای کار، بازار

 راه“ هم و شوند ن)دیک خود ”خانه دار زن“ الگوی به هم تا دیده اند هخان به دانشگاه از دختران

 مهرم این آنها. کنند ذ دا خود زده بحران اقتصاد در ب کاری بالای نرخ آوردن ذای ن برای”  حلی

 دانشرگاهی نظام برونداد ب ن ناه اهنگی و کار بازار در توازن ادم مشک  که گرفته اند نادیده را

 و برنامره ریر)ی در بری تروعهی بره عامعره ذژوهشری و خدماتی ، تول دی ایبتشه ن ازهای و

 ”.ندارد دختر دانشجویان ع ع ت اف)ونی با ارتباطی و برم گردد آموزش امر در س است گ)اری
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 در عنسر تی تفک رک موضروع بره ن ) نوب  صلح عای)ه برنده و بشر حقوق فعال ابادی ش رین

 صرورتهای بره دانشرجویان برا برخرورد که است مدتها: م گوید  وا.م پردازد  ایران دانشگاههای

 از محروم رت بره ه چنر ن و سرتاره دار دانشجویان به ن ونه برای او. م گ رد صورت گوناگونی

 مرانع کره اسرت کرار در ذنهرانی دستهای گویا”: گفت و کرد اشاره بهای ت دین ذ روان تحص  

 بره.بازم دارنرد تحصر   از را دانشرجویان متتلر  ایصرورته به.شود مرزوبوم این عوانان تعالی

 ادامره امکران که است آن معنای به این که م کنند ستاره دار را دانشجو یک چ )ی کوچکترین

 .م گ رند او از را تحص  

 بهایی از ابتدای انقلات  عوانان اینکه و کرد اشاره بهایی آی ن ذ رو عوانان وضع ت مورد در او  

 تا کنون نتوانستند به دانشگاه 

 گ)ینش روند در اطلااات وزارت دخالت به سپس نوب  عای)ه برنده و بشر حقوق فعال این.بروند

 کره آیر ن نامره ای طبق”.داد ادامه و کرد اشاره دکترا و ارشد کارشناسی مقاطع در دانشجویان

 دوره و ارشد رشناسیکا مقطع تحص لات است کرده تصوی  است مدتها فرهنگی انقلات شورای

 ورودی کنکور در دانشجویی اینکه از بعد یعنی.است اطلااات وزارت از مجوز اخر مستل)م دکترا

 دانشجو این تحص   ادامه آیا که م کنند استعلام اطلااات وزارت از م شود قبول مقاطع این در

 .بدهد ذاسخ هک دارد فرصت ماه یک آی ننامه طبق اطلااات وزارت و خ ر یا است بلامانع

 سرایر برر الاوه که دانست محدودیتی را دانشگاهها در عنس تی تفک ک اا ال ابادی ش رین  

 متصروص را رشرته هرا از بسر اری”او م گوید :   .کرده اند بار ایرانی دانشجویان بر محدودیتها

 متصروص را دانشرگاهی رشرته ۹۹ در تحصر   دانشرگاه، ۶9 عراری سال در. کرده اند ذسرها

 بره را مسرئله ایرن نامره ای طری من.دختران برای است محدودیتی این که کردند االام ذسران

  .شود داده ایر ترت   ام دوارم که دادم اطلاع ویژه گ)ارشگرهای و متحد مل  سازمان

 آنها ساختن محدود عهت در و دختران برای تهدیدی را دانشگاهها در عنس تی تفک ک ابادی

 یرافتن گسرترش بره ذاسرخ در او.اسرت رو چه از دختران برای محدودیتها این ذرس د و دانست

 ایرران در تدری  به ف ن ستی عنبش بگویم باید”:گفت و کرد اشاره ایران در ف  ن ستی عنبش

 برر در هرم را سرنتی خرانواده هرای و بن ادگرایران به منسوت زنان حتا و م شود قویتر و قویتر
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 تصروی  اسرلامی ع هروری کره آم ر)ی تبع ض قوان ن که هستند اتفاق این بر ه گان.م گ رد

 بره و م ب نرد را زنران خرودش متالف ن اول ردی  در اسلامی ع هوری و کند تغ  ر باید کرده

 برا زنران عنربش کره زمرانی خصوصرا.کند تضع   را عنبش این که م کند سعی متتل  انحا

 گرره عنبش کارگری ه چن ن و سب) نبشع یا دموکراسی خواهی عنبش و دانشجویی عنبش

 کننرد تحصر   ک ترر که است آن کنند می ایجاد زنان برای که محدودیتهایی از یکی.م تورد

 ”.کنند ااتراض حکومت به و کنند زبان درازی ک تر آنکه برای

 

 

 

 

 

 دارستاره دانشجویان روایت

 یرا تحص   از محروم ت. است بوده راهه  زیادی یه)ینه با ه  شه ایران در دانشجویی فعال ت

 از برخری .اسرت کررده دگرگرون را فعرال و منتقد دانشجوی هاده آینده شدن، دارستاره ه ان
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 تحصر   از س اسری هرایفعال ت خاطر به ایران در گرشته سال 8۱ از ب ش در که دانشجویانی

 .برگردند خود درس هایکلاس به اندنتوانسته هنوز اند،شده محروم

 کارزارهای در شودمی یاد "دارستاره دانشجویان" انوان به هاآن از که دانشجویانی درباره بحث

  .گرفت قرار توعه مورد ن ) گرشته ع هوری ریاست انتتابات

 موانرع رفرع راهکارهرای و هاذ شرفت گ)ارش ملی اعلاس اول ن در روحانی حسن ن ) تازگی به

 عاه  ن. باشد آزاد دانشگاه فضای بگراریم: »گفت الوم وزیر به خطات شهروندی حقوق تحقق

 .«باش م داشته نباید دارستاره دانشجوی گویممی غلامی دکتر آقای به

 آن بره" دارسرتاره دانشرجوی کره برود شرده مدای این از ذ ش ایران الوم وزیر غلامی، منصور

. داشت ذی در را دارستاره ندانشجویا برخی ااتراض ستنان این. نداریم "دارد وعود که معنایی

 کردند تحصن الوم وزارت مقاب  ااتراض در که بودند کسانی ع له از گلرو مهدیه و دری مج د

 .شدند غلامی با دیدار به موفق روز سه از ذس و

 برا فردوس، فاط  ا وگویگفت(  ۱۱8۹سپتامبر  ۱1) دی 9 چهارشنبه روز خبرآنلاین سایتوت

 مج رد برا مصراحبه از هاییبتش ادامه در. است کرده منتشر را ص  تح از محروم دانشجوی ۱

 .بتوان د را گلرو مهدیه و دری

 تحصیل از محرومیت سال ۵۱ حبس، سال پنج دری؛ مجید

 دانشرگاه، ایرن اسلامی انج ن اضو و تهران الامه دانشگاه 8۶19 ورودی دانشجوی ،دری مج د

 برا ه )مران و داشرت ادامره 8۶11 سرال تا او محروم ت. شد محروم تحص   از 8۶19 سال در

 از کره او .شرد زنردان روانره ایرران در ع هروری ریاست انتتابات انگ )عدل نتای  به ااتراضات

 آزاد 8۶4۶ سال در تبع د و حبس سال ۱ تح   از ذس بود، انتتابات در کروبی مهدی حام ان

 .بود کرده اخراج "غ رموعه غ بت" خاطر به را او الامه دانشگاه. شد

 ه )مران دانشرجو ۱۱ از ب ش نژاداح دی مح ود دولت با ه )مان و 8۶19 سال در گویدمی او

 .بود شده محکوم تحص   از محروم ت ترم 9 به هم دری. کردند دریافت تعل ق حکم
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 مه را دانشرگاه بره او بازگشرت امکان الوم وزیر و دولت تغ  ر وعود با و زندان از آزادی از ذس

 مردرکی هر چ مرن و خواسرتندمی ن ررات ری) چون بروم نتوانستم هم نور ذ ام دانشگاه: »نشد

 .«کنم شرکت توانستمن ی بود باز الامه دانشگاه در امذرونده چون هم آزاد دانشگاه در. نداشتم

 ذردرم بره و بودم گرفته آنها از که بود وامی ماند الامه از من برای که چ )ی تنها: »اف)ایدمی او

. کررد خرواه م قطرع را بازنشسرتگی حقوق نکند ذرداخت را اشباق  انده اگر که دادندمی امذ 

 .«بود تومان ه)ار ۱۱۱ ک  در که ایه)ینه

 نور پیام از التحصیلیفارغ علامه، در قبولی گلرو؛ مهدیه

 وقرت رئر س. برود گلررو مهدیره شد، تعل ق الامه دانشگاه در 8۶19 سال که نفری ۱۱ از یکی

 تعل ق را شوند کاندیدا اسلامی انج ن انتتبات در که دانشجویانی ه ه بود کرده تهدید شگاهدان

 .کرد خواهد

 88 و برودم 1 تررم مرن: »شد دارستاره روند این در که بود دانشجویانی از یکی هم گلرو مهدیه

 نمر کره داشرتند اصررار و کرنم شررکت نتوانسرتم امتحانرات زمران و بود ن انده ب شتر واحدم

 و کننرد اذیرت را مرن توانستندن ی دیگر و شدمی ت ام درسم ترم آن چون باشم؛ الورودم نوع

 سرتنرانی و تج رع خراطر به هم ترم دو. شدندمی هاامتحان در من حضور مانع ترم ه ان باید

 .«رس د 11 سال به تا شدم تعل ق آذر 89 مراسم

 در را سرال سره حردود و شرد بازداشت 8۶11 سال ع هوری ریاست انتتابات از ذس ن ) گلرو

 کره بود غ رموعه غ بت هم اخراج دل  : »شد اخراج دانشگاه از زمان این در. کرد سپری زندان

 هر چ و نرداد عروات هرم هراذ گ ری متاسرفانه. کرنم ذ گ رری توانسرتمن ی و بودم زندان من

 .«باشم نکرده ذ گ ری او با سال 9 این در که نبوده وزیری و سرذرست

 واحرد 88 گررانردن بررای دانشگاه به او بازگشت با الامه دانشگاه ری س متالفت به اشاره با او

 از خرارج نرور ذ ام دانشگاه در و بگ رم را ن راتم ری) توانستم بس ار ستتی با من: »اف)ود درسی

 امذ ر دانشرگاه از توانستم را ل سانسم مدرک و خواندم درس ترم یک و دادم واحد تطب ق تهران

 .«بگ رم نور
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 رغمالری و کرد شرکت ارشد کارشناسی امتحان در کارشناسی مدرک کس  ذایان از ذس گلرو

 فکر اصلا و بود شده درج ذرونده نقص امکارنامه در: »نشد نامیبت شدن دارستاره دل   به قبولی

 ال ری مردود را وت که هست من ذرونده روی اینامه گفتند... کند ذ دا ادامه روند این کردمن ی

 .«کنی ذ گ ری بتوانی شاید تا زدیم ذرونده نقص ما داشتی خوبی رتبه چون ولی کن م االام

 االرام او بره بعدا اما کرد داوت نامیبت برای گلرو مهدیه از امسال شهریورماه در ال)هرا دانشگاه

 .کنند تک    را نامیبت توانندن ی بودن دارستاره الت به شد

 دوم دولرت الروم وزیرر غلامی، منصور ستنان شن دن از ذس که گفت دارستاره جویدانش این

 تحصرن به دست الوم وزارت مقاب  روز سه دار،ستاره دانشجوی نبودن بر مبنی روحانی، حسن

 .است زده

 در و کردنرد داروت مجلرس بره را مرن مجلرس ن اینرده سرع دی خرانم: »افر)ود گلرو مهدیه

 خواستند ما از و کردند ه راهی هان اینده از بس اری. کردم رکتش شهروندی حقوق ک  س ون

 آقرای بره را قول این هم غلامی آقای و کنند ح  را ما مشک  تا کن م توق  را تحصن هفته دو

 .«نشود محروم تحص   حق از دیگر کسه چ و شود ح  مسئله این ام دوارم و دادند دری

 

 شود.  می مدرک یک تنها تحصیل از دانشجو سهم وقتی 

 و نداشرتند خروبی وضرع ت وادب رات کشراورزی ماننرد ها رشته برخی گرشته در: : ن وز چشم

 رشرته بهتررین در حتی اکنون اما داشت اختصاص ها رشته این به ب کار التحص لان فارغ ب شتر
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 از تعدادی شده موع  که طوری به است کرده ذ دا رخنه ب کاری هم حقوق و ذ)شکی نظ ر ها

 .شوند کار به مشغول شان رشته با غ رمرتبط مشاغ  در التحص لان فارغ ینا

 خرانواده و عوانران مشرکلات ترین اصلی از یکی به اکنون ب کاری معض  ن وز، چشم گ)ارش به

 فرارغ وخصوصرا عوانران اصرلی دغدغه گفت بتوان شاید که طوری به است شده بدل آنان های

 شران تتصصری رشرته برا غ رمرتبط حتی و مرتبط و ابتی شغلی داشتن دانشگاهی التحص لان

 است.

 کشرور بررای اساسری معظلی به خود عامعه، در متتصص انسانی ن روی اشتغال ادم متاسفانه

 وضرع ت تررین نامطلوت به شاید اخ ر سالهای طی قشر این ب ن در ب کاری و است شده تبدی 

 .باشد رس ده خود

 به شاهد اشتغال معض  وعود با که طوری به است عوانان ن ازهای ترین اساسی از یکی اشتغال

 خرانواده تشک   و ازدواج ادم آن ن ونه که بود خواه م عامعه در دیگری مشکلات آمدن وعود

 نقشری اشرتغال بنرابراین اسرت...  و افسرردگی ، طلراق رفتراری، و اخلاقی مشکلات عوانان، در

 افرراد که شود می دهنده آزار ب شتر زمانی ض مع این و کند می ایفا فرد یک زندگی در اساسی

 .هست م آن شاهد اکنون که چ )ی ، کند می درگ ر را متتصص و کرده تحص  

 می ذی در که دادیم انجام دانشگاهی التحص لان فارغ از تن چند با را گفتگویی اساس ه  ن بر

 :آید

 دانشگاه من که زمانی: گوید می باره این در ا ران ارشد کارشناسی التحص   فارغ ساله۶۱رضا

 کرار عررت التحص لی فارغ از ذس بلافاصله حت ا کردم می فکر ا رن رشته هم آن شدم قبول

 روی آزاد شرغ  بره ناچرار بره و ب کارم ام گرفته هم را ارشدم اینکه وعود با اکنون اما شوم می

 .ام آورده

 

 بعرد دانشرگاهی فرد یک شود می موع  که دارد وعود زیادی دلای  من نظر به: اف)اید می وی

 ایرم بروده هرم شراهدش اخ ر سالهای طی البته که آنها از یکی و باشد ب کار تحص لات ات ام از
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 بره یعنری اسرت التحصر لان فارغ و دانشجویان اف)ایش تبع به و ها دانشگاه تعداد رویه بی رشد

 هم کافی تتصص واقعا شاید هک زیادی افراد طب عتا و شود می اشباع ها رشته از کار بازار نوای

 .مانند می ب کار دلایلی به باشند داشته

 اسرتتدام دولتری ای اداره در نتوانسرتم مرن: گوید می هم کامپ وتر کارشناس ساله ۶۱ صادق

 از و کرنم اعاره کامپ وتر و اینترنت خدمات مغازه یک تازگی به توانستم تتصصم به بنا اما شوم

 .کنم می درآمد کس  راه این

 التحصر   فرارغ هم خوت معدلی با و صنعتی دانشگاه از اینکه وعود با من البته: اف)اید می وی

 اسرتتدامی آزمرون هرر امرا م شدم استتدام معتبر شرکتی یا و اداره در که داشتم انتظار شدم

 . بود کم خ لی ذریرش ظرف ت چون نشدم قبول کردم شرکت

 است ستت واقعا ذسر یک برای هم آن التحص لی ارغف از بعد ب کاری: دهد می ادامه عوان این

 وضرع ت چرون کنم ازدواج هنوز ام نتوانسته خودم من است، مرد با زندگی اداره ه)ینه که چرا

 بعردش مشرکلات از ترازه و بروم خواستگاری به که کنم ن ی عرات واقع در و ندارم خوبی مالی

 عوانان ما فکر به باید دولت واقعا. بربتورم مشک  به درآمد ک بود دل   به نکند که دارم واه ه

 یرک نفس تازه انسانی ن روهای عوانان ما است؛ شده فرسا طاقت برای ان دیگر ب کاری که باشد

 کره شرود فکرری برای ران باید باش م داشته عامعه در اظ م سه ی توان م می و هست م کشور

 و ا)یر) کشرور وتعرالی ذ شررفت رد سره ی بتروان م و نرود هدر تتصص ان و سرمایه و انرژی

 .باش م داشته مان اسلامی

 یرک داشرتن مردرک دیگرر اکنرون من نظر به: گوید می هم ادب ات کارشناس و ساله ۱1 مریم

 اینقردر دانشرگاهی التحصر لان فرارغ تعداد که چرا رود ن ی ش ار به کار به عرت عهت ارزش

 شروند مری کار بازار عرت کسانی وتنها یمدار ب کار  عوان ه)اران ای رشته درهر که است زیاد

 سررمایه هرم آن که آزاد شغ  دنبال یا باشند ب کار باید یا وگرنه باشند شانس خوش خ لی که

 مسافرکشری عر) ای چراره کره شناسم می را التحص لان فارغ از خ لی من اگرچه ، خواهد می

 ه ره ایرن یعنی شد کار به مشغول تتصصی رشته در نتوان که است دردآور واقعا این و ندارند

 ...ه چ خواندن درس و تلاش
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 التحصر لان فرارغ ب ن در ب کاری وضع ت که است باور این بر هم دانشگاه مدرس شکری ش  ا

 دولت که است این مساله ومه ترین د شو می اضافه آمار این بر هم روز به روز و است بد بس ار

 . بکند کار به آماده ین روها این عوانان اشتغال برای فکری بایستی

  ؛مثلرا شرود گرفتره ذر ش در باره این در درست س است یک بایستی من نظر به: اف)اید می وی

 مروارد ایرن از یکری دانشرجو محردود ذریرش و بازار کم تقاضای دارای های رشته حر  شاید

 .باشد

 وضرع ت وادب رات کشراورزی ماننرد هرا رشرته برخی گرشته در: گوید می دانشگاه مدرس این

 حتری اکنرون اما داشت اختصاص ها رشته این به ب کار التحص لان فارغ ب شتر و نداشتند خوبی

 کره طروری بره اسرت کررده ذ ردا رخنه ب کاری هم حقوق و ذ)شکی نظ ر ها رشته بهترین در

 کرار بره مشغول شان رشته با غ رمرتبط مشاغ  در التحص لان فارغ این از تعدادی شده موع 

 .شوند

 هرای آموزش به ها دانشگاه باید: کند می خاطرنشان دانشگاهی های آموزش به اشاره با یشکر

 عوانران در کرارآفرینی مهرارت تقویت با و باشند داشته کافی توعه دانشجویان ال ی و صح ح

 کره اسرتتدام آگهری دنبرال بره فقرط نره تحص لات ات ام از ذس دانشجو یک که شوند موع 

 کشرور در اقتصرادی رونرق و شرود کرم ب کاری معض  هم تا باشد ینکارآفر یک بتواند خودش

 .است مطلوت بس ار برویم ذ ش س ت این به بتوان م اگر که گ رد صورت

 تتصرص ادم به التحص لان فارغ ب کاری اوام  از دیگر یکی من نظر به: گوید می ذایان در وی

 واقرع در گرفرت؛ نادیرده نبایرد هرم را التحص لان فارغ زیاد تعداد اینکه ض ن گردد برمی آنان

 هرا رشرته و هرا دانشگاه حد از زیاده اف)ایش با متاسفانه و است دلای  این از یکی گرایی مدرک

 از و شروند مری دانشرگاه وارد اعت اای کلاس قولی به و ال ی مدرک کس  دل   به تنها افراد

 کره دانشرگاهی هرر از و ای رشرته هرر حالا)شود می اایدشان مدرک یک تنها دانشگاه و درس

 دانشرگاهی ب کاران اظ م خ لی موع  خود که ای حرفه توانایی نه و تتصص نه!!( باشد باشد،

 ک ف رت بره و شده حر  ضروری غ ر های رشته و گردد تصح ح رویه این بایستی که شود می

 .شود ب شتری توعه ها دانشگاه و اسات د توسط آموزش



 نقض حقوق بشر در ایران نگاهی بر ابعاد 

051 
 

 

 

 

 

 التحصیلانفارغ و دانشجویان یكاریب و اشتغال آمار جدیدترین

 ب کرار نفرر هر)ار ۱۱۱ و شراغ  نفر ه)ار 1۱۱ کشور، االی آموزش تحص   حال در ع ع ت در

 4۱۱ و شراغ  م ل رون۶5۹ ن ر)، 49 سرال التحص لان فارغ م ل ون ۹ ب ن در ه چن ن هستند؛

 .هستند ب کار نفر ه)ار

 برخروردار خاصری اه  ت از اخ ر هایسال رد التحص لان فارغ ب کاری مهر، خبرنگار گ)ارش به

 افر)ون روز رشرد برا کشرور کره شد تبدی  اساسی چالش یک به زمانی موضوع این. است شده

 و هادانشرگاه ظرف رت حد از ب ش اف)ایش نت جه خود نوبه به که االی تحص لات دارای ع ع ت

 .شد مواعه بود، االی آموزش مراک)

 بر ن تعرادل اردم بره منجرر ارالی، آمروزش مراکر) و هاگاهدانشر ظرف ت اف)ایش حال ا ن در

 .است شده دانشگاهی التحص   فارغ ع ع ت و کار بازار واقعی ن از و موعود شغلی هایفرصت
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 التحصر   فرارغ ع ع رت کرار برازار وضرع ت از گر)ارش و مطالعه ترین تازه در ن ) کار وزارت

 دانرش تعرداد آمرار خصروص در ناسرانکارش بعضراً و س اسر ون اغلر : کررد االرام دانشگاهی

 و هسرتند خطرا دچرار ه رواره دارنرد کرار برازار در حضرور بره ت ای  که دانشگاهی آموختگان

 تعرداد حال کره در شرد خواهنرد کرار بازار وارد دانشگاهی آموختگان دانش ت ام که ذندارندمی

 برا ه )مران هم زیادی دادتع و ندارند اقتصادی فعال ت برای ت ایلی زنان ویژه به آنان از زیادی

 .دارند اشتغال کار به تحص  

 

 هتتند؟ کار جویای و بیكار دانشگاهی التحصیلان فارغ همه آیا

 در و التحصر   فارغ ع ع ت ،«التحص لان فارغ ب کاری» وضع ت از اطلااات ترینتازه اساس بر

 از کره اسرت شرده بررآورد نفر ه)ار 1۱۱ و م ل ون 88 معادل 49 سال دانشگاهی تحص   حال

 التحصر   فرارغ ع ع رت ن ر) نفرر م ل رون ۹ و تحصر لی حرال در نفر م ل ون 951 م )ان این

 .هستند

( درصرد8۹) نفرر هر)ار 1۱۱ حدود هستند تحص   حال در که نفر ه)ار هشتصد و م ل ون 9 از

 در ع ع رت از بتشری ه چنر ن. هسرتند شاغ  و بوده اقتصادی فعال ت دارای تحص   ض ن

 شغ  عستجوی در و هستند غ رفعال اقتصادی نظر از دانشگاهی التحص   فارغ و ص  تح حال

 .ن ستند

 4۱۱ و شراغ  نفرر م ل ون ۶5۹ التحص  ، فارغ م ل ونی ۹ ع ع ت ب ن در آمار ه  ن اساس بر

 غ رفعرال ع ع رت در التحصر لان فرارغ از نفرر م ل ون ۱59 اینکه ض ن. هستند ب کار نفر ه)ار

 .شوند ن ی محسوت کار عویای ب کار ع  عت ع)و که دارند قرار اقتصادی

 

 دانشگاهی التحصیل فارغ هزار 14۱

 1۱۱ حردود دانشگاهی التحص لان فارغ تعداد 4۶-49 تحص لی سال در االی آموزش آمار بنابه

 مری اضرافه ب کرار افرراد خ ر  به افراد این ه ه که دارد وعود اشتباه باور این و است نفر ه)ار



 نقض حقوق بشر در ایران نگاهی بر ابعاد 

051 
 

 غ رر اقتصادی نظر از و ندارند کار بازار به ورود برای ت ایلی افراد این از بتشی حال که در شوند

 .ن ستند کار عویای ب کار یعنی هستند فعال

 

 نیتتند «کار جویای بیكار» التحصیلان فارغ درصد 85

 فرارغ افرراد از درصرد ۶9 حردود ایرران، آمرار ذژوهشرکده توسرط شرده انجام بررسی اساس بر

 غ رر ارالی التحصر   فرارغ افراد از درصد ۹8. هستند غ رفعال اقتصادی نظر از االی ص  التح

 مردرک دارای افرراد ایرن از درصرد ۶۱. دهنرد مری تشک   مردان را درصد ۱4 و زنان را فعال

 بالراتر و ارشرد کارشناسری مدرک دارای درصد 9 و کارشناسی مدک دارای درصد 9۱ کاردانی،

 .هستند

 آمرارگ ری از کره ارالی التحصر   فرارغ نفر م ل ون ۹ از گفت توان می نتای  این از استفاده با

 فعرال غ رر اقتصرادی نظرر از نفرر م ل رون ۱59 حدود است شده برآورد 8۶49 سال کار ن روی

. دارد اختصراص مرردان بره نفرر هر)ار ۹۱۱ و زنران به نفر م ل ون 85۹ تعداد این از که هستند

 و ارشرد کارشناسی و کارشناسی کاردانی، مقاطع در فعال غ ر  لانالتحص فارغ برآورد ه چن ن

 .است نفر ه)ار 8۱۱ و نفر م ل ون 85۱ ه)ار، ۹۱۱ بترت   بالاتر

 سرال دانشرگاهی التحصر   فرارغ نفرر هر)ار 1۱۱ از گفرت تروان می اساس ه  ن بر ه چن ن

 .هستند لفعا غ ر اقتصادی نظر از( درصد ۶9)  نفر ه)ار ۱4۱ حدود 4۶-49 تحص لی

 درصد 84 مردان گروه در و دانشگاهی التحص   فارغ زنان، از درصد ۱۱ زنان گروه در طرفی از

 فرارغ زنران ت ایر  دهرد مری نشران کره هستند فعال غ ر دانشگاهی التحص   فارغ مردان، از

 .است التحص   فارغ مردان از ک تر کار بازار به ورود برای التحص  

 التحصر لان فارغ ک  از هستند کاردانی مدرک دارای که اقتصادی الغ رفع افراد سهم ه چن ن

 از هسرتند کارشناسی مدرک دارای که اقتصادی غ رفعال افراد سهم درصد، 9۱ کاردانی مدرک

 دارای کره اقتصرادی غ رفعرال افرراد سرهم و درصد ۶9 کارشناسی مدرک التحص لان فارغ ک 
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 بالراتر و ارشرد کارشناسی مدرک التحص لان فارغ ک  از هستند بالاتر و ارشد کارشناسی مدرک

 .است درصد 84

 التحصر لان فرارغ کر  از کراردانی فعرال غ رر التحصر لان فارغ نسبت دهند می نشان آمار این

 مردرک دارای افرراد ت ایر  آن الرت و دارد را سهم ب شترین کاردانی مدرک دارای دانشگاهی

 .است تحص   ادامه برای تر ذای ن تحص لی

 

 هتتند. شاغل دانشجویان درصد ۵1

 و ارشرد کارشناسری مردرک دارای که کسانی خصوصا دانشگاهی التحص   فارغ افراد از بتشی

 بررسری اسراس برر. هسرتند شراغ  تحص   ض ن شدن، التحص   فارغ از قب  هستند دکتری

 کر  از شراغ  دانشرجویان سرهم یعنری اشتغال نسبت ایران، آمار ذژوهشکده توسط شده انجام

 .است درصد 8۹ حدود دانشجویان

 سرهم ه چنر ن. دارد اختصراص زنران به درصد ۱8 و مردان به شاغ  دانشجویان از درصد ۹4

 کر  از بالاتر و ارشد کارشناسی و کارشناسی کاردانی، تحص لی های دوره در شاغ  دانشجویان

 .است درصد ۱9 و 9۱ ،۱۱ ترت   به دانشجویان

 کر  از شرود مری مشراهده 4۶-49 تحص لی سال دانشجویان برای م)بور های سهم احتسات با

 هر)ار 9۶۱ حردود تعتداد این از که هستند شاغ  نفر ه)ار 1۱۱ حدود دانشجو نفر م ل ون 951

 .دارد اختصاص زنان به نفر ه)ار 8۹۱ و مردان به نفر

 بالراتر و ارشرد کارشناسری و کارشناسری کاردانی، مقاطع در شاغ  دانشجویان برآورد ه چن ن

 .است نفر ه)ار ۱8۱ و 9۶۱ ،89۱ بترت  

 شود می مشاهده کن م محاسبه زنان و مردان گروه برای را شاغ  دانشجویان سهم اگر طرفی از

 شراغ  دانشرجو زنران از درصرد ۹ زنران گروه در و دانشجو مردان از درصد ۱۱ مردان گروه در

 .هستند



 نقض حقوق بشر در ایران نگاهی بر ابعاد 

056 
 

 در کره شراغ  افراد سهم دید خواه م ص لیتح مقطع هر در شاغ  دانشجویان سهم محاسبه با

 شراغ  افراد سهم درصد، 8۱ کاردانی مقطع دانشجویان ک  از کنند می تحص   کاردانی مقطع

 و درصرد 8۱ کارشناسری مقطرع دانشرجویان ک  از کنند می تحص   کارشناسی مقطع در که

 دانشرجویان کر  از کننرد مری تحص   بالاتر و ارشد کارشناسی مقطع در که شاغ  افراد سهم

 .است درصد ۱1 بالاتر و ارشد کارشناسی مقطع

 دانشرجویان کر  از کارشناسی مقطع شاغ  دانشجویان نسبت دهند می نشان م)بور های سهم

 از دکترری و ارشد کارشناسی مقطع شاغ  دانشجویان نسبت و سهم ک ترین کارشناسی مقطع

 .دارد را سهم ب شترین دکتری و ارشد کارشناسی مقطع دانشجویان ک 

 

 گیری نتیجه

 تحصر   ضر ن شردن، التحصر   فرارغ از قبر  دانشگاهی التحص   فارغ ع ع ت از بتشی -

 .هستند شاغ ( درصد 8۹)  نفر ه)ار 1۱۱ حدود دانشجو نفر م ل ون 951 از. هستند شاغ 

 موضروع ایرن هسرتند فعرال غ ر اقتصادی نظر از دانشگاهی التحص   فارغ ع ع ت از بتشی -

 .کند می صدق زنان مورد در ویژهب

 غ رر دانشرگاهی التحصر   فرارغ زنان از درصد ۱۱ و التحص لان فارغ ک  از درصد ۶9 حدود -

 .هستند فعال

 نفرر هر)ار 1۱۱ ،4۶ – 49 تحص لی سال در دانشگاهی التحص لان فارغ ک  تعداد که آنجا از - 

 از( درصرد ۶9) نفر ه)ار ۱4۱ حدود گفت توان می ،(زن ه)ار ۶۱۱ و مردم نفر ه)ار ۱۱۱) است

 از دانشگاهی التحص   فارغ زنان از( درصد ۱۱) نفر ه)ار 81۱ و دانشگاهی التحص لان فارغ ک 

 .ندارند کار بازار به ورود برای ت ایلی و هستند غ رفعال اقتصادی نظر

 95۱ حردود( نفرر م ل رون 8851) دانشگاهی تحص   حال در و التحص   فارغ ع ع ت ک  از -

 عر)ء نفرر م ل رون ۱59 مج روع در یعنری هسرتند ب کرار نفرر م ل ون 858 و شاغ  نفر م ل ون

 .هستند فعال غ ر( درصد ۱۱ معادل نفر م ل ون 95۱) بقی ما و اقتصادی فعال ع ع ت
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 از شرده انجرام مطالعره بندی ع ع در اعت اای رفاه و کار تعاون، وزارت گ)ارش، این اساس بر

 فعرال غ ر گرفتن نظر در با که رس د نت جه این به دانشگاهی آموختگان شدان اشتغال وضع ت

 در تحصر  ، حال در افراد از درصد 8۹ حدود بودن شاغ  و التحص لان فارغ از درصد ۶9 بودن

 مری و گ رد ن ی قرار کار عستجوی در و ب کار افراد زمره در ع ع ت این از درصد ۱8 مج وع

 شرغلی فرصرت ایجراد ه چرون اظهراراتی و کررد ایجاد شغلی صتفر آنها از ن  ی برای بایست

 گ ریهرا تص  م در انحرا  موع  و است ب)رگی خطای دانشگاهی، التحص لان فارغ ه ه معادل

 .شودمی کلان هایری)ی برنامه و

 

 جوانان فراکتیون در دکترا دانشجویان مشكلات بررسی

 مشرکلات بررسری از اسرلامی رایشرو مجلرس عوانران فراکسر ون رئر س -موسوی  فرید س د

 خواسرت برنامره سرازمان و الروم وزارت از و داد خبرر عوانران فراکس ون در دکترا دانشجویان

 .باشند داشته مشک  این ح  به عدی اهت ام

 و مسرائ  و دانشجویان وضع ت به رس دگی: کرد اظهار ایسنا، با وگوگفت در موسوی فرید س د

 روبررو متعرددی مشرکلات برا کره هادانشرگاه روزانره دکترای ندانشجویا خصوصا آنها مشکلات

 .بود خواهد عوانان فراکس ون کار دستور در هستند

 امکانات اینکه بدون دادیم اف)ایش هاحوزه از بس اری در مطالعه بدون را هاظرف ت ما: اف)ود وی

 از بشریت که اندرفته ما  شذ از هاییم رزاخانی ذروفسور امروز. ده م قرار آنها اخت ار در را لازم

 .دریاب م را امروز هایم رزاخانی باید ما. شده محروم خدمتشان

 ازدواج که کردیم ترغ   را کارشناسی دانشجویان ما: کرد اضافه مجلس در تهران مردم ن اینده

 هاعراز گروی م مری سویی از. اندشده دکترا دوره وارد اکنون آنها. بدهند خانواده تشک   و کنند

 را زنردگی هایحرداق  سویی از و باشند داشته حضور دانشگاه در بدهند تعهد باید و ندارند کار

 .کن م ن ی فراهم برایشان
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 قررار رسر دگی مورد را موضوع این عد به خواه م می الوم وزارت از: کرد نشان خاطر موسوی

 دولرت و بودعره و رنامهب سازمان بلکه ن ست الوم وزارت به محدود فقط مسئله این البته دهند

 .باشند داشته زم نه این در عدی ورود باید هم

 تک  لری تحصر لات ظرف رت برازنگری ضررورت برر تاک رد برا مجلس عوانان فراکس ون رئ س

 تک  لری تحصر لات هرایدوره به را دانشجویان بهترین ما: کرد اضافه کشور ن ازهای با متناس 

 بررای عردی مشکلات بروز بااث ه  ن و نداریم آنها رایب ایبرنامه ه چ بعد و کن ممی هدایت

 .شود می عوانان

 

 

 مذهبی اعتقادات دلیل به تحصیل از محرومیت

 رودهرن آزاد دانشگاه از بودن بهایی دل   به اخ ر هایهفته طی که بهایی دانشجو شش از یکی

 مرن ذر ش هفتره سه حدود: »گفت ایران در بشر حقوق ال للی ب ن ک پ ن به است شده اخراج

 و مع راری هایرشرته کارشناسری و کراردانی مقطع در که بهایی دختر دو و ذسر سه ه راه به
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 رونرد طری مراه ه گری اخرراج. شدیم اخراج دانشگاه حراست توسط کردندمی تحص   ا ران

 .«افتاد اتفاق ع)ی ات در تفاوت ک ی با مشابهی

 چگرونگی توضر ح در نشرود فاش نامش استخو امن تی، تبعات دل   به که بهایی شهروند این

 مرن بره ت اسری طری ذر ش هفته ذن : »گفت ک پ ن به رودهن آزاد دانشگاه از اخراعش روند

 بره بایگانی دفتر در اما. کنم مراععه بایگانی به باید و است ناقص تحص ل م ذرونده که شد گفته

 در و داد ارعراع دانشرگاه آمروزش ری س به مرا هم حراست بروم، حراست به باید شد گفته من

 معرار  امتحان کنکور برای من گفتم هست د؟ مسل ان ش ا گفت بود مسئول که شتصی آنجا

 هرم مرن. هسرتی بهرایی کره بنرویس فرمرت روی ب ا ذس گفت. هستم بهایی اما دادم اسلامی

 بعرد روز چنرد. دادم آنها به اخراعم برای مدرک نوشتنم با واقع در کنممی فکر الان اما. نوشتم

 حرر  برودم،کرده انتتات عدید ترم برای که هاییدرس دیدم شدم، دانشگاه سایت وارد وقتی

 دانشرگاه آموزشری بتش به مراععه در. افتاد ن ) بهای م دوستان بق ه برای اتفاق این. استشده

 ینرهگ) و کردنرد حرر  را مرا خودشران واقع در. ایدداده دانشگاه از انصرا  ش ا شدگفته ما به

 و ترریندردنراک ایرن واقرع در. شردیم اخرراج کره نشود گفته تا بودند کرده انتتات را انصرا 

 .«است دانشگاه مسئولان حرکت ترینغ رقانونی و تریناج  

 و کررد اشراره ن ) دانشگاه حراست رئ س با ملاقات به ادامه در شده اخراج بهایی دانشجوی این

 را مرانتلفرن هرایگوشری اتراقش بره رفتن از قب  تا تخواس ما ه ه از حراست ری س: »گفت

 نظررم بره. نبرود شن دن قاب  صدایش که زدمی حر  آرام قدری به هم اتاق در. کن م خاموش

 امرا ذرسر دیم مری را مران اخرراج دل   مرت  ما. کن ممی ضبط را صدایش داریم کردمی فکر

 نرام یبرت نبایرد اول روز از ن رد،دامری را دلر لش خودتران گفرتمری و دادن ی صریحی عوات

 برایتان هم مراعع به ذ گ ری و کنممی علوگ ری دانشگاه به مجددتان ورود از گفت. کردیدمی

. نکرردیم تراناخراج شهریه اخر از ذس و ترم وسط که کردیم لط  خ لی گفت. ندارد ای فایده

 خودتران گفت و داد انتک را سرش هست م؟ بهایی چون که است این منظورتان ذرس دیم وقتی

 گفرت بگ ریم، بودیم سپرده دانشگاه به که را ماندیپلم مدرک تا خواست م وقتی حتی. دان دمی

 .« نشود داده تحوی  ما به هم دیپلم مدرک
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 چطور اینکه درباره شده اخراج دانشگاه از چهارم ترم به ورود آستانه در که بهایی دانشجوی این

 در: »گفرت ک پ ن به اند، شده دیگر دانشجویان بق ه و او بودن هاییب متوعه دانشگاه مسئولان

 اسرت مای  ذرسد می متقاضی از که است ایگ)ینه فقط. ندارد وعود مره  گ)ینه دانشگاه فرم

 کننردمری شررکت کنکور در که بهای انی. دهد ذاسخ را مره  کدام به مربو  دینی هایسئوال

 گ)ینره بق ه و من. اندخوانده مدرسه در که است درسی چون اسلامی معار  نویسند می ه گی

 امرا شدند متوعه چطور دانمن ی من. شویم دانشگاه وارد طریق این از تا زدیم را اسلامی معار 

 .«ن ست ستت هم آن تشت ص

: گفرت شرود،ن ی ختم عایی به دانشگاه از اخراج به نسبت شکایتش اینکه اظهار با دانشجو این

 نقرص شرب ه هاییگ)ینه با است بهایی دانشجویی شود متوعه وقتی سنجش مانساز ساله هر»

 ماننرد متتلفری عاهرای بره بهرایی اخراعری دانشجویان. کندمی اخراج دانشگاه از را او ذرونده

 دیگرری نهراد هر و سنجش سازمان و الوم وزارت ع هوری، ریاست دفتر رهبری، ب ت مجلس،

. استنداشته ایفایده اما اندکرده مراععه باشد ادالتیبی این ذاستگوی تواندمی کردند فکر که

 خرود نوبره بره هرم من. استداشته ادامه گرشته ساله هفت و سی طی در که است روندی این

 راه شرکایتم کره حالا ه  ن از دانممی اما نباشم بدهکار حداق  خودم به تا کرد خواهم شکایت

 .«برد نتواهد عایی به

 از غ رر بره کره گفرت ن ر) ک پر ن با گفتگو در ن وز بهایی سایت سردب ر ذور،  اس اا  مرتضی

 طری ن ر) دیگرر بهرایی دانشرجویان از نفر 4 رودهن، آزاد دانشگاه از بهایی دانشجو شش اخراج

 و فنری دانشرگاه ش راز، ارم غ رانتفاای دانشگاه اصفهان، صنعتی هایدانشگاه از اخ ر هایهفته

 .اند شده اخراج ن ) تهران صنعتوالم انشگاهد و ب رعند ای حرفه

 برا 8۶4۱ سرال کنکرور از ذرس بهایی شهروند ۱84 که گفت ک پ ن به ن وز بهایی سایت مدیر

( 4۱)سالجاری طی در نفر 9۱ ه چن ن. شدند محروم دانشگاه به ورود از «ذرونده نقص» گ)ینه

 .اندشده اخراج بهایی دیانت به ااتقاد دل   به متتل  هایترم در دانشگاه به ورود از ذس

 کنکرور 8۱۱ رتبره با که است ایقان ان ن  ا دانشجویان این ع له از ذور اس اا   آقای گفته به

 از رادحسر نی سادات مائده ه چن ن. شد اخراج دانشگاه آخر ترم آغازین روزهای در سراسری،
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 مقطرع هفرت تررم در راف رکگ رشرته از اسر اا لی درنرا و اصفهان صنعتی دانشگاه آمار رشته

 حرفره و فنری دخترانه دانشگاه از متتاری فریناز و ش راز، ارم غ رانتفاای دانشگاه از کارشناسی

 شردهاخرراج دانشرجویان از نفرر دو هردایتی عهرانگ ر و هوربترت ینا. شدند اخراج ب رعند ای

 هرایدانشرگاه از راخ  های هفته طی که هستند کسانی تعداد این. هستند رودهن آزاد دانشگاه

 از بسر اری امرا انرد،بروده خرود نرام شردن ایرسرانه بره مایر  و شرده اخراج ایران در متتل 

 .ن ستند خود نام شدن ای رسانه به مای  شده اخراج دانشجویان

 رشته در شده اخراج بهایی دانشجویان از یکی هدایتی، عهانگ ر ن وز بهایی سایت مدیر گفته به

 مراه دی هفرتم تراریخ در اخرراج از ذر ش رودهرن، دانشرگاه از افر)ار نررم کرامپ وتر مهندسری

 حضرور در و دانشرگاه مهندسری فنری بترش ری س و کامپ وتر گروه مدیر سوی از( 4۱)امسال

 قررار تقردیر مرورد ن ونره دانشجوی انوان به دانشگاه در فق ه ولی ن اینده و فق ه ولی ن اینده

 .بودگرفته

 به که 8۶94  ماه اسفند در شده تصوی  فرهنگی انقلات االی شورای مصوبه سوم بند اساس بر

 ح ن در چه و ورود در چه ها دانشگاه در: »است آمده رس ده، ایران رهبر ای، خامنه الی تای د

 کنکور از ذس تحص   از م انعت.« شوند محروم دانشگاه از اند بهایی شد احراز چنانچه تحص  

 مری اتفاق سنجش سازمان و ها دانشگاه حراست سوی از که دانشگاه به ورود از ذس اخراج یا و

 .افتد می اتفاق است رس ده رهبری امضای به که مصوبه این ذشتوانه به افتد

 از دیگرری تعرداد ه رراه بره درایرران بشرر حقوق ال للیب ن ک پ ن 8۶48 ماه اسفند سوم در

 ایرران در ال ری آزادی و حصر  ت حرق مرورد در مشرترک ای ب ان ه بشری حقوق هایسازمان

 فقط بهای ان تحص   از محروم ت برای فرهنگی االی شورای مصوبه از انتقاد با و کردند منتشر

 آمروزش موسسره بره ایرانری مقامات ،۱۱88 سال در حتی کردند اظهار مرهبی ااتقاد دل   به

 تاسر س 841۹ السر در آنلراین ایمکاتبره دانشرگاه یک انوان به که ،(BIHE) بهای ان االی

 کره اسرت آمرده ب ان ه این در. کردند زندانی و بازداشت را آن مدرس سی و بردند یورش شده،

 تشرک  ب ان، آزادی از آم ) مسال ت استفاده با مرتبط اتهاماتی با مدرس ن این از تن نه حداق 

 .شدند محکوم آیی،گردهم و
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 محروم هزاران جی،اخرا 21: روحانی دولت در بهائیان تحصیل وضعیت

 دهرد؛ می درس( BIHE) «بهایی آزاد االی آموزش موسسه» در او. است دانشگاه استاد «مونا»

 از: »کنرد حر  را بهای ان تحص   مشک  تا شد تاس س ایران در 8۶99 سال در که ای موسسه

 ه ر ن بررای. کنند تحص   دانشگاه این در توانستندن ی ه ه بود، کم مانامکانات که عاییآن

 کره دهر م ارایره توانسرت ممی را هاییرشرته تنهرا دیگر، سوی از. افتادیم کنکور تدوین فکر به

 تجربری هایرشرته نتسرت ن و بود ا ران فنی، رشته اول ن. کنند تدریس توانستندمی استادها

 ن سرت، ذریرفتره ایرران در دانشرگاه ایرن مردرک چرون ولری. شر  ی و دنردانی دارویری، هم

 شرک  بره دانشرجویان زمان، آن در. کند ذ)شکیدندان توانستن ی دندانی رشته ص  التحفارغ

 هرچنرد کنر م؛ ارایره هم را دیگر هایرشته توانست م بعدتر و کردند شروع را تحص   ایمکاتبه

 بودنرد موظ  هاآن و شدمی ارسال دانشجویان برای درسی مواد و هاع)وه. است محدود هم باز

 .«برگردانند و داده انجام را خود تکال   شده،   نتع زمان مدت در

 حکومرت بردو از کره دانسرت ایرران در مررهبی هایاقل ت گروه ترینب)رگ توانمی را بهای ان

 مجرازی دانشگاه تاس س بعدها هرچند. است شده م نوع ها آن برای تحص   اسلامی ع هوری

 و هاح لره از ن ر) غ رحضروری شرگاهدان ه ر ن امرا باشرد بهای ان تحص   برای راهی توانست

 . است مواعه هاییمحدودیت با و ن ست امان در اسلامی ع هوری ماموران تتری 

 و اسرات د ت رامی ،8۶۱4 سال در «فرهنگی انقلات» تا اسلامی ع هوری آمدن کار روی زمان از

 سرال سره مردت به ن ) هادانشگاه ه ه و اخراج حکم با مرور به هادانشگاه در بهایی دانشجویان

 مجردد نرامیبت بررای ها،دانشرگاه بازگشرایی با دانشجویان که بود 8۶9۱ ت رماه. شدند تعط  
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 تحصر   از محرومران انروان بره بهرایی دانشرجویان نام االانات تابلوی روی اما کردند مراععه

 .کردمی خودن ایی

 هادانشرگاه بره نسرتندتوا س اسری هرایاتهام برا اخراعری دانشرجویان از برخی که 9۱ دهه در

 ایرن ذرریرش شررو  از یکی زیرا نشد دانشگاه به ورود به موفق بهایی دانشجوی ه چ برگردند،

 .بود بهایی دین به ااتقاد ادم االام بازگشت،

 تصر  م هرا دانشرگاه از اخراعری و بهرایی اسرات د از کروچکی ع ع ها،م نوا ت ه  ن ذی در

 امرا مجرازی ال ری موسسره ایرن هایمحدودیت. ندکن تاس س غ رحضوری دانشگاهی گرفتند

 تهدید با ه واره دانشگاه این اسات د و دانشجویان گردد؛برن ی اسات د و دروس امکانات، به صرفا

 فعال رت با اسلامی ع هوری برخورد موج ترینب)رگ از یکی. اندبوده روروبه حبس و بازداشت و

 موسسره ایرن کارکنران و اسات د از نفر 88 آن، یط که گردد برمی 8۶۹۹ سال به دانشگاه، این

 کلاس برگ)اری مح  انوان به خانه ۱۱۱ از ب ش در که ن ) مدارکی و تجه )ات. شدند دستگ ر

 .شدند ضبط ماموران توسط داشتند، عای ها

 امن تری ماموران و گرفت را بهای ان عامعه گریبان برخورد از دیگری موج ن ) 8۶4۱ ماه خرداد

 ایرن. کردنرد بازداشرت شر راز و اصفهان کرج، تهران، در را نفر 89 ها، آن های خانه به ح له با

 ه کراران استادان، از برخی ها، شده دستگ ر م ان در. شدند محکوم حبس سال ۱ تا ۶ به افراد

 .داشتند حضور دانشگاه کارکنان یا

. دهردمی ادامره خرود فعال ت به چنانهم بهای ان مجازی دانشگاه اما تهدیدها این ت ام وعود با

 برررای دیگررری مشررکلات ایررران، در دانشررگاه ایررن مرردرک نبررودن ذررریرش مررورد کرره هرچنررد

 .است داشته ه راه به دانشگاه این های کردهتحص  

 مردرک چرون: »گوید می «ایروایران» به او. است بوده دانشگاه این دانشجویان از یکی «ذدرام»

 تررکم مانحقوق ذایه مثلا شویم؛می مواعه تبع ض با اشتغال هنگام ند،ندار قبول را دانشگاه این

 البتره. شرویممی محسروت دیرپلم اما ایمکرده تحص   کهآن با هم سربازی در. است دیگران از

 برای اما خواهندمی سربازی برای را ما که است عال . است بهتر هادیپل ه برای معاف ت شرایط
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 اعرازه هم من بروی، دانشگاه به تو ندادند اعازه که طوره ان گفتمی ه  شه ذدرم. نه تحص  

 .«بروی سربازی به دهمن ی

 سراسرری کنکرور نرامیبت فرم از را مره  سوال کشور آموزش سنجش سازمان 8۶1۶ سال در

 بره بالراخره تواننردمی کره آورد وعود به دانشجویان برای ناگهانی ام دی اقدام، این. کرد حر 

 شر ارانگشت نفرر چند و شدند برخوردار کنکور در نامیبت حق از  فقط هاآن اما. بروند گاهدانش

 آن در ذردرام. گرفتنرد قررار اخراج و تهدید مورد هم باز بعدتر که یابند راه دانشگاه به توانستند

 .بود کرده شرکت کنکور این در سال

 هرم بره چ ر) ه ره سرال آن: »داشت ه راه به سرخوردگی دیرتر که کرد تعری  ه جانی از او

 را دانشرگاه در مشرارکت ترات و تر  و برودیم زنیتسرت هرایکلاس دنبرال به صبح از. ریتت

 مرن از سرال سه که برادرم از. بود شده سراسری کنکور رقابت به تبدی  ما برای رقابت. داشت م

 هاییبچه ه راه به وقتی اام. کردیم نامیبت کنکور آن در خودم، هایایدورههم تا است ترب)رگ

 مراععره سرنجش سرازمان بره هاکارنامره دریافرت برای بودند آمده تهران به هاشهرستان از که

 .«است ناقص تانذرونده گفتند ما به کردیم،

 حقروق ویژه گرگ)ارش ،«دوذ  گال ن رینالدو» سفر در 8448 سال در محرمانه سند یک کش 

 بررای تحص لی قاطعانه م نوا ت چرایی ذ رامون هاسوال و دیدهاتر به توانست اما ایران به بشر

 در. شد منتشر زبانفارسی هایرسانه در 8۶49 ماه خرداد در سند این البته. دهد ذاسخ بهای ان

 تصروی  بره 8۶94 مراه به رن در «فرهنگری انقلرات االی شورای» هایعلسه در که سند این

 نرامیبت انرد،بهایی نکردنرد اظهرار چرهچنان مردارس در] بهای ران: »[اسرت آمرده بود، رس ده

... شوند نامیبت دارند، اق دتی مسای  به مسلط و قوی کادر که مدارسی در ال قدورحتی...شوند

 دانشرگاه از انرد،بهایی شرد احرراز چره چنان تحص  ، ح ن در چه و ورود در چه ها،دانشگاه در

 .«شوند محروم

 هرا آن. شودمی شناخته شاندین اصول از یکی بهای ان م ان در تحص   که است حالی در این

 و تبعر ض برا ن ر) مدرسره در تحص   دوران طول در است، آمده هم سند این در که طوره ان

 بهرایی آمروزدانش یرک کره بگ رد تص  م تواندمی مدیر مدارس، در. اندمواعه محروم ت حتی
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 مثر  دروسری مدرسره، دوران در کره ناچارند چن نهم هاآن. دهد تحص   ادامه یا شود اخراج

 .بگررانند را «اسلامی تعل  ات»

 دینری اقل رت هرایکلاس مرا مدرسه: »کند می روایت چن ن مدرسه در خودش تجربه از ذدرام

 معلرم. مانردم می اسلامی تعل  ات کلاس در باید. کنم شرکت آن در توانستمن ی من اما داشت

 دیگرر گریم رانجی حتری. کرردمی کرم را هرایمن ره هستم، بهایی من دانستمی که هم قرآن

 هرایمعلم برا دارم یراد بره راهن رایی دوران در. کرردن ی ایجراد تغ  ری نظرش در هم هامعلم

 .«کنند هدایت راست راه به را من کردندمی سعی ه ه. داشتم مشک  ذرورشی

 بره ن)دیرک طری بهای ران مقاب   لیتحص م نوا ت ایران، در متتل  هایدولت تغ  ر وعود با

 که گ)ارشی در بهای ان عهانی عامعه. دارد ادامه چنان هم اسلامی ع هوری حکومت دهه چهار

 کرار روی حکومرت ایرن در کره دولتری هر است کرده تصریح کرد، منتشر عاری سال ماه آبان

 روروبه مانع با های انب س ست ات ک آزار و اذیت طولانی هایدهه به بتش دن ذایان برای آید،می

 .شودمی

 منرع دانشرگاه بره ورود از بهرایی هر)اران تاکنون، روحانی دولت آغاز زمان از گ)ارش، این طبق

 وارده بره کند سعی که آن عای به ایران دولت: »اندشده اخراج ن ) بهایی دانشجوی ۱1 و شده

 از را بهای ران برر سرتم و تبعر ض اسرتراتژی کند، ا   دینی تبع ض به دادن ذایان برای خود

 اقتصادی هایمحروم ت مث  دارد؛ تری کم ه)ینه که برده هاییراه س ت به زندان و دستگ ری

 .«تحص لی و

 

 

 

 

 



 نقض حقوق بشر در ایران نگاهی بر ابعاد 

066 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش پنجم

 گزارشات نقض حقوق هنر و هنرمندان
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 زنان؟ برای فق  چرا است، حرام موسیقی اگر

 چررا ذس است، حرام موس قی اگر که است نوشته ی)دی لهالآیت به اینامه در تاع)اده مصطفی

 رهرا را گسرترده هرایخواریحرام چررا کره اسرت ذرسر ده چنر ناوهم. ن ست حرام مرد برای

 است؟ حرام موس قی گوی دمی و ایدکرده

 عبهره اضرو س اسری زنردانی تاع)اده، مصطفی از ای، نامه طلباناصلاح به ن)دیک کل ه، سایت

 تاع)اده مصطفی. کرد منتشر را قم ال  ه حوزه مدرس ن عامعه دب ر ی)دی، ح دم به مشارکت

 برخری و او چررا کره ایرن ع له از. است ذرس ده ی)دی اللهآیت از متعددی سوالات نامه این در

 نره آقرای  کرهحالی در کننرد،می تاک رد زن صردای برودن حررام برر دیگر اصولگرای هایچهره

 .اندندانسته حرام را این یرانا فعلی رهبر نه و خ  نی

 بده رد تررکر تانموسر قی معاونرت بره» کره اسرت خواسته ارشاد وزیر از اخ را ی)دی اللهآیت

 هرم حتی هستد متال  مراعع ه ه.است حرام تردید بدون زن خوانی تک. است حرام موس قی

 حررام صرولاا موسر قی ترروی . اسرت حررام هم باشد زن خوانی تک آن ب ن در که هاییخوانی

 باش د .  متالفت منتظر نکردید ا   تان وظ فه اگربه …است
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 مقایسره بوکروحرام و داارش و القااده و طالبان با را «ش عه هایتکف ری» نامه این در تاع)اده

 از مانرده اقر  و خشرن وسرطایی، قرون زشت، ای چهره» هاعریان این که است گفته و کرده

 کنند.  می ارائه اسلام

 مررد و زن خواننردگان م ان چرا است حرام موس قی اگر» که است ذرس ده ی)دی اللهآیت از او

 تاک رد دیگر عای در و «خوان د؟ می حرام را دومی و مجاز ا لا را اولی و شوید می قائ  تفاوت

 هنرر و فرهنرگ ضرد و مسرلکخوارج عریان ب شتر تحریک موع  ش ا تهدید» که است کرده

 تعریر  موسر قی برا مقابله عدید، دولت استقرار از ذس را خود مهم ای وظ از یکی که شودمی

 سازها انواع نوازندگان من)له به چه و خواننده انوان به چه را زنان ویژه به کوشندمی و ،اندکرده

 کنند.  حر  ارصه این از

 روحانی دولت بیشتردر هایمحدودیت

 از ذرس را خرود مهرم وظای  از یکی که است هشد انتقاد کارمحافظه هایعریان از نامه این در

 اسرت ذرسر ده هاعریان این از تاع)اده. اند کرده تعری  موس قی با مقابله عدید، دولت استقرار

 بره دیگر، سوی از ادیده ک بودهای و مشکلات و یکسو از گسترده خواریحرام باوعود» چرا که

 «کش د؟می رخ به را آن حرمت و ایدچسب ده موس قی

 چره زنران خوانردن از ناخوشرایند هایروش از استفاده با و متتل  هایبهانه به که است مدتی

 سرنتی موسر قی خواننرده اق لری، سرالار ه سر. شودمی علوگ ری خوانیهم چه و خوانیتک

 اق لری ه رراه بره امسال ماهدی در کنسرتی در که بود هامحدودیت این قربان ان از یکی ایران،

 .ن افت را سن روی حضور وزمج مشهد در

 کررد،می ه راهی را او مشهد شهر کنسرت اعرای در که ه سرش حر  دنبال به اق لی سالار

 آن در کره شرد منتشر اماکن اداره سوی از اینامه ذ ش چندی: »گفت ولهدویچه با مصاحبه در

 اما بودند، شده الاما الکارم نوع من خود ع له از ذاپ، و سنتی موس قی هایخواننده از تن ۶۱

 گویرا رونرد ایرن اما هنرمندان زنان مورد در. شد ح  مسئله و کرد ااتراض آن به ارشاد وزارت

 .است تاس  بااث و دارد ادامه ه چنان
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 مردانه چه زنانه، چه هاکنترت با مخالفت

 از م انعرت تنهرا نره کررد، توعره علر  هارسرانه در مکررر اخ رر هرایماه و هاهفته در چهآن

 ال رضرا کنسررت ع له از بود؛ ایران متتل  شهرهای در کنسرت چند لغو که زنان، خوانیتک

 ااترراض» بهانره به کنسرت این. شود برگ)ار در گلبهار شهر آزاد دانشگاه در بود قرار که قربانی

 .شد لغو «گلبهار شهر ع عه امام هایمتالفت و هادغدغه و اللهح)ت امت

 خسرروی، سر روان. شرد علروگ ری "ل ران" گرروه کنسررت برگ)اری از ن ) 8۶4۶ ماه دی در

 و هاکنسررت. مانرد باز صحنه روی رفتن از بوشهر شهر در عاری سال زمستان در ذاپ،خواننده

 .نشدند برگ)ار اصفهان در هم "شهناز" موس قی عشنواره هایکارگاه

. اسرت نکررده موانرع و هرامتالفت ایرن برا عردی برخرورد کره شودمی انتقاد روحانی دولت به

: کرد االام موس قی خانه ااضای ماهانه نشست در موس قی خانه مدیراام  نوربتش، ح  درضا

 بره کره ارادتی وعود با. بگویم مسئول ن به و موس قی خانه اهالی به را نکته چند دانممی لازم»

 هایشرانواده به بگویم باید متاسفانه دارم، ارشاد و فرهنگ وزیر و ع هور ریاست محترم، دولت

 .است نشده ا   موس قی حوزه در

 الران. بتواننرد ندارنرد حرق هراخانم گفتندمی که بود بانوان صدای با چالش امروز تا: »گفت او

 صرلاح تی برا زنران هنرمندان، عامعه ع ع ت از ن  ی. ب)نند ساز ندارند حق هاخانم گویندمی

 و مهرم بترش ایرن تروان ممی چطرور. نداریم را هاآن عایگ)ین هارشته از برخی در که هستند

 داده نظررات ایرن و شرودمی اا رال ضوابط این دیدگاهی چه با کن م؟ حر  را موس قی اظ م

 دان م .می مسئول را کشور فرهنگی دستگاه مستق  ا ما شود؟می

 ایران در زن صدای ممنوعیت آزادی
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 و مردیره ه أت اضو تارنواز، ذ رن اکان، داریوش ن،ایرا موس قی خانه بن اد سال چهارده  ن در

 را زن صدای آزادی اسلامی، ارشاد و فرهنگ وزیر معاون حضور در موس قی خانه مثسس ه أت

 چررا کره باشرند ذاسرتگو بایرد فقهرا: »گفرت و خوانرد ایران موس قی عامعه خواسته نتست ن

 «است؟ حرام موس قی گویندمی

 از دیگرر برخری و انردخوانده حررام باشرد، غنایی اگر را زن صدای ایران در تقل د مراعع برخی

 اسرتدلال ارشاد وزارت حالاین با. اندگراشته شنونده خود اهده به را آن تشت ص تقل د مراعع

 بهترر لررا باشرد، آم )تحریک هابعضی برای است م کن زن صدای با موس قی آلبوم که کندمی

 .نگ رند وزمج اصولاً هاییآلبوم چن ن است

 نویردبتش زنان، صدای شدن آزاد بر مبنی ذ رن اکان داریوش درخواست آیا شرایطی چن ن در

 و سرازآهنگ خواننرده، شر رازی زیبرا نظر است؟ ایران ملی موس قی ارصه در روشنی روزهای

 ذاشرایی، شرروین ایرران، ذژوهشگران انج ن بشر حقوق ک  ته سرذرست کاشفی، رویا سرا،ترانه

 نرائ نی، سرارا خواننده، و موس ق دان ن رو، هانی و کلاس ک موس قی اعراهای ری)برنامه و طراح

 .شدم عویا موضوع این ذ رامون را موس قی خانه ااضای از یکی ه چن ن و ایرانی خواننده

 .خواندند زیبا خواندند، روسری با خواندند هازن

 سرتنان مورد در آمریکا آنجلس،لوس مق م نیایرا سرایترانه و سازآهنگ خواننده، ش رازی زیبا

 در زنران صردای شردن آزاد کره ام دوارم من: »گویدمی زمانه رادیو به ذ رن اکان داریوش اخ ر

 و مقامررات برر ن در ذ رن اکرران داریرروش دانمن رری حق قررت در البترره. باشررد ذررریرامکان ایررران

 یرا کننرد،می تلقری عردی را او هایگفتره اندازه چه تا و دارد عایگاهی چه دولتی هایدستگاه

 در چرون. باشد عال  تواندمی ش ا و من برای تنها که است حرفی حد در فقط او نظرات اینکه

 روز هرر. اسرت محت ر  اندازه چه تا خواسته این شدن برآورده دانمن ی کنم،ن ی زندگی ایران

 توعره دهندهنشان که ب نممی را ایران از زیادی دوستان آیار کنممی باز را ف سبوکم صفحه که

 .«است موس قی ارصه به عوان نس 

 مرا گوش به هاآن صدای و خوانندمی ایران در که هستند عوانی زنان و دختران: »ش رازی زیبا

 .«باشد راهگشا و مف د تواندمی ذ رن اکان داریوش اخ ر ستنان اندازه چه تا دانمن ی. رسدمی
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 در ف  ن سرتی سرراییترانه ارصره در ذ شررو هنرمنردان از یکری انوانبه او از که هنرمند این

 سررذوش چ ر) ه ره روی برر هاسرال این طول در: »اف)ایدمی شود،می یاد ایران ذاپ موس قی

 کردند زن سر بر را حجات هرچند. بگرارند سرذوش زنان صدای روی بر نتوانستند اما گراشتند،

 دنبرال به اکنون ایرانی عوان زنان و دختران. درخش د شخو حجابش در ایرانی زن هم باز ولی

 یرادگ ری بررای تشرویق شراهد انردازه ایرن تا من، خود زمان در که حالی در هستند، موس قی

 بره کره مفتتررم بسر ار ایرانری زن یرک انروان بره من ولی. نبودم هاخانواده ب ن در موس قی

 خواندند، روسری با خواندند هازن. کنند طعق عاه   در را ایرانی زن صدای نتوانستند ه چوعه

 ه ه ب ن ممی اینترنت در. کردند استفاده صوت شان تارهای از فقط موس قی بدون. خواندند زیبا

. رسردمی ما گوش به هاآن صدای و خوانندمی ایران در که هستند عوانی زنان و دختران هااین

 .«باشد راهگشا و مف د تواندمی رن اکانذ  داریوش اخ ر ستنان اندازه چه تا دانمن ی

 زم نره در لنردن سراکن ایرران، ذژوهشرگران انج رن بشر حقوق ک  ته سرذرست کاشفی، رویا

 و زنران خوانیترک م نوا رت مسرئله: »گویردمی زمانره رادیرو بره زنران خوانیترک م نوا ت

 اا رال ایران در نانز ال ه که قانونی هایتبع ض دیگر از ن ست عدا زنان آواز ذتش محدودیت

 برر. شرود ارزیرابی اسرلامی حکومرت ایردئولوژیک ماه ت و دینی هویت درک با باید و شودمی

 برر بایرد ایرران در مقرررات و قروان ن ت امی اسلامی ع هوری اساسی قانون چهارم ماده اساس

 بایرد. اسرت نگهبران شرورای فق ره شرش اهرده بر آن تشت ص و باشد اسلامی موازین اساس

 ععفرری شر عه اسرلامِ اسرت، استوار آن بر ایران قوان ن که اسلامی که داشت نظر در ن نه چ

 اسرلام دیگرر هایشراخه تعراب ر و تفاسر ر دیگرر با که است فق ه ولایت به معتقد اشری اثنی

 .«است متفاوت

 دیگرر از ن ست عدا زنان آواز ذتش محدودیت و زنان خوانیتک م نوا ت مسئله:»کاشفی رؤیا

 ماه رت و دینری هویت درک با باید و شودمی اا ال ایران در زنان ال ه که قانونی های ضتبع

 .«شود ارزیابی اسلامی حکومت ایدئولوژیک

 تلوی)یرونی مج واره ذایرانی بنردیانوان در م انسال زن یک لالایی که هنگامی 8۶4۱ سال در

 و اصرولگرا هایرسرانه در هراضااترا از موعی شد ذتش ایران دولتی تلوی)یون از «متتارنامه»
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 ایرران، در شر عه تقل د مراعع از یکی ش رازی، مکارم الله آیت. افتاد راه به حاک  ت به ن)دیک

 ذ رر خواننرده آن چنانچه حتی زن خواننده سوی از شده خوانده ترانه به کردن گوش زمان، آن

 .بود دانسته حرام را باشد

 کره هسرتند اق دههم یکدیگر با ایران در تقل د مراعع: »است معتقد زنان حقوق فعال کاشفی،

 نظرر در با زن صدای و است حرام شود عنسی شهوت و هوس انگ تتن بر بااث که ایموس قی

 و کنرد فراوان هایلغ)ش و گناه دچار را عامعه تواندمی موس قی ه راه به خصوص اتش گرفتن

 آن، ماننرد و سررود به آن کردن محدود یا نایرا در موس قی کردن م نوع اما. است حرام مطلقاً

 هرایکلاس هرم و داد ادامره آن بره تبع رد در ایرانری عامعره هم. نبرد ب ن از را ایران موس قی

 زنان حضور. داشتند نگه زنده را ما ملی موس قی ایران، داخ  در ایرانی سنتی موس قی ش اربی

 زنان صدای با کر هایگروه زن؛ نوازندگان اب شد هاییگروه آمدن وعود به بااث هاکلاس این در

 هایکنسررت اندشرده موفرق ایرانی زن عوان و قدی ی هایخواننده اواخر این در و شد تشک  

 ذ شررفت دهندهنشران هرم هاکنسررت ه ر ن اما اند،”بانوان ویژه“ البته که کنند اعرا نفرهتک

 ت رام در زنران حضرور و ادگیایسرت مثر  ایرران ملری موسر قی ارصره در زن حضرور. هستند

 برودن ذ شررو و خود حقوق به زنان آگاهی از س اسی و اقتصادی اعت اای، فرهنگی، هایارصه

 . «است ایران آینده برای ام دواری بسی موع  و دارد نشان سنتی قوان ن مقاب  در عامعه

 بود. خواهیم صوری هایآزادی شاهد زودیبه

 دربراره تهرران سراکن معاصرر و کلاسر ک موسر قی اعراهای ی)ربرنامه و طراح ذاشایی، شروین

 را سفارشری و ک ف رتبی ذراپ موس قی اگر: »گویدمی زمانه رادیو به زنان خوانیتک م نوا ت

 در شرود،می ت)ریرق و تول رد ذائ ن سطحی در عامعه مردم ا وم ذهن هدایت برای آگاهانه که

 شرک  ایترازه بسرتر کره یاب مدرمی اخ ر سال سه در موس قی اعراهای بررسیِ با ن اوریم، نظر

 چنرد اخت رار تحت و منسجم شده،کنترل درآمدزایی و مادی تفکر ذایه بر که بستری گ رد؛می

 دق رق بسر ار کره هسرت و بروده آن برر سرعی گویرا. اسرت دو درعه دارسرمایه و س است دار

 در زنران خوانردن آواز نامحسروس، تصروربه و مناسر  زمرانِ در ترا شود کنترل و ری)یبرنامه

 و س است داران که ستا طب عی مقصود، این به رس دن تا. شود ا ومی و کند ذ دا رواج عامعه



 نقض حقوق بشر در ایران نگاهی بر ابعاد 

071 
 

 موس قی عامعه مستق م غ ر گرفتن دستبه برای تلاش از غ ر بایستمی دو درعه دارانسرمایه

 و س اسرت داران از امت رازی چنر ن دریافت برای کنند صر  را زمانی درآمدزایی، اب)ار انوانبه

 .«دارد هایینش   و فراز که ستا مس ری این و یک درعه دارانسرمایه

 بره ذررداختن عایبره داشت انتظار باید موس قی عامعه از م ان این در: »اف)ایدمی هنرمند این

 و مسر ر از شردن دور و واقع ت از ماندن عدا و تتصصشان از ب رون و مبهم ه  شه موضواات

 ی رر بره و کردن اعرایی چگونگی، به ساختگی، آزادی این مادی فضای در شدن غرق نهایت در

 و تررینمحترم خواهران و ب)ننرد ا  بره دسرت و ب ندیشرند احترام شایسته موس قی رساندن

 .«باشند دارانسرمایه و س است دارن از هادرآمد ترینبایسته

 زنران صدای شدن آزاد مورد در ن ) اتریش ساکن ایران عوان انندهخو و موس ق دان ن رو، هانی

 انقلرات از بعد خودم من. ب نمن ی منفی را عریان این کلاً من: »گویدمی زمانه رادیو به ایران در

 موزیرک تاریرک و سرتت روزهرای خراطر ه  ن به. کردم زندگی شرایط آن در و آمدم دن ا به

 است؛ داده رخ حوزه این در خوبی اتفاقات واقعاً تاکنون گرشته سال چند از. دارم یاد به را ایران

 مسرأله ایرن کره است شده برگ)ار بس اری متاطبان و هاشنونده حضور با بس اری هایکنسرت

 بسر ار حادیه شود، شن ده هست دن ا عای ه ه که شکلی به ایرانی زن صدای اگر. است مه ی

 یرا نتواننرد هرازن کره نشده بااث ن فتاده اتفاق امر این الان اینکه اما. است افتاده اتفاق مه ی

 و اسرت رشرد حرال در دیگرری شک  و فرم یک در زنان خوانندگی. باش م نداشته زن خواننده

 و باشری ایرران در بایرد البتره. کننردمی تلاش ارصه این در زیادی زنان. داشته هم خوبی رشد

 برگر)ار زنان هایکنسرت ایران در ام دوارم اما ن ستم، ایران در من. کنی دنبال را آنجا خبرهای

 .«شود

 .«شود برگزار زنان هایکنترت ایران در امیدوارم: »نیرو انیه

 و دوسرتان از بسر اری: »اف)ایردمی است آمد و رفت در وین و ایران ب ن ذ ش سال 8۱ از که او

 به بگویم توانمن ی. کنندمی رکا خوت و کنندمی معاش امرار موس قی راه از من هایکلاسیهم

 و دارد وعرود کرار زم نره ذس. کنندمی زندگی دارند راه این از اما گررد،می شانزندگی راحتی

 8۱ بره نسربت کنممری فکرر. رفتم ایران به ب شتر اخ ر سال دو واقع در و سال 8۱ این در من
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 خوانردممی درس کره انتهرر دانشرگاه در هست یادم. است شده ترذررنگ چ )هایی ذ ش سال

 داشرت وعود زن یک فقط هاآن ب ن در و بودند موس قی برعسته استادان و معلم زیادی تعداد

 بهتررین در کره کرنم تصور توانمن ی حال هر به. شده ب شتر زن موس قی اسات د تعداد الان اما

 اگرر. ایرران هبر برگردنرد و بتوانند راحت و بگرارند کنسرت هنرمند خانم چند زودی به حالت

 ذر ش در طولرانی راهری هنروز هد  این به رس دن برای اما است االی بس ار که باشد طوراین

 .«است

 اند؟کرده پاک ما موسیقایی حافظه از را زن صدای چرا

 خوانیترک زم نره در کررده، مهاعرت آمریکا به ذ ش ماه هشت که ایرانی خواننده نائ نی، سارا

 ایرران تررک بره مجبرور وقرت هر چ بتوانم داشتم اعازه ایران ه ان رد اگر: »است معتقد زنان

 زمرانی ام دوارم. است ایران در زنان صدای شدن آزاد من آرزوهای ترینب)رگ از یکی. شدمن ی

 . «باشد آزاد ه گان برای و رس ی صورت به ایران در زنان آواز که فرابرسد

 هایکنسررت در و خوانترک خواننرده وانانر بره بس اری خصوصی هایکنسرت در که نائ نی

 مسرائ  بره توعه با دانمن ی البته: »اف)ایدمی است، داشته حضور ه توان انوان به ن ) ا ومی

 در هسرت یرادم. کننرد حر  را زن صدای م نوا ت مشک  خواهندمی چگونه مسئولان شرای

 زن صردای احادیرث و روایرات اسراس برر برود شده نوشته آن در که کتابی انتشار علوی ایران

 .«شد گرفته ن ست م نوع

 ملکری توکرا نوشرته «امرروز تا اسطوره از ایران موس قی زنان» شدهتوق   کتات به نائ نی سارا

 و گ ریشرک  چگرونگی کتات این در. است شده منتشر ایران در 8۶1۱ سال در که دارد اشاره

 ادوار براسراس نگارنرده. اسرت شده رسیبر زنان، حوزه در ویژه به ایران در موس قی تحول س ر

 .است کرده معرفی را ایرانی آوازخوان و موس ق دان زنان تاریتی،

 .«است ایران در زنان صدای شدن آزاد من آرزوهای ترینبزرگ از یكی: »نائینی سارا

: گویردمی زمانره رادیرو بره زن صردای از م نوا ت رفع زم نه در موس قی خانه ااضای از یکی

. اسرت شده مطرح موس ق دانان برخی سوی از هابار رس ی، غ ر و ض نی طور به خواسته این»
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 و کررده مطررح را موضروع ایرن شرجریان آقای متتل ، هایمصاحبه در و بار چند تاکنون مثلاً

 از ن  ری داریرم یعنری کن م،مری حر  موس قی از را زنان صدای وقتی که بود زده مثال حتی

 بنردیطبقه در عایی زنان صدای و کن ممی حر  را ایران ملی موس قی هایظرف ت و امکانات

 دو یکری که است این مث  این و کنند ذر را بتش آن توانندن ی آقایان که دارد موس قی صوتی

 . «کن م کار آن با بتواه م بعد و کن م حر  را سازی هایس م از تا

 در عنسر تی تفک رک بره اشراره برا ایرران برعسرته آهنگسراز ال )اده، حس ن ذ ش سال چند

 سرتنانی در «امروز هایساله ۶۱ موس قایی حافظه از زنان صدای شدن ذاک» و ایران موس قی

 تفک رک هرگونره برا مرن انرد؟کرده ذراک مرا موس قایی حافظه از را زن صدای چرا: »بود گفته

 « د؟بتوانن آواز و باشند هنرمند توانندمی مردان تنها مگر. متالفم عنس تی

 و تررس ی شکلی به باراین اما موضوع این: »اف)ایدمی خود ستنان ادامه در موس قی خانه اضو

 و موس قی خانه مسئولان ب ن که ارتباطاتی به توعه با. بود مف د نظرم به و شد مطرح ترصدا ذر

 بره سب)ی چراغ صحنه ذشت در احت الاً دارد، وعود( ارشاد وزارت هنری معاون) مرادخانی آقای

 .«است کرده مطرح گونهاین را مسأله ذ رن اکان داریوش که شود داده نشان موس قی اهالی

 دارد. مشكل ساز دادن نشان با سیما و صدا هنوز

 ا لری ذ شرنهادی چنر ن دانممری بع رد بس ار من: »است معتقد سنتی موس قی هنرمند این

 و دارنرد موسر قی بره نسبت ش عه، ال ای از بس اری و مرهبی قشر که نظری به توعه با. باشد

 تک از م نوا ت رفع امکان آمده موس قی با رابطه در فقهی معتبر کت  از بس اری در آنچه ن )

 در حتری و دارند مشک  موس قی نفس با هنوز آقایان از برخی که چرا. ندارد وعود زنان خوانی

 .«انددانسته دارمشک  هم را ساز فروش و خرید و ساخت ال کاس ، کتات

 باشد آلت که چ )ى هر فروش و خرید: »است آمده هشتم مسأله ال تاعر، و ال کاس  کتات در

 باشرد حررام است حرام ا   ه ان در منحصر آن اقلائ  منفعت که طورى به حرام ا   براى

 و نر)د قب ر  از ق رار آلرات و آن امثال و بربط و م)مار و اود قب   از لهو آلات مانند است حرام

 آن ساختن برابر در گرفتن م)د و ساختن آن فروش و خرید حرمت بر الاوه آنکه مث  و شطرن 

 فرروش و خریرد بلره است، واع  کردن خارج اصل ش صورت از و شکستن بلکه است حرام ن )
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 نردارد، اشرکال شرد خرارج اصل ش صورت از آنکه از بعد مس و چوت قب   از هاآن اول ه موارد

 محر  آن فرروش و خریرد عرواز صرورت این غ ر در اما است، عائ) هم شک  تغ  ر زا قب  بلکه

 . «است اشکال

 تفک رک هرگونه با من اند؟کرده ذاک ما موس قایی حافظه از را زن صدای چرا: »ال )اده حس ن

 «بتوانند؟ آواز و باشند هنرمند توانندمی مردان تنها مگر. متالفم عنس تی

 هایصرحبت. دارد مشرک  سراز دادن نشران با س  ا و صدا هنوز»  قی،موس خانه اضو گفته به

 و هادانشرگاه و عامعره در موسر قی ترروی  کره خود عایبه هم ایخامنه آقای ذ ش سال چند

 .«دانستمی تعارض در اسلامی نظام مصالح با را آموزشی مراک)

 طوربره: »بود گفته تنانیس در ایران اسلامی ع هوری رهبری ای،خامنه اللهآیت ذ ش سال سه

 باشرد، حلال موس قی هرچند موس قی، هایکلاس تشک   و آن تدریس و موس قی تروی  کلی،

 را خود ارزش با وقت ا)ی) عوانان بهتراست و ن ست سازگار اسلامی مقدس نظام اال ه اهدا  با

 تفریحرات و شورز برا را خرود فراغرت اوقرات و ن وده مف د و لازم فنون و الوم یادگ ری صر 

 . «ن ایند ذر سالم

 زنرگ اگرر بود گفته ال ا از یکی ذ ش سال چند ه  ن: »اف)ایدمی ادامه در موس قی خانه اضو

 حلرال را زن صردای و ب اینرد بارهیک حالا و رودمی خانه آن از برکت باشد موزیکال کسی خانه

 در مرردان بررای زنران صردای شرن دن حرمرت چون تازه کنند؟ چه فقهی کت  با کنند؟ االام

 خلاصه،. س اسی هم و دارد فقهی مشک  هم تحریم، این شکستن آمده، هم خ  نی آقای رساله

 برود، ه ره قدی ی خواسته یک ب ان. بود هم تابوشکنی نوای به و خوت خ لی موضوع این ب ان

 .«است ذ ش در طولانی راه شدنش برآورده تا خواسته ب ان ب ن اما

 گراشرته موسر قی ارصره در ایرانری زن هنرمندان ذای ذ ش که هاییودیتمحد ت ام وعود با

 رهرا ایردئولوژیک کورکورانره هاییوابسرتگی از را خرود کنندمی تلاش ک اکان هاآن است، شده

  .شد نتواهد خاموش هرگ) ایرانی زنان صدای که اندداده نشان هاسال این ه ه در و کنند،

 نوازنده زنان اجرای در دولت مخالفان و ارشاد وزارت
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 حاضرر صحنه بر چگونگی برای ای نامه آی ن تدوین درباره اسلامی ارشاد و فرهنگ وزیر ستنان

 تبردی  ایرران در ترازه ای مجادلره بره را نوازندگان از گروه این درباره بحث نوازنده، زنان شدن

 .است کرده

 روبررو مسرئله و چالش با گاه هه  ایران در زنان خصوص به موس قی، بتش شاغلان فعال تهای

) برانفوذ حراک  تی نهادهرای برخری و مررهبی تنرد گرایشرهای با گروههایی فشار و است بوده

 کرده ستت کشور فرهنگی مسئولان بر را کار( قضای ه قوه و بس   شهرها، ع عه امامان ه انند

 .است

 کرارزاری چنر ن وارد ن ) ع هور رئ س شتص که گرفت بالا قدری به اخ ر سال چند در ماعرا

 متالفران مقابر  در او انفعرال قبلری، ارشاد وزیر گراشتن کنار دلای  از یکی م شود گفته و شد

 8۶9۶ سال اعرایی دستورالع   اصلاح به نهایت در که است بوده موس قی کنسرتهای برگ)اری

 برنامره محتروای در دخالرت گونره هر از را آنها که انجام د انتظامی ن روی و اماکن اداره درباره

 شران ت تا کرده ابلاغ و تصوی  را آن 8۶4۱ ت رماه در وزیران ه ات و کرده منع موس قایی های

 .کند ذ دا قانونی

 نظر به دارد، را وزیران ه ات نامه تصوی  چون محک ی ذشتوانه که ای ابلاغ ه چن ن به توعه با

 نداشرته وعود کنسرت های صحنه در زن نوازندگان حضور برای مشکلی قانونی منظر از م رسد

 روی آنهرا گرفتن قرار و ذوشش نحوه و نوازنده زنان اعرای برای رویه وحدت یک نبود اما باشد،

 وزیرر کره اسرت داده سروق سر تی به را فضا متالفان، و منتقدان ااتراضات و موس قی صحنه

 .کند االام را آن برای آی ن نامه آی ذ شنهاد راسا خود ارشاد

 کشور استان ۵8 در بانوان اجرای دیتمحدو

 ای صرحنه اعررای بررای کشرور اسرتان 8۶ منتشرر کررد  در   شررق روزنامه که گ)ارشی برابر

 افر)ایش بره رو هرا محدودیت این م رسد نظر به اما کنند، می ایجاد محدودیت بانوان موس قی

 .باشد
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 ع لره از شرهرها بعضری صرحنه بر نوازنده بانوان حضور" که است آمده روزنامه این گ)ارش در

 شرهرهای از برخری خراسران، اسرتان شرهرهای ت رامی گرگان، زنجان، اروم ه، تبری)، اصفهان،

 ه تروان یرا زن نوازنرده هر چ از استفاده اعازه موس قی گروههای و است م نوع …و خوزستان

 ".ندارند گروه در را زنی

 ام. کرده مکاتبه قضائ ه قوه  سرئ با هاکنسرت لغو مورد در بضااتم حد در: عنتی الی

 ب ن که اختلافاتی و موس قی ارصه در س ن ا خانه ه انند منسجم و قوی صنفی نهاد یک نبود

 برابرر در واعت راای صرنفی هرای حروزه در را ارشراد وزارت تقریبرا دارد، وعود موس قی اهالی

 .ستا گراشته تنها دارند، بالایی کنندگی بس   قدرت که منتقدی گروههای

 صرحنه چنرد از نوازنرده بانوان حر  با مرتبط اتفاقات از روز چند گرشت رغم به و ن ونه برای

 کره اسرت حرالی در ایرن است، نداده نشان آن به واکنشی موس قی خانه هنوز کشور، موس قی

 .دارد ظهور و بروز گسترده شکلی به کشور سطح در زنان موس قایی فعال تهای

 فعال رت ذررورش و آمروزش نظر زیر و رس ی شک  به که دختران قیموس  هنرستان از گرشته

 از ن  ری حرداق  کره دارد وعرود موسر قی آموزشگاه 8۱۱۱ به ن)دیک تهران سطح در م کند،

 .م دهند شک  خواننده و نوازنده زنان را آن مدرسان حتی و هنرعویان

 برازار و سررگرمند ن اگریخ نوازندگی به زنان ن ) کشور روستاهای دورترین در حتی اکنون هم

 .است ذررونق بس ار ایران متتل  نواحی در دوتار و تنبور ه انند محلی سازهای آموزش
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 ایرانی هنرمندان از گروهی سر بر شلاق و زندان بازداشت، سایه

 

 شرده آغراز متتلر  هرایحوزه در نویسرندگان و هنرمندان با برخورد از عدیدی موج ایران در

 یا نظر تجدید دادگاه احکام انتظار در هم گروهی اند،شده بازداشت تازگی به آنها از برخی. است

 .هستند محکوم ت دوران گرراندن

 .شد بازداشت کرج در چهارشنبه روز ایرانی شاار بگلو، رستم حاج مح درضا موارد، آخرین در

 سپس و کرده تفت ش و سیبازر را بگلو رستم حاج آقای ذدری من)ل ماموران هاگ)ارش براساس

 .اندکرده منتق  نامعلومی مکان به را او

 نویسرنده دو ن ا سروش الهه و گ لاس ان روزبه کردند االام بشری حقوق های سازمان ه چن ن

 .اندشده بازداشت گرگان در آذرماه ۱۶ دوشنبه ایرانی

 آقرای. ن سرت دسرت در اطلراای نویسرنده دو ایرن نگهرداری محر  و بازداشرت الت از هنوز

 .است "خ ابان در فلسفه" کتات نویسنده و فلسفه آموخته دانش گ لاس ان
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 ع لره از هسرتند، نظرر تجدید دادگاه حکم انتظار در هنرمندان از دیگری گروه حال ه  ن در

 .ایرانی دانموس قی سه ا ادی یوس  و رعب ان حس ن رعب ان، مهدی

 سرال 9 بره یک هر "نظام ال ه تبل غ و مقدسات به توه ن" اتهام به امسال ماه اردیبهشت آنها

 .بودند شده محکوم نقدی عری ه تومان م ل ون ۱۱ و زندان

 سرایت موسرس رعب ران مهردی بشرری، حقروق هایسرازمان بره رس ده هایگ)ارش براساس

 انتشرار برا موزیرک بررگ کره اسرت ایرن رعب ران آقای از یکی. است "موزیک برگ" موس قی

 .است داشته را "مقدسات به ااتناییبی تروی  قصد" زیرزم نی موس قی

 سرال در کره رعب ران مهردی کره گفتره ایران بشر حقوق ال للیب ن ک پ ن به آگاه منبع یک

 آن ت رامی کره برود ترار سره روایت به ایران تاریخ ذژوهش ضبط حال در شد، بازداشت 8۶4۱

 .شد متوق  شده ضبط اهایصد حاوی هایدیسک هارد و شتصی استودیوی توق   با ذروژه

 بررگ سایت هایدیسی فروش مسئول ت بازداشت زمان در و است آهنگساز ن ) ا ادی یوس 

 .داشت براهده را موزیک

 فر لم اولر ن ات رام از ذرس او. اسرت نداشرته کیموز برگ سایت با ارتباطی رعب ان حس ن اما

 و تصاویر هنوز و شد توق   ودب هم ساخت مجوز دارای که مرکور ف لم و دستگ ر اشس ن ایی

 .است نشده بازگردانده او به ف لم شده نهایی صداهای

 در انفررادی هایسرلول در مراه دو از ب ش و شدند بازداشت 8۶4۱ سال ماه مهر در تن سه این

 .کند صادر آنها درباره را خود حکم ماه دی اول نظر تجدید دادگاه است قرار و بودند ال  ۱ بند

 بره تروه ن" اتهرام به امسال ذای ) که است هنرمندانی دیگر از ایرانی مستندساز  ی،کری ک وان

 .شد محکوم شلاق ضربه ۱۱۶ و زندان سال 9 به "نامشروع رابطه و مقدسات

 شراار دو اختصراری فاط ره و موسروی مهدی و اندنبوده مصون حکومت برخورد از هم شااران

 .شدند بازداشت 8۶4۱ سال در که بودند هنرمندانی ع له از ن ) ایرانی
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 و زنردان سرال 88 و 4 بره ترت   به دادگاه در "نامحرم با روبوسی و دادن دست" اتهام به آنها

 .شدند محکوم شلاق ضربه 44

 ع هوری ری س روحانی حسن که است شده عدیدی مرحله وارد حالی در هنرمندان با برخورد

 هنرمندان و است هنرمندان دوش بر عهان با م تعا بار ب)رگ بتش": گفت امسال ت رماه ایران

 بایرد. کننرد ایفرا بسر)ایی نقرش تواننردمی اقتصرادی هایه کاری حتی و خارعی س است در

 ".بپره )د افرا  و خشونت از ما عامعه تا کن م مه ا عامعه در را هنرمندان خلاق ت شرایط

 

 مدارس در موسیقی آموزش ممنوعیت

 

 قانون برابر و هستند متتل  کنند،می استفاده موس قی آموزش از خود تبل غات در که مدارسی

 .شودمی برخورد آنها با

: گفرت ذرورش و آموزش مردمی هایمشارکت توسعه و غ ردولتی مدارس سازمان رئ س: فارس

 نظرام مقردس اهردا  برا آن مغرایرت دل   به دولتی غ ر و دولتی مدارس در موس قی آموزش

 .است  رقانونیغ ترب ت، و تعل م

 این در آموزاندانش عرت برای غ ردولتی مدارس از بعضی متأسفانه: داشت اظهار باقرزاده الی

 ب ران برا وی .است م نوع که کنندمی استفاده موس قی انواع آموزش مانند تبل غاتی از مدارس

 سررال ب سررت بالررای آمرروزاندانش برره تواننرردمی فقررط غ ردولترری مرردارس از بعضرری اینکرره

 ب سرت زیرر افرراد بره آموزش مجوز غ ردولتی مدارس از بعضی: داد ادامه کنند، رسانیخدمات

 بررای بالرا بره سرال چهرار افرراد از خود، تبل غات در قانون گراشتن ذا زیر با ولی ندارند را سال

 .است شده تبدی  معضلی به موضوع این که کنندمی نامیبت متتل  هایآموزش
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 .  نیتت مدارس مصوب برنامه جزء یموسیق آموزش

 اینکره ب ان با ذرورش و آموزش مردمی هایمشارکت توسعه و غ ردولتی مدارس سازمان رئ س

 کره مدارسری: اف)ود ن ست، مدارس هایبرنامه فوق و مصوت برنامه ع)ء موس قی آموزش بحث

 آنهرا برا قرانون برربرا و هسرتند متتلر  کنند،می استفاده موس قی آموزش از خود تبل غات در

 .شودمی برخورد

 صرورت دق قری نظرارت غ ردولتری مدارس تبل غات نحوه و فعال ت بر اینکه به اشاره با باقرزاده

 برر هااسرتان نظارت شورای و ذرورش و آموزش در مرک)ی نظارت شورای: کرد تصریح گ رد،می

 در تتلر  مشراهده صورت در و دارند دق قی نظارت غ ردولتی مدارس تبل غات نحوه و فعال ت

 .رفت خواهند ذ ش آن مجوز انحلال تا غ ردولتی، مدرسه سوی از هازم نه این
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 بخش ششم

 گزارشات نقض حقوق محی  زیتت در ایران
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 یا ریز گردها در ایران  گردوغباربحران 

. شرودمی برگ)ار تهران در زاییب ابان با مقابله ایمنطقه س  نار نتست ن. 8۶۱۶ اسفند  تهران،

 اطلس اق انوس از عهان خشک مناطق ذهناور و ذرع ع ت کشور ۱۱ ن ایندگان نشست این در

 .کنندمی شرکت مرک)ی آس ای تا

 ه ران مهرر مراه در امضرا بررای و تنظ م زاییب ابان با مقابله نکنوانس و. 8۶۹۶ خرداد ذاریس،

 امضرا را ال للریب ن سرند ایرن فرروزش، غلامرضا عهادسازندگی، وقت وزیر. شودمی آماده سال

 .اندذ وسته عهانی معاهده به کشور 849. کندمی

 در زدایی ب ابان یبرا متحد مل  سازمان کنوانس ون» به ایران الحاق قانون. 8۶۹۱ به ن تهران،

 تصروی  از «آفریقا ویژه به- اندمواعه زایی ب ابان یا و خشکسالی با عدی طور به که کشورهایی

 .گرردمی اسلامی شورای مجلس ذنج  ن

 ایمنطقه هایتلاش از سال 9۱ از ب ش و ا لی هایفعال ت نتست ن از سال 9۱ حدود اینکه با

 و رادیواکت رو ش   ایی، مواد به آلوده ری)گردهای امروز ررد،گمی گستریب ابان مهار برای ایران

 و هرازم ن شردن ب ابرانی از کره ری)گردهرایی. اسرت کرده حبس س نه در را هانفس زاب  اری

 ضررورتی زیسرتمح ط حفاظرت کننرد، یادآوری تا شودمی ایرانی شهروندان ریه راهی هاتالات

 .است انکار غ رقاب 
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 یرخودیغ و خودی ریزگردهای

 از. دهنردمی نسبت کشور از خارج به را گ رنفس بلای این ا ده دل   ایرانی، مدیران از ش اری

 ک ترر: »گفرت ایرنا خبرگ)اری به 8۶4۶ ماه به ن در که مراتع و هاعنگ  سازمان رئ س ع له

 .«دارد داخلی منشا هاری)گرد درصد 8۱ از

 سرازمان رئر س ع لره ایرران در ملر  سازمان کنندهه اهنگ لوئ س گری ،49 ماه اردیبهشت

 گوینردن ی آنان از کدام ه چ اما. کندمی تکرار آنلاین عمعام با وگوگفت در را مراتع و هاعنگ 

 .اندیافته دست رق ی چن ن به ال ی مطالعه یا ذژوهش کدام اساس بر

 آشرفتگی یرک ،هراری)گرد خوانردن «اربری» برا هارسرانه از برخی که است شرایطی چن ن در

 سرو از ناشری مسرئول ت برار سنگ نی از شاید تا کشانندمی قومی هاین)اع ح طه به را طب عی

 .شود کاسته اندکی کشور در زیستمح ط مدیریت

 بره کشاورزی هایزم ن شدن رها .است خاک رطوبت رفتن دست از هاری)گرد بروز اصلی اام 

 کراهش و خاورم انره شدن گرم دیگر، سوی از و سو کی از آبی هایذهنه نابودی و آبیبی دل  

 ایرران در و منطقه در تریذررنگ حضور هاری)گرد اندشده بااث اقل  ی، تغ  رات از ناشی بارش

 تول رد اول کشرور 8۱ عر)و و توعه خور در اقل  ی تغ  رات بروز در ایران عایگاه. باشند داشته

 .است گلتانه گازهای کننده

 کراهش دهدمی نشان شده منتشر زیستمح ط و انسان ذژوهشی-ال ی مجله در که ایمطالعه

 وقروع دلایر  از یکری اسرت رودانم ران تغریره منطقره کره خاورم انه ش ال در خاک رطوبت

 هلرال بره موسروم منطقره در خصروص بره کشراورزی هرایزم ن رفتن دست از. ری)گردهاست

 .تاس اف)وده بحرانی کانون توسعه به ن ) حاصلت )

 فررو غبرار در را لرسرتان که اخ ر ری)گردهای منشا زیستمح ط سازمان ری س ابتکار، معصومه

 زیستمح ط برنامه گ)ارش اساس بر که کندمی االام ایران غربی عنوت و غرت کشورهای برد،

 ایرن در آفریقرا صرحرای نقرش و ری)گردهاست هایکانون از یکی خود خاورم انه مل ، سازمان

 .است توعه قاب  م ان
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 نادیرده ٬دارنرد ن ر) تروعهی قابر  وسرعت کره ٬را هاری)گرد داخلی هایکانون نباید حال این با

 بحرانری بسر ار هرایکانون از هکترار 1۱۱ و هر)ار ۱ گویدمی ارتبا  این در ابتکار خانم. گرفت

 در انتهرر غبرار و گررد توفران نتسرت ن رسد،می نظر به. است شده شناسایی ایران در ری)گرد

 ذدیرده ایرن. اسرت داشرته داخلی منشا ن ) انداخت نش نانذایتتت دل به هراس که 4۶ خرداد

 تهرران اسرتان طب عری منرابع معراون حقانی، قاسم زمان آن. شد تکرار ن ) بعد سال ماه اسفند

 .است تهران استان در غبار و گرد اصلی کانون ملارد شهرستان از هکتار ه)ار ۹۱ کرد االام

 از ن رک دریاچره و قرم سلطان حوض دریاچه خان، بندالی فصلی تالات شدن خشک زگیتا به

 ا رانری و فنری معراون و تهرران اسرتان زیسرتمح ط مردیرک  ع له از دولتی مدیران سوی

 از نقر  بره قرم فرماندار. اندشده معرفی غبار و گرد داخلی هایکانون انوان به تهران شهرداری

 منشرا بوده آن شاهد اخ را شهرستان این که غباری و گرد گویدمی اناست این شناسیهوا اداره

 اراضری شردن کویری ریشه» و است کشاورزی هایزم ن شدن کویری از ناشی و داشته داخلی

 .«است افتاده اتفاق گرشته سال ۶۱ حدود در که است چای قره و ق رود هایحقابه قطع ن )

 و فرارسخل   هایکرانره شر ال از هراییبتش مل ، سازمان زیستمح ط برنامه گ)ارش به بنا

 و کرویر دشرت از هراییبتش و هرامون شرده خشک تالات اروم ه، دریاچه عنوت ا ان، دریای

   .هستند هاری)گرد داخلی هایکانون لوت دشت

 ایران در ریزگرد
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 در است، عالف خرداد تا خرداد از که باد این. است شُ ال باد ری)گرد اصلی ٔ  سرچش ه ایران در

 بره ق فری ماننرد ارراق، شر ال و ترک ره هرایکوه از گررر با و گ ردمی شک  خاورم انه ش ال

 ذر ش آزاد هرایآت بره رسر دن و فرارس خلر   تا و شودمی سرازیر سوریه و اراق هایب ابان

 ارراق در زداییب ابان و زیست مح ط به توعه ادم و اربستان هوای خشک هایعریان. رودمی

 سره گرشرته در. استشده غبارساز نواحی ایجاد و اراق هایباتلاق از بس اری شدنخشک اثبا

 ترأم ن را هرازم ن ایرن ذاشریمالچ هایه)ینه مشترک صورتبه اربستان و اراق، ایران، کشور

 ٔ  فرراورده نروای مرالچ. شردندمی ذاشریمالچ سرال از خاصی فص  در هازم ن ت ام و کردندمی

 و ارراق عنگ. شودمی استفاده هاب ابان در روان هایشن تثب ت برای که است نفتی ٔ  چسبنده

 افر)ایش نت جره در و کار، این فراموشی سب  م لادی ۱۱۱۱ ٔ  دهه در هادولت این ٔ  رویه تغ  ر

 بره کره اخ رر، توفران. شرد ایران سراسر در تقریباً سرانجام و ایران، غرت خوزستان، در ری)گرد

 ری)گرد م )ان ب شترین سب  است،بوده زندگ شان غبار توفان بدترین بغداد اهالی برخی ٔ  گفته

 کرد تول د را خطرناکی ری)گرد شهری هایآلاینده با غبار ترک   و شد ایران اخ ر ٔ  دهه سه در

 .کشاند ب  ارستان به را شهروند صدها که

 ایرانی در ریزگرد آمدن وجود به در ای ریشه عوامل

 آت منرابع آوردن دست به سر بر فراوانی کش کش ترک ه و اراق کشور  نب اخ ر دهه چند طی

 آت شدید کاهش بااث دعله رود روی به سد چندین ساختن با ترک ه شد بااث که دارد وعود

 دعلره رود آت انتقرال و کشری کانرال با صدام زمان در اراق دولت ه چن ن.شود رودخانه این

 منطقره هرای تالرات از تعدادی کاهش این نت جه در و کاهش شدت به دعله رود آت شد بااث

 اربستان کشور دیگر سوی از. کنند فراوانی رشد اراق های ب ابان و شود خشکی و آس   دچار

 آبهرای اسرتتراج به شروع بود عهان گندم کننده صادر ب)رگترین به شدن تبدی  رویای در که

 نات رام رویا این آت منابع شدن ت ام با مدتی از ذس که کرد زم ن متری 8۱۱۱ ا ق از فس لی

. برود ب ابران افر)ایش اامر  خرود کره داشرت زم نری زیر آت های سفره در بدی تای ر اما ماند

 متأسرفانه کره براد وزش ک تررین برا شرده بااث ذاشی مالچ ا ل ات ساله چند توق  ه چن ن
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 نرواحی ترا حتی زهامرو که شود بلند ب)رگی غبار است ایران به اراق س ت از ه  شه آن عهت

 .رسد می هم ایران مرک)ی

 اخیر سالهای در ریزگرد افزایش

 را آن برخری. نردارد وعرود فراگ رری یرا یکسان نظر ه چنان اخ ر ری)گرد اف)ایش الت درباره

 در زایری ب ابران فراینرد بره را آن برخی دانند، می( ش   یا ش ال) ذدیده یافته شدت ه چنان

 گ رری شک  به را آن دیگران و دانسته امریکا، عنگ در زدایی داتمر بدل   یافته شدت اراق،

 ری)گررد در اکت رو رادیرو مرواد وعرود. دهنرد مری نسبت م انه خاور در دیگر عوی های ذدیده

 حرال در "ری)گررد ذرروژه". دهنرد مری خبرر آن از رسر ی غ ر شواهد اما نشده تای د ه چنان

 ذدیده این باره در را انگل سی و فارسی نال ستیژور و آکادم ک تحق قات از ب)رگی بتش حاضر،

 .است کرده آوری گرد

 کرد. بیمارستان راهی را نفر 59 خرمشهر در گردوغبار

 برا نفرر 94 گرشرته روز دو در: گفرت خرمشرهر( ار ) اصررولی ب  ارسرتان رئ س - خرمشهر

 بسرتری اخلرید بترش در آنهرا از نفرر 9 که کردند مراععه ب  ارستان این به تنفسی مشکلات

 .شدند

 مشرک  برا ب  ارسرتان این به کنندگانمراععه ش ار مهر، خبرنگار با وگوگفت در ولایی حس ن

 بره ماه،دی ۶۱ شنبه و ۱4 ع عه روز در: گفت و کرد االام نفر 94 را گرشته روز دو در تنفسی

 .کردند مراععه خرمشهر( ا ) اصرولی ب  ارستان به تنفسی مشک  با نفر ۱9 و ۱۱ ترت  

: کررد اظهار و داد خبر ب  ارستان این داخلی بتش در تعداد این از نفر 9 شدن بستری از ولایی

 بسرتری اورژانرس در نفرر 8۱ مرداوا، سرذایی صورتبه نفر 8۶ دی، ۱4 روز در کنندهمراععه از

 در نفرر هفرت ن ر) گرشرته روز در. شردند منتقر  داخلی بتش به آنها از مورد چهار که شدند

 ادامره بررای داخلری بترش بره نفر دو و مداوا سرذایی صورتبه نفر 8۹ شدند، بستری اورژانس

 .شدند منتق  درمان مراح 
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 و کررد تأک د بحرانی مواقع اینگونه برای ب  ارستان آمادگی بر( ا ) اصرولی ب  ارستان رئ س

 اکسر ژن هایکپسرول بر الاوه ب  ارستان اورژانس بتش به گردوغبار اخ ر ذدیده ذی در: گفت

 .شد اضافه ن ) دیگر اکس ژن کپسول 8۱بتش، این در موعود

 تنهرا کره دل ر  این به خرمشهر( ا ) اصرولی ب  ارستان اورژانس بتش که را نکته این ولایی

 ب ران و شرد یرادآور را است آماده بحران شرایط برای ه  شگی صورتبه است شهر ب  ارستان

 به رار و ذرسرتار از اارم درمرانی کادر 8۱ و ذ)شک دو کارینوبت ره در اورژانس بتش در: کرد

 تعررداد ایررن ذاسررتگوی و شررده طراحرری بحررران شرررایط برررای کرره کننرردمی رسررانیخدمات

 داشرته قرار باشآماده صورت به ن ) بحران ت م حال این با بود روز دو این طی کنندگانمراععه

 .است باشآماده حال در ک اکان و

 مردارس مجاز، حد برابری ده چند غلظت با اخ ر روز دو طی گردوغبار مهر، خبرنگار گ)ارش به

 بره بنرا هادسرتگاه و ادارات شرد بااث و کرد تعط   روز دو برای را خوزستان استان شهر اغل 

 ترأخ ر سراات دو برا ن ) امروز و شوند تعط   گرشته روز خوزستان استان بحران ستاد تص  م

 .کنند زآغا را خود فعال ت

 

 مدیریتسوء دلیل به ایران زیرزمینی هایآب منابع نابودی خطر
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 ن ررو وزیرر معراون. اسرت نرابودی بره رو ایرران در زیرزم نی آت منابع از درصد ۹1 به ن)دیک

 تغ  ررات و خشکسرالی و آبری ذخرایر از برردایبهره در صرح ح مدیریت ادم اسلامی ع هوری

 .دانست روند نای دلای  ترینمهم از را اقل  ی

 درکشرور زیرزم نی آت منابع درصد ۹1 به ن)دیک که کرد االام ن رو وزیر معاون م دانی، رح م

 آبری منرابع از درصرد ۱۱ اینکره بر تاک د مهربا خبرگ)اری با وگوگفت او در. است نابودی به رو

 داد وتوض ح ندخوا ایران برای مناس  فرصت یک را این دارد قرار زیرزم نی هایسفره در ایران

 .«شودمی ذخ ره هاسفره در و کرده نفوذ زم ن در است بارندگی آن منشاء که آبی

 ذخرایر انروان بره" وگفرت دانسرت ارزش برا دن را سرطح در را زیرزم نری آت ذخرایر م دانی

 آت منرابع از بررداریبهره در مردیریت ضرع " او. "شرودمی تلقی کشوری هر آبی استراتژیکی

 در زیرزم نری آت منرابع از زیرادی م ر)ان شرودمی بااث که دانست مه ی دل   را "زیرزم نی

 .رود نابودی به رو ایران

 برخری اسرت م کرن و نردارد وعود ب)رگن ایی و مبالغه موضوع این در: »گفت ن رو وزیر معاون

 شررایط ایرن بگوینرد و دهنرد ربط اقل  ی تغ  رات و خشکسالی به را کشور آبی ذخایر نابودی

 .«برود ب ن از زیرزم نی هایسفره تا شده ثباا

 از قبر  حتری چرون" شود،می رد اط  نان هادیدگاه نوع این ن رو وزارت در م دانی یگفته به

 کشرور هایدشرت از بسر اری در دهرد، نشان را خود ایر کشور در اقل  ی تغ  رات ذدیده اینکه

 از بر ش کشرور در آت برداشرت هکر دهدمی نشان این و داشت وعود زیرزم نی آت سطح افت

 ."است آن عایگ)ین م )ان

 تشردیدکننده و دوم اام  خشکسالی که کرد گ رینت جه گفته این بر تک ه با ن رو وزیر معاون

 ".باشد اصلی دل   تواندن ی ولی" است، آبی ذخایر نابودی در

 گفتره اسرتات ک بریآ ذخ رره آن بره اصرطلاحا که زیرزم نی، آت سفره زیادی م )ان: »اف)ود او

 و برسد ذایان به خشکسالی دوره اگر. ن ست بازگشت و تجدید قاب  که است شده خالی شودمی
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 تررم م خرود خودی به آبی هایسفره بگ رد، قرار اادی وضع ت یک در هابارش لحاظ به کشور

 .«شودن ی برطر  مشک  و شد نتواهند

 

 آب بخش در صحیح مدیریت عدم

 زیرزم نی آت منابع ویژه به ایران در آت منابع مدیریت باید اینکه ب ان با ایران ن رو وزیر معاون

 و ذنهران ذخرایر از بهترر اوضراع سطحی هایآت ذخ ره بتش در" که کرد تصریح شود، اصلاح

 و اشرتباه مصرر  غ رمجراز، بررداریبهر ها،برداشرت اضافه و مشکلات ه ان و ن ست زیرزم نی

 ."دارد وعود )ن  وربهره غ ر مصار 

 کرار مت رک) بصورت آت دینام ک ذخایر و تجدیدذریر بتش در شودمی تلاش که اف)ود م دانی

 .شود

 و ب اند یابت درازمدت در آت ایستایی سطح" که برسد ایاندازه به باید مصر  م )ان او باور به

 هایسرفره دهریآت تروان از بر ش آت برداشرت حاضرر حرال در که چرا ن ابد، کاهش سال انه

 ."شودمی آت از سفره شدن خالی بااث که است زیرزم نی

 دهیآت توان دیگر هاچاه ایران مناطق از بس اری در شودمی موع  که دانست دل لی را این او

 بره. دارد وعرود کشاورزی آت هم و نوش دنی آت ذخایر مورد در هم مشک  این. باشند نداشته

 کره هرم نتر  درخرت آب راری بررای حتی که شده شور  )انیم به آت" ن رو وزیر معاون گفته

 ."ن ست ذریرامکان دیگر کند، تح   را آت شوری زیادی حدود تا تواندمی

 هرایچاه ساخت علو نشود، بدتر خشکسالی وضع ت چنانچه اگر که کرد ام دواری ابراز م دانی

 در توانردمی زیرزم نری تآ سرفره ،"بررود ذ ش برنامه طبق کارها ه ه" و شود گرفته غ رمجاز

 فرونشسرت ن ر) حالرت ایرن در: »اف)ود او ".بازگردد خود طب عی حالت به آینده سال ۱۱ طول

 در آت سرازیذخ ره توان دیگر شود،می فشرده خاک وقتی زیرا. ن ست عبران قاب  دیگر زم ن

 .«یابدمی کاهش آن
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 و انردداده هشردار زیرزم نری آت منرابع حد از ب ش برداشت نسبت کارشناسان که هاستسال

 ن ررو وزارت معراون حرال ایرن با. کردند االام بحرانی ایران هایاستان از بعضی در را را شرایط

 بررای مرا": گفرت و نکررد تضر  ن مشک  با برخورد در آینده در را وزارتتانه این کارایی ایران

 خواهنرد قضر ه ایرن برا دیبرخرور چره بگروی م تروان من ی حالا از ن رو وزارت بعدی هایگروه

 ."داشت

 آت منابع اح ا به نسبت برخوردها که دهدمی نشان گرشته هایتجربه ن رو وزیر معاون گفته به

 .است بوده ه راه وخ )افت با و نبوده ه اهنگ و کشوریکسان زیرزم نی

 را ودخر تراخ ر با مناطق از بس اری در است م کن هاسفره شدن خالی: »ن روگفت وزیر معاون

 در دشرت فرونشسرت اردم. ب فتد اتفاق دورتری زمانی دوره یک در هافرونشست و دهند نشان

 .«ن ست خطر از شدن دور معنی به گ ردمی صورت آت بالای برداشت آن در که مناطق برخی

 غ رمجراز هرایچاه کره داد اعرازه نباید آبی منابع از بتشی نجات برای که است معتقد م دانی

 از شردهمشتص م ر)ان به باید ن ) هستند آت برداشت ذروانه دارای که کسان که و شود ساخته

 .کنند استفاده آن

 هراچاه از آت برداشرت مجوزهای از درصدی باید باشد لازم اگر" که کرد تصریح راستا این در او

 فعال رت بره غ رمجراز هرایچاه وقتی که گفت ه چن ن م دانی. "یابد کاهش مناطق برخی در

 .کنندمی مقاومت برداشت م )ان کاهش برابر در ن ) ذروانه دارای هایچاه دهند، ادامه دخو

 است .  رسیده ورشكتتگی به آب بخش در ایران: جمهور رئیس معاون

 حاصر  آمرده ایرران زیسرت مح ط سر بر "بلایی هر" و آبیکم بحران گویدمی کلانتری ا سی

 درصرد 4۱ هواشناسی سازمان مقام یک یگفته به. است گرشته یدهه 9 نادرست هایس است

 .است متفاوت هایشدت با سالیخشک دچار ایران مساحت

 گرشرته روز ایرران زیسرتمح ط و طب عری منرابع مردیریت تشک لاتی ساختار بررسی ه ایش

 سرتنرانان از یکی. شد برگ)ار تهران دانشگاه طب عی منابع دانشکده در( 49 مهر ۱۶ شنبهیک)

 .بود زیست، مح ط حفاظت سازمان رئ س و ع هور رئ س معاون کلانتری، ا سی ایشه  این
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 هایس اسرت حاصر  را ایرران امرروز مح طیزیست هایبحران و مشکلات ت ام کلانتری ا سی

 در کره کررد تاک رد او. است شده اا ال اسلامی ع هوری تاس س زمان از که دانست نادرستی

 محر ط و طب عری منابع با را رفتار این "شدمی حاکم سرزم ن این در دش نی هر" هاسال این

 .دادن ی انجام زیست

 

 اسلامی جمهوری هولناک میراث

 ترینخودخرواه مرا: »گفرت زیسرت محر ط حفاظرت سازمان رئ س ایسنا خبرگ)اری گ)ارش به

 سر بر بلایی هر چون زیسته، سرزم ن این در گرشته سال ه)ار هفت طول در که هست م نسلی

 از بسر اری مردت، ایرن از ذر ش. اسرت بروده گرشرته دهه چهار طی آمده زیست مح ط حوزه

 .«داشت قرار مناسبی عایگاه در آت مث  کشور زیستی مح ط هایشاخص

 و امرروز وضرع ت ذر ش دهره سه از که کرد متهم را ال ی هایانج ن و نظرانصاح  کلانتری

 هاس است این اعرای که آنجا از اما کردندمی ب نیذ ش را مسئولان نادرست هایس است ذ امد

 به کشور امروز" تا شدند قدمذ ش که نشدند آن مانع تنها نه "شدمی درآمدشان اف)ایش بااث"

 ."برسد آت بتش در ورشکستگی

 در خودکفرایی هایس اسرت اواق  مسئولان گرشته هایدهه در گویدمی ع هور رئ س معاون

 ایرن و نکردنرد محاسربه درسرت را واردات بره وابسرتگی کراهش و کشراورزی محصولات تول د

 گسرترش آبری، منابع استحصال خاک، فرسایش زم نه در" امروز ایران که شد بااث هاس است

 .باشد عهان اول کشورهای ع)و "...و ب ابان

 سر ت، ایرن در خرود معارفره مراسرم در ن ) ذ ش ماه دو زیست مح ط حفاظت سازمان رئ س

 چنرد تول رد خاطر به" و احساسی هایس است با گرشته هایدهه در که کرد متهم را مسئولان

 "آم )فاععه" وضع ت به را آبیکم بحران و و دادند باد بر را خاک و آت منابع "اضافی گندم تن

 .کشاندند امروز
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 است.  درازمدت خشكتالی درگیر ایران متاحت درصد 95

 از کننردهنگران آمراری ایرران هواشناسری سرازمان بحرران مردیریت و خشکسرالی مرک) رئ س

 ذدیرده دچرار ایرران مساحت درصد 49 او گفته به. است داده ارائه ایران در خشکسالی وضع ت

 .شودمی محسوت خشکسالی از مرحله اول ن که است هواشناسی خشکسالی

 در ایرران هواشناسری سرازمان بحرران مردیریت و خشکسرالی ملری مرکر) رئ س فاتح، شاهرخ

  کره گفرت و داد ارائره را کننده نگران آماری( اوت 4/مرداد 81 چهارشنبه) ایسنا با وگوییگفت

 او گفتره بره. اسرت درگ رر بلندمردت هواشناسری خشکسالی ذدیده با ایران مساحت درصد 49

 وضرع ت در شر الی خراسران و قرم خوزسرتان، هایاستان در بلندمدت هواشناسی خشکسالی

 نقرا  ه ره و اسرت ذابرعرا کشرور از وس عی هایذهنه در ه چنان شکسالیخ. دارد قرار وخ م

 نررم ذنجره و دسرت بلندمردت خشکسرالی شردید بسر ار ترا خف ر  درعات با نوای به کشور

 .کنندمی

. اسرت هشداردهنده ایران دیگر هایاستان از بس اری در و خوزستان گرمس ر استان در وضع ت

 دچرار شر الی خراسران و قرم خوزسرتان، استان سه ذهنه ک  تقریبا: »است گفته فاتح شاهرخ

 .«هستند شدید بس ار و شدید خشکسالی

 از هراییبتش و بوشرهر کرمانشراه، بتت راری، و چهارمحرال از وسر عی هرایبتش او، گفته به

 خراسران عنروبی، خراسران بلوچسرتان، و س سرتان کرمران، ی)د، مرک)ی، اصفهان، هایاستان

 شررقی، آذربایجران غربری، آذربایجران زنجران، البررز، تهرران، س نان، ش الی، خراسان رضوی،

 .هستند مواعه بلندمدت خشکسالی با گلستان و گ لان عنوت اردب  ،
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 ها در ایران  فرونشتت درباره هشدار

 ۹ قرارگ رری: گفرت تهرران عنروت هایدشرت فرونشست به نسبت هشدار با مسئول مقام یک

 توانرد مری تهرران فرونشسرت محدوده در خطرزا کارگاه 99 و نفتی وادم انبار دو و گاز ایستگاه

 .باشد نفر م ل ون۱ عان تهدید موع 

 بترش رئر س اللهیب رت الری شهرسرازی، و راه وزارت از نقر  بره مهرر خبرگ)اری گ)ارش به

 زمر ن فرونشست وضع ت آخرین مورد در شهرسازی و مسکن راه، تحق قات مرک) شناسیزل)له

 وضرع ت به نسبت هشدار ض ن و ذرداخت مرک) ساله چند تحق قات ارائه به ایتتتذ عنوت در

 تهران شهر عنوت فرونشست، رویداد محدوده: گفت کلانشهر، از منطقه آن در زم ن فرونشست

 مری تهدیرد  ذ شروا و ورام ن دست ذای ن اراضی تا را آن غرت عنوت و عنوبی های گستره و

 شرهر،نسر م تهرران، شرهری منراطق برر الراوه تهرران شهر عنوت در فرونشست زون و کند

 .گ ردمی بر در ن ) را نص رآباد و چهاردانگه کهری)ک، باقرآباد، اسلامشهر، صباشهر،

 راه از قسر تی: داد ادامره شهرسرازی و مسرکن راه، تحق قرات مرک) شناسی زل)له بتش رئ س

 تهرران ک ربنردی امتداد راه آزاد. داردقرار محدود این در تبری) - تهران و عنوت - تهران آهن

 مسرتوفی، اح ردآباد عاده و ساوه قدیم عاده و ساوه -تهران اتوبان کرج، قدیم عاده ،(آزادگان)

 هراب)رگرراه از تهرران دوم ک ربنردی ب)رگرراه و شرهریار عراده و غردیر بلوار اکرم، رسول بلوار

 .است شده واقع محدوده این در که است مه ی هایوعاده
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 خرودرو ایرران نظ رر بسر اری هایکارخانه ن ) و تهران نفت ذالایشگاه وعود:  اف)ود اللهیب ت 

 را( تهرران عنوت) منطقه این متعدد صنعتیهایشهرک و تهران، ش رذاستوری)ه و سایپا دی)ل،

 .است کرده اه  ت با بس ار

 آن هرایچالش دیگرر از ن،تهررا عنروت در را آت هرایچاه ایجراد دانشرگاه استاد و محقق این

 شررقعنوت و عنروت غررت، عنروت در متعردد  هرایدشت وعود: گفت و کرد انوان منطقه

 ایرن در ع ع تری ت رکر) و دیگرر طرر  از گستره این بودن خشک ن  ه و طر یک از تهران

 توزیرع از کره اسرت واقع تری ایرن. سرازدمی متصور را متعدد های چاه حفر احت ال منطقه،

 .آورد بدست توان می وضوح به منطقه هایچاه

 آن در آنهرا گسترده توزیع از تهران، عنوت در آت هایچاه وضع ت از آمار ارایه با ه چن ن وی

 استان در چاه حلقه ه)ار ۱۱ حدود 8۶48 سال تا رس ی آمار اساس بر: اف)ود و داد خبر منطقه

 فشرم ترا چرمشرهر از و شررق در خترآبادا تا استان غرت در ف روزکوه از که داشت وعود تهران

 .اندشده توزیع

 وعرود ن ر) مجرازی غ ر های چاه موعود، هایچاه از تعدادی این بر الاوه: داد ادامه اللهیب ت

 از ایا رده درصرد امرا. ن سرت معلروم آنهرا دق رق تعرداد. اندشده حفر ذروانه بدون که دارند

 بره اقردام کارشناسری، بردون کنتررل وعود ادم دل   هب که کندمی برابری را مجاز هایچاه

 دهیماسره موعر  مروارد برخری در ذ رپ سرات دل  به  و کنندمی زیرزم نی آت استتراج

 سرطح بره حفررات ایرن مهراعرت که شوندمی آبرفت در درشت و ری) حفرات تشک   و هاچاه

 .سازدمی فراهم را فروچال تشک   سب  زم ن

 گرفت.  شدت 18 تا 19 هایسال در مجازغیر هایچاه حفر

 هایذروانره صردور آمار: گفت شهرسازی و مسکن راه، تحق قات مرک) شناسیزل)له بتش رئ س

 صردور سرال موعرود، هرایچاه از درصرد 8۱ تنهرا آن، اساس بر که دهدمی نشان آت هایچاه

 شرتات 8۶1۶ ترا 8۶۹4 سرال در غ رمجراز های چاه حف) آمار، اساس بر  و دارند مع نی ذروانه

 .گرفت ب شتری
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 محرور 88 در تهران عنوت فرونشست  خصوص در  را راه تحق قات مرک) هایبررسی نتای  وی

 :برش رد زیر شرح به

 زون در گرفتره قررار آهرن راه خرط طرول دسرترس، در و موعرود رقرومی اطلااات اساس بر -

 در متررو خطو  از ک لومتر ۱۱ اساس ه  ن بر ه چن ن. است ک لومتر 8۱۱ حدود فرونشست

 .اندواقع زون ه  ن

 آنها طول ع ع که دارند طویلی گستردگی فرونشست محدوده در ن ) شهری ب ن های اتوبان -

 .است ک لومتر ۱۱۱ حدود

 را ک لرومتر ۱۶۱۱ حردود در طولی ع عا ن ) فرای و اصلی شهریب ن و شهری معابر و هاراه -

 .دارند فرونشست محدود در

 ارتبراطی مهرم نقرا  انروان به که است گرفته قرار فرونشست منطقه در ذ  دهنه ۱8 حدود -

 در شرکا  و تررک دچرار فرونشست منطقه در هاذ  این از برخی. شودمی تلقی هم به مس رها

 .اندشده فرونشست ایر

 دارد قرار فرونشست زون عوار در مهرآباد فرودگاه

 زون در گراز ذ رپ عایگاه 8۱ و بن)ین ذ پ عایگاه 99 دودح و سوختی و نفتی مواد انبار دو -

 .اندشده واقع فرونشست

 موعرود هرایداده اساس بر نفت لوله طول. دارد قرار گاز ایستگاه ۹ حدود فرونشست زون در -

 از بر ش طرولی دارای گراز اصلی خطو  و ک لومتر ۹۱ از ب ش قوی فشار خطو  ک لومتر، ۶۱

 .  هستند ک لومتر ۱۱۱

 شرهری منطقره ۱ راداری، تصرویربرداری مطالعرات اسراس بر شده تع  ن فرونشست ذهنه در -

 و فرونشسرت زون روی برر کره تهرران شرهری ع ع ت. اندشده واقع آبادی 44 شهر، 1 تهران،

 تهرران شرهر غ رر ع ع ت و نفر  ۶1۱ و ه)ار ۱99 و م ل ون یک کنند، می زندگی آن حواشی

 کره آمرار مرک) اطررلااات اساس بر ک  ع ع ت ترت   بدین. تندهس نفر 11۱ و ه)ار ۱1۱ آن

 .بود خواهد نفر ۱99 و ه)ار ۹4۶ و م ل ون یک حدود هستند، ساکن فرونشرست زون در
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 واقرع فرونشست زون در که تهران شهر هایساخت ان تعداد موعود، اطلااات و آمار اساس بر -

 مراکر) و ب  ارسرتان تعرداد و ۱11 ن ر) هرانت شهر آموزشی مراک). است دستگاه ۱۱891۱ اند،

 محردوده در و اسرت اردد ۱۹ اند،شرده واقرع فرونشسرت محدوده در که تهران شهر بهداشتی

 .هستند موعود کارگاه 99 حدود خطرزا مواد حاوی یا و تول د های کارگاه فرونشست

 اوامر  مه ترین از یکی زم ن فرونشست زون و اراضی حاش ه در مهرآباد فرودگاه قرارگ ری -

 زون حاشر ه در فرودگراه قرارگ رری. اسرت آورده بوعرود محدوده این در را فرونشست ریسک

 .سازدمی فراهم محدوده این در را زم ن سطح هایشکا  و هاترک ذدیداری امکان فرونشست

. اسرت فرونشسرت زون در منطقره زایلررزه هایگسر  از تعدادی شدن واقع دیگر مهم نکته -

 .است شده برآورد ک لومتر 89۱ حدود فرونشست محدوده در موعود هایس گ طول

 .است گرفته قرار فرونشست زون در تهران شهر فرسوده بافت از ایا ده قس ت -

 اسرت، داده انجرام تهرران شهر هایفروری)ش زم نه در تحق قات مرک) که اقداماتی ب ان در وی

 ارائره شهرسرازی، و مع راری االیشرورای بره انشرهر فروریر)ش هایبررسی نتای  ارائه: گفت

 و ذ شرگ ری سرازمان تهران، استاندار کشور، و شهرسازی و راه وزرای به شده ته ه هایگ)ارش

 حریم در ساز و ساخت ضوابط تدوین هد  با قنوات ک  ته تشک   تهران، شهر بحران مدیریت

 و تهرران شرهر برترر هایدانشگاه یدانشگاه اسات د از داوت با کارشناسی گروه تشک   قنوات،

 ایرن در مرک) هایفعال ت از بتشی تهران شهر هایفروری)ش ارزیابی هد  با خبره کارشناسان

 .است زم نه

 ارائره دولت، زیربنائی امور فرای ک  س ون در ارائه را تحق قات مرک) اقدامات دیگر از اللهیب ت

 .کرد انوان استانی ک  مدیران و تهران   ستاندارا برای نتای  ارائه و کشور وزیر برای نتای 

 داد قرار تتل ه استانه در را م نات روستای ۶۱ زم ن فرونشست

 و خشکسرالی ذ امردهای از یکری انروان به زم ن نشست و ها فروچاله ایجاد اخ ر سالهای طی

 بره دشرتی نرواحی ع لره از کشرور منراطق برخری در زیرزم نری های آت از رویه بی برداشت

 ازدیگر ب ش ه دان و فارس دشتهای در که ای ذدیده. است شده تبدی  ساکنان برای تهدیدی
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 قررار زم ن نشست خطر معرض در را استانها این روستاهای و شهرها و کرده خودن ایی مناطق

 روسرتای ۶۱ ساکنان عان تهدید با و رس ده م نات دشت به ویرانگر ذدیده این حالا. است داده

 .است داده قرار تتل ه وضع ت در را هاآن هرم)گان

 داد.  قرار تخلیه استانه در را میناب روستای 8۱ زمین فرونشتت

 و گرفتره را کشرور دشت ۶۱۱ از ب ش گریبان ها فروچاله ذدیده اخ ر سالهای طی که حالی در

 هرای گر)ارش حالرا امرا کررده مواعره زمر ن فرونشسرت و ریر)ش عدی خطر با را مناطق این

 دیگرر بره نسربت م نات دشت وضع ت بودن بغرن  از شناسی زم ن الم محققان و سانکارشنا

 .دارد حکایت مناطق

 آت هایسرفره در موعرود آت از کترات و حسرات بری استفاده و متعدد های چاه رویه بی حفر

 هرای لایره افرت زمر ن، ا رق در ذرآت های لایه رفتن ب ن از سب  م نات دشت در زیرزم نی

 ذر ش سرالهای از کره اراملی. اسرت شرده زمر ن سرطح در هرا فروچالره ایجراد و خاک بالایی

 بارها و بارها ایران کویرشناسی الم ذدر کردوانی ذروی) ذروفسور چون متتصصانی و کارشناسان

 بررای شرنوایی گوش ظاهرا اما دادند هشدار آن به توعهی بی اواق  خصوص در شفا  طور به

 برداشرت و 8۶14 ترا 8۶99 سرال از ا  رق چراه۱۱9 از ب ش حفر. نبود هشدارها این به توعه

 امرروز کره کررده ایجراد را شررایطی خاک شدید فرسایش با زیرزم نی منابع از غ رکارشناسانه

 .اند گرفته قرار زم ن رانش خطر معرض در م نات دشت در واقع روستای۶۱ از ب ش

 ایجاد متوالی سالهای طی در مسئولان های توعهی بی ذی در است واضح خوبی به که شرایطی

 .داشت خواهد دنبال به را ناذریری عبران ایرات ازاین ب ش تعل  و شده

 روی برر ا  رق هرای شرکا  و ترک ایجاد درخصوص روستاها این اهالی اخ ر سالهای طی در

 و نگرفتند ذاستی اما بودند داده مسئولان به گ)ارشاتی هایشان خانه مقاوم چندان نه دیوارهای

 سرال بالراخره اینکره ترا گرراندنرد، روزگار نگرانی با امر مسئولان توعهی بی و سکوت سایه در

 از گ)ارشی ارائه با زل)له مهندسی و شناسیزل)له ال للیب ن ذژوهشگاه زارع،استاد مهدی گرشته

 ایرن تعرداد حالرا. کررد تاک رد م نرات روستای8۱ تتل ه ضرورت بر انسانی فاععه بروز احت ال

 !است رس ده روستا۶۱ به خطر در هایروستا
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 کبودرآهنگ دشت در آبیبی آژیر/ همدان در نقطه 25 فرونشتت

 کبودرآهنرگ ویژه به ه دان استان هایدشت در اینکه االام با ن رو وزارت در مسئول مقام یک

 منراطق در فروچالره ۱9:گفرت شرد ایجراد آت رویرهبی برداشرت ایرر بر هاییفروچاله فامن ن و

 .دارد وعود استان این  متتل

 هرای دشرت در فروچالره ۱9 تعرداد تراکنون: گفت ا)الدین مرتضی مهر، خبرگ)اری گ)ارش به

 زیرزم نری منرابع از رویهبی برداشت را هافروچاله ایجاد اصلی الت وی. است شده ایجاد استان

 را زمر ن هایلایه خود، فشار و حجم دل   به که است ه درول کی ماده آت: گفت و کرد انوان

 .داردمی نگه ذایدار صورت به

 یابردمی کراهش آن فشرار و شده ضع   ه درول ک لایه آبتوان، شدن خالی با: کرد انوان وی

. شرودمی ایجراد زمر ن در هرایی شرکا  یرا فروچالره و کررده نشست زم ن دل   ه  ن به که

 و کبودرآهنرگ هرای دشرت رد زمر ن شرکا  و افت ها،فروچاله بشترین اینکه االام با ا)الدین

 ه ردان های دشت در ایفروچاله گرشته سال هشت تا هفت در: داشت ب ان است بوده فامن ن

 وعود شود ایجاد ه دان های دشت ه گی در فروچاله لحظه هر اینکه احت ال ولی نشده ایجاد

 .دارد

 در متر)ن کسرری مترمکع  م ل ون ۱۱۱ سالانه اینکه ب ان با ن رو وزارت در مسئول مقام این

 زیرزم نری آت منرابع زیراد افرت دل ر  بره ه ردان های دشت: گفت دارد وعود ه دان استان

 آت ه ردرول ک رفتن ب ن از که چرا هستند مواعه زم ن افت و فروچاله ایجاد تهدید با ه  شه

 .ندارد وعود ه درول ک صورت به آت طریق از زم ن عاییعابه امکان دیگر و نبوده ذریرعبران

 دشرت در ب شرتر کره شرده ایجراد ه دان های دشت در فروچاله ۱9 تاکنون اینکه االام با وی

 بوده آت ال ی مدیریت دنبال به مشکلات از رفت برون برای: کرد انوان است بوده کبودرآهنگ

 دیگری ناخوشایند اتفاقات منتظر باید صورت این غ ر در گ رد صورت مدیریت با آت برداشت و

 .بود ن )
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 صدور حكم شلاق پیرو شكایت سازمان حفاظت محی  زیتت

 دادگراه 88۹۱ شرعبه رای زیسرت، محر ط حفاظرت سرازمان شرکایت ذ رو –خبرگ)اری هرانا 

 فررد شرده، صرادره رای بنابه که شد صادر زم نه این در تهران قدس قضایی مجت ع دو ک فری

 مدنی حقوق ال للیب ن م ثاق. است شده محکوم شلاق ضربه ۶۱ تح   و نقدی ع)ای به متهم

 .انسانی و موهن را م نوع کرده استهای غ رو س اسی صراحتا استفاده از مجازات

به گ)ارش خبرگ)اری هرانا به نق  از ذایگاه اطلاع رسانی مح ط زیست، در متن رای صادر شرده 

ه از آن و در خصوص اتهامات ع ش د آرین اص  دایر بر عع  سند رس ی و استفاد“آمده است: 

نشر اکاذی ، دادگاه با انایت به شکایت سازمان حفاظرت محر ط زیسرت، محتویرات خبرهرای 

منتشر شده در سایت های اینترنتی، استعلام صرورت گرفتره از شراکی مررکور و اینکره مرتهم 

دفاای به ا   ن اورده است بنابراین اتهامات انتسابی را نسبت به ایشان محرز و مسرلم دانسرته 

وی را بلحراظ  8۶۹۱قانون مجرازات اسرلامی مصروت سرال  941، ۱۶۱، ۱۶۶ناد به مواد با است

عع  به ذرداخت مبلغ هجده م ل ون ریال و از لحاظ استفاده از سند مجعول به ذرداخت هجده 

م ل ون ریال هر دو به انوان ع)ای نقدی به نفع صندوق دولت و از بابت نشر اکاذی  به تح ر  

می ن اید و االام می دارد که رای صادره غ ابی بوده و ظر  ب ست روز  ضربه شلاق محکوم ۶۱

ذس از ابلاغ قاب  واخواهی در این دادگاه و متعاق  آن ن ) ظر  ب ست روز قاب  تجدید نظرر در 

 .”محاکم تجدیدنظر استان تهران است

ت خود در تول رد ، ادم موفق ” یریا“گفتنی است، فردی به نام ع ش د آرین اول ن بار در برنامه 

خودروی برقی را به نامه ای از معصومه ابتکار مرتبط دانست و در برنامره مررکور سرندی را بره 
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انوان نامه معاون ری س ع هور و ری س سازمان حفاظت مح ط زیست در دولت هشتم منتشر 

 .کرد که بر اساس نظر دادگاه این سند واقع ت نداشته است

 

 

 

 

 

 طبیعی منابع و هالجنگ تخریب حقوقی ابعاد

 ه رکرانی هرایعنگ  از ح ایرت ه ایش دوم ن: نوشت خبرآنلاین خبری ذایگاه -ایرنا - تهران

 ارائره و ه رکرانی ش شر ادهای درختران وضرع ت و اه  رت بررسی هد  با( خ)ری/باستانی)

 یبت وضع ت و هاعنگ  تتری  حقوقی ابعاد طب عی، م راث این حفظ برای مناس  راهکارهای

 اسلامی ارشاد و فرهنگ اداره حر هایه ایش مرک) در آذر 8۱ روز یونسکو عهانی م راث در نآ

 نهرادمردم هایسازمان زیست، مح ط فعالان کارشناسان، حضور با مازندران شهرقائم شهرستان

 هاحاشر ه از و گردید برگ)ار آن در کنندهشرکت خارعی م ه انان و محلی مسئولان ها،س ن و

 .است بوده ه راه ن ) متعددی خوردهایباز و
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 که است ایران ش ال در ه رکانی های عنگ  در بومی و سب) ه  شه درختی ه رکانی، ش شاد

. دارد قررار طب عرت حفرظ ال للری بر ن اتحادیره انقراض خطر در گ اهی های گونه فهرست در

 ۱88 و درختری هگونر 4۱ دارای وسرعت هکتار ه)ار 4۱۱ و م ل ون یک با ه رکانی های عنگ 

  گردد، می بر ذ ش سال م ل ون 9۱ به آن باستانی و تاریتی قدمت که ای درختچه گونه

 بعنوان یونسکو عهانی فهرست در ه رکانی باستانی های عنگ  یبت برنامۀ داشتنِ قرار وعود با

! . دارد قرار ن ) انقراض و روزاف)ون تتری  آستانۀ در عهانی، طب عی مح طی زیست ذخ ره یک

 8۱۱. شرد ارائره کشور ش ال های استان از نقطه 8۱ در ه رکانی های عنگ  عهانی یبت طرح

 .  شد خواهد یونسکو عهانی یبت آینده در ش ال ه رکانی هایعنگ  از نقطه 8۱ در هکتار ه)ار

 از مناسربی، ارتفاع و زیستی تنوع و گ اهی ذوشش و حفاظت وحش، ح ات نظر از که نقا  این

 گرفتره قررار گرراری لکره و شناسایی مورد برخوردارند، مت ای)ی و فرد به منحصر یها ویژگی

 و دودانگره بولرای ن را، عهان افراتتته، ابر عنگ  گلستان، ملی ذارک شام  م)بور مناطق. است

 براغ چهرار کجور، حوزه سرخدار، دارای که واز عنگ  آم ، در هراز ال  ستان عنگ  چهاردانگه،

 مری ل سار شده حفاظت منطقه و گ لان رودبار س اه رودخان، گچ داران، خشک عنگ  چالوس،

 و گلسرتان و مازنردران اسرتانهای در ایرران شر ال در ه رکانی های عنگ  اصلی ت رک). باشد

 .است گ لان استان از محدودی بتش

 وعرود راسرتا این در زیادی های چالش قوان ن، تصوی  وعود با عنگ  تنفس موضوع زم نه در

 حرال در و شرود مری شرام  را کشور خاک درصد یک ه رکانی هایعنگ  که آنجایی از ارد؛د

 انروان بره هرا عنگر  سطح اندک با. رس د هکتار ه)ار 9۱۱ م ل ون یک به آن مساحت حاضر

 قررار کار دستور در ها عنگ  از حفاظت باید بالا طب عی تنوع و عهان باستانی و طب عی م راث

 تتری  در ن ودی و کردندمی استفاده سنتی شک  به عنگ  از محلی امععو گرشته، در. گ رد

 ملری قرانون کره 8۶98 سرال و تأسر س هاعنگ  سازمان که 8۶۶1 سال در اما شد،ن ی دیده

 عدید هایچالش و مشکلات دچار ش ال هایعنگ  ال ی مدیریت شد، تصوی  هاعنگ  شدن

 محر ط ایرن ضررر بره کره شردند عنگر  وارد عنگلداری های طرح قال  در متتل  افراد. شد

 بعنوان یافته توسعه کشورهای در ها اکوس ستم این خدمات و طب عی منابع. گرفت قرار طب عی
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 ایرن و گردد می استفاده منابع این اص  از متاسفانه ایران در اما شود می محسوت ملی سرمایه

 .برود هدر به نباید ملی های سرمایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هکترار هر)ار سره حردود برا کشور ش ال در سالانه کنون، تا 8۶۶9 سال از ایران ایهعنگ  در

 مروارد ایرن و رس ده هکتار 9۱۱ و م ل ون یک به حاضر حال در که بودیم مواعه عنگ  کاهش

 صرنایع کارخانجرات تعط لی هابرخی. کرد مشاهده ن ) هاویلاسازی با بصری شک  به توانمی را

 داشرتند اداا خود کارخانجات این که کرد انوان باید اما دانند،می تنفس طرح دل   به را چوت

 کردندمی تام ن عنگ  از را خود چوت منابع درصد ده که

 اسراس برر کارخانجرات این شد، ورشکست کارخانجات درصد ده این شدن قطع با چرا حال و 

 .دنکردن اعرا هم را خود اساسنامه آنان اما شده، تاس س چوت واردات

 ترا ۶۱۱ حردود کنرون ترا 8۶۹۱ سال از و است قهقرا به رو کشور ش ال هایعنگ  درصد 9۱

 برومی گونره کره ش شاد گونه مثال طور به است شده گ)ارش ب  اری و آفات تول د هکتار ۶۱۱
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 سرطان ضد و ایدز داروی ن ) حاضر حال در و بوده معرو  ه رکانا بوکسوس نام به و بوده ایران

 وزرا و بگوینرد ستنی مسئولان آنکه بدون رفته م ان از آن ذایه م ل ون 9۱ و گ رندیم آن از را

 .دهند ذاستی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش هفتم

 گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل ات ویژه ی گزارش
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 ایران در بشر حقوق وضعیت مورد در شهید احمد اتگزارش آخرین

 ویرژه گ)ارشرگر انروان بره فعرال تش دوران در ایرران هب سفر برای شه د اح د هایدرخواست

 نرس د.  نت جه به بشر حقوق

 به راعع خود گ)ارش آخرین ایران، مورد در مل  سازمان بشر حقوق ویژه گ)ارشگر شه د اح د

 .است کرده منتشر را کشور این در بشر حقوق وضع ت
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 را( 8۶4۱ مرداد ۱۱ تا دی 88) ۱۱89 اوت ن  ه تا ژانویه اول از که گ)ارش، این در شه د آقای

 مقرام بره بشرر حقوق وضع ت مورد در بار ۱۶ مدت، این طی که کرده یادآوری گ رد، می بر در

 .است نوشته نامه اسلامی ع هوری های

 در متحرد ملر  سازمان بشر حقوق ویژه گ)ارشگر انوان به شه د اح د ماموریت دوران ذایان با

 .شود می شه د آقای عایگ)ین انوان بشر حقوق ذاکستانی فعال عهانگ ر، ااص ه ایران، امور

 قررار انتقراد مرورد ایرران در اادام مجازات زیاد اعرای شه د آقای گ)ارش آخرین از بتشی در

 ۱۱۶ ترا ۱98 بر ن ،۱۱89 ژوی ه هفته سوم ن تا ژانویه اول فاصله در که شده تصریح اما گرفته

 ۱۱8۱ سرال مشرابه مردت از ک ترر "تروعهی قاب  طور به" که شده انجام ایران در اادام مورد

 .است کرده ارزیابی مثبت را تحول این شه د، اح د. است

 در و داشرته اف)ایشی روندی ژوی ه ابتدای از ها اادام م )ان این، وعود با اف)اید می وی گ)ارش

 متردر مواد با طمرتب عرایم سر بر اکثرا که گرفته صورت اادام مورد 9۱ ماه، این اول هفته سه

 .است بوده

 ایران در اادام مورد 8۱۱9 تا 499 ب ن ،۱۱8۱ سال در که کرده یادآوری ه چن ن شه د آقای

 .شود می محسوت گرشته دهه دو در کشور این در اادام م )ان بالاترین که گرفته صورت

 روزنامره برا ایرران امن تری و قضرایی های دستگاه برخورد نحوه او، گ)ارش دیگر های بتش در

 ن ر) و کرارگران، و اعت راای و س اسری فعالان دوتابع تی، شهروندان ای، رسانه فعالان و نگاران

 .است گرفته قرار انتقاد مورد کشور این در "تحق رآم ) و رح انه بی" های مجازات اعرای

 حرق ترام ن چرون هرایی زم نره در ایرران حکومتی های دستگاه ا لکرد به ه چن ن گ)ارش،

 هرای اقل رت حقروق و کودکران و زنان حقوق تج ع، و تشک  آزادی حق اق ده، و ب ان آزادی

 .است کرده انتقاد مرهبی و قومی

 بره ۱۱88 سرال در را مالدیو ذ ش ن خارعه وزیر شه د، اح د مل ، سازمان بشر حقوق شورای

 .کرد انتتات ایران ویژه گ)ارشگر انوان
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 قربان ران ن)دیکران و نگارانروزنامره س اسری، فعالران برا هاییمصراحبه مبنرای بر ذس آن از او

. دادمرری ارائرره ایررران در بشررر حقرروق وضررع ت از ادواری هررایگ)ارش س اسرری، هایخشررونت

 ویرژه گ)ارشرگر انروان بره فعرال تش دوران در ایرران به سفر برای شه د اح د هایدرخواست

 .نرس د نت جه به بشر حقوق

 س اسری هایانگ )ه با هااتهام این گویدمی و کندمی رد را ربش حقوق نقض اتهام ایران حکومت

 .شوندمی طرح

 

 نیتت.  ممكن قضایی نظام اصلاح بدون ایران در بشر حقوق وضعیت اصلاح

 از خرود عدید گ)ارش ایران، در بشر حقوق امور در مل  سازمان ویژه گ)ارشگر عهانگ ر، ااص ه

 ایرن در منفری و مثبرت نکرات برخری بره آن در و دهکر منتشر را ایران در بشر حقوق وضع ت

 ایران در بشری حقوق عدی هایچالش که کرده تاک د وی ه ه، این با. است کرده اشاره زم نه

 .دارند ادامه ه چنان

 وضرع ت انقلرات، هرایدادگاه ویژهبه مستق ، قضایی نظام یک فقدان» که دارد تأک د ویژهبه او

 .«است دهز رقم ایران در را وخ  ی

 در بشرر حقوق وضع ت اصلاح» که نویسدمی خود عدید گ)ارش در مل  سازمان ویژه گ)ارشگر

 ع هروری بشرری حقروق کارنامره بهبود برای» و «ن ست م کن قضایی نظام اصلاح بدون ایران
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 اسرتقلال تضر  ن به توعه با را، دادگستری نظام کهاین ع) داشت نتواهد راهی دولت اسلامی،

 .«کند اصلاح ،نظام آن

 ترا اسرت ن راز قضرائ ه قروه ااضرای بررای مناسر  آمروزش بره» زم نه این در که اف)ایدمی او

 .«شود راایت درست دادرسی روند و اادلانه هایمحاک ه برگ)اری وس لهبدین

 تحولرات برخی اخ ر دوران در نویسدمی گ)ارش این در مل  سازمان ویژه گ)ارشگر حال، این با

 ایرران در بشرر حقروق وضرع ت در مثبت تغ  راتی به است م کن که کرده مشاهده نایرا در را

 .ب نجامد

 هایگام و روحانی دولت در شهروندی حقوق منشور تصوی  به ن ونه انوان به عهانگ ر ااص ه

 .است کرده اشاره متدر مواد قاچاق مجازات به مربو  قوان ن اصلاح زم نه در مجلس عدید

 انتتابات در مشارکت بالای نرخ از ویژه گ)ارشگر» که استآمده گ)ارش این از دیگری بتش در

 بره ایرران مرردم الاقره دهندهنشان که بالایی نرخ کند؛می استقبال[ ایران در] ع هوریریاست

 .«است بشر حقوق و دموکرات ک هایارزش

 حر ن ایران، ع هوریری س روحانی، حسن موضع ه چن ن» که است آمده بتش این ادامه در

 مایه … و زنان توان ندی توسعه ل)وم و مطبواات آزادی از هواداری بر مبنی اشانتتاباتی کارزار

 .«است دلگرمی

 کره اسرت شرده آن خواستار بارها اخ ر های ماه در مرز بدون گ)ارشگران سازمان این، از ذ ش

 حقروق هرای سازمان ال،ح ا ن در. کند ا   ها زم نه این در خود هایواده به روحانی حسن

 هررای آزادی زم نرره در دولررت ا لکرررد از عهرران در صررنفی هررای اتحادیرره ن رر) و بشررری

 .اندکرده انتقاد صنفی و اعت اایس اسی،

 منرابع از ویرژه گ)ارشرگر دریرافتی اطلااات که است شده اشاره ن ) عهانگ ر ااص ه گ)ارش در

 .دارند ادامه ه چنان ایران رد بشری حقوق عدی هایچالش که دهدمی نشان متتل 

 و خودسررانه بازداشرت: »اسرتشده اشراره مروارد این به هاچالش این ازع له گ)ارش، متن در

 مردافعان آزار و تعق ر  خرود؛ مشرروع هرایآزادی از آنهرا قانونی استفاده خاطر به افراد ذ گرد
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 بالرای تعرداد هنرمندان؛ و ،کارگری هایاتحادیه رهبران دانشجویان، نگاران،روزنامه بشر، حقوق

 محاک ره حرق گسرترده نقرض بردرفتاری؛ و شرکنجه از اسرتفاده کودکان؛ اادام شام  هااادام

 ال ره تبعر ض از بالرایی سطح و انقلات؛ هایدادگاه از ذ ش ویژهبه لازم، دادرسی روند و اادلانه

 .«قومی و مرهبی هایاقل ت زنان،

 حرال و گرشرته در کره کنردمی اشراره مقامراتی «دهگسرتر مصون ت» به ه چن ن گ)ارش این

 .هستند و بوده شهروندان بشر حقوق گراشتن ذا زیر مسئول

 و داخر  ایران ران از ب)رگری تعرداد» خرود، کار آغاز زمان از که شودمی یادآور عهانگ ر ااص ه

 ایرن کره ترهگرف قرار ترسی م )ان تأی ر تحت شدتبه او و اندگرفته ت اس وی با ایران از خارج

 .«کنندمی احساس هات اس این خاطر به افراد

 م کرن که هستند روروبه ترس این با ه واره کشور از خارج مق م گ رندگانت اس وی، گفته به

 .ب)ند ایران در آنها هایخانواده تنب ه به دست اسلامی ع هوری است

 کره نوشرت 9۹ سرال هرای ااردام بره اشراره با خود گ)ارش از دیگری بتش در عهانگ ر خانم

 .کنند ذ دا اطلاع گرشت، سال آن در که آنچه مورد در تا دارند حق شدگان اادام های خانواده

 در تحق ق برای مستق  ک  ته یک تشک   مورد در تا خواست ایران حکومت از حال ا ن در او

 .دهد اط  نان ها اادام این مورد

 شرده صادر اادام احکام ت امی لغو خواستار دیگر بار گ)ارش این در مل  سازمان ویژه گ)ارشگر

 .بکشد دست افراد شکنجه از تا خواسته اسلامی ع هوری از و شده ایران در کودکان برای

 را عهانگ ر ااص ه عدید گ)ارش ایران خارعه امور وزارت ستنگوی قاس ی، بهرام این، از ذ ش

 ایرن تهرران که بود گفته و خوانده «اتناصو هایداوریذ ش و نادرست اطلااات از ایمج واه»

 .«شناسدن ی رس  ت به» را عهانگ ر خانم مأموریت و گ)ارش

 ملر  سرازمان ویرژه گ)ارشرگران سروی از یافته انتشار هایگ)ارش رد با ه واره ایران هایمقام

 .اندکرده «داوریذ ش» و «ورزیغرض» به متهم را آنها متحد،



 نقض حقوق بشر در ایران نگاهی بر ابعاد 

100 
 

 در این. اندکرده دفاع ال للیب ن انتقادهای مقاب  در خود بشری حقوق ا لکرد از ه چن ن آنها

 شرورای سروی از برار چند و تاکنون ایران اسلامی ع هوری بشری حقوق ذرونده که است حالی

 .است گرفته قرار انتقاد مورد متحد مل  سازمان بشر حقوق

 بره کره گ رردمی رتصرو حالی در خود بشری حقوق کارنامه از اسلامی ع هوری مقامات دفاع

 در نگارانروزنامره بر)رگ زنردان ذرن  از یکی رده در ایران مرز، بدون گ)ارشگران سازمان تأک د

 برا ایرران در مردنی و س اسری فعالان با قضایی امن تی برخوردهای حال، ا ن در و است عهان

 .است مواعه عهان ن ) و ایران در ایگسترده انتقادهای

 هایسرازمان و هسرتند هااادام تعداد زم نه در عهان کشورهای رستفه صدر در چ ن و ایران

 ش ار مورد در بارها فرادولتی، هایتشک  و متحد مل  بشر حقوق ک  س ون بشر، حقوق مدافع

 .اندکرده انتقاد آن از و داده هشدار ایران در اادام بالای

 تصرریح خرود گر)ارش نتسرت ن در شد شه د اح د عانش ن گرشته سال که عهانگ ر ااص ه

 ب ران آزادی محردودیت و است نشده حاص  ایران بشر حقوق کارنامه در خاصی بهبود که کرده

 .دارد ادامه ه چنان کشور این در دینی هایاقل ت و زنان ال ه تبع ض و

 دنبرال بره را اسرلامی ع هروری مقامرات شردید واکنش و انکار زمان ه ان اگرچه گ)ارش این

 به نتوانسته تهران که کرد انوان داشت فردا رادیو با که ایمصاحبه در عهانگ ر خانم اما داشت،

 .کند وارد مستندی ایراد ه چ او گ)ارش

 انتتابرات معترضران سررکوت دنبال به قب  سال هفت از متحد مل  سازمان بشر حقوق شورای

 وضرع ت دنکرر رصرد بررای ویژه گ)ارشگر انوان به را شه د اح د ،11 سال ع هوری ریاست

 .کرد منصوت ایران در بشر حقوق

 االرام و نرداده ایران به سفر اعازه عهانگ ر خانم ه چن ن و شه د آقای به اما اسلامی ع هوری

 .شناسدن ی رس  ت به را آنها که کرده
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 در بشرر حقروق نقرض و هابازداشت ها،اعدام به ملل سازمان ویژه گزارشگر اعتراض

 ایران

 

 عهرانگ ر، بدهرد. ااصر ه را کشرور ایرن به سفر اعازه او به تا خواست ایران از عهانگ ر ااص ه

 سرال نتست ماه شش درباره گ)ارشش در ایران، بشر حقوق امور در مل  سازمان ویژه گ)ارشگر

 ایرن در دینری هرای اقل رت حقروق نقض و ایران در ها اادام به نسبت که گفت م لادی ۱۱8۹

 .است نگران کشور

 ابرراز هرم ایران در بشر حقوق مدافعان بر فشار اف)ایش به نسبت خود گ)ارش در عهانگ ر خانم

 .کرد نگرانی

 گفرت عهانگ ر خانم. گفت ستن هم فارسی سیبیبی کارمندان با ایران دولت برخورد درباره او

 خرانم برا صرحبت کره انرد کرده نگرانی ابراز اند، کرده صحبت او با که نگارانی روزنامه از برخی

 کارکنران امروال شردن مسردود از او. باشرد داشته بار به اواقبی آنها برای است م کن عهانگ ر

 انرد گرفته قرار رفشا زیر ها خانواده چطور اینکه از و گفت ستن سیبیبی فارسی بتش ایرانی

 .بگ رند را سیبیبی با فرزندانشان ه کاری علوی تا

 نفر 89 و نگار روزنامه دوازده سو این به ژوئن ماه از که کرد گ)ارش عهانگ ر خانم هم، ایران در

 .است شده صادر حکم برایشان در یا اند شده بازداشت اعت اای های شبکه فعال
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 در ه چنران "عسر ی و روحی شکنجه" بردن کار به که هنوشت خود گ)ارش در عهانگ ر خانم

 کرار به "اضو قطع" و "کردن ناب نا" برای را قصاص ه چنان ایران که گفته او. دارد ادامه ایران

 .کرد نگرانی ابراز زندان ان به لازم ذ)شکی های ک ک نرس دن از او .برد می

 خرانم گر)ارش در کره برود واردیمر از دیگرر یکری ایرران در شدنشان بازداشت و ها مل تی دو

 راتکل ر  -زاغری نازن ن از خصوص به عهانگ ر خانم گ)ارش در. بود شده اشاره آن به عهانگ ر

 برانردازی برای" که است هاییسازمان در اضویت اتهام به را او ایران حکومت که شده برده نام

 اح درضرا دکترر از  چنر نه عهرانگ ر خانم .کرد خواهد محاک ه دوباره کنند،می تلاش "نظام

 .است شده رو روبه اادام حکم با ایران در حالا "محاربه" اتهام به که برد نام علالی

. شرد صرحبت علسره ایرن در دینری های اقل ت بق ه از ب شتر ایران در هابهایی وضع ت درباره

 کشرور در  رانایران از گروه این وضع ت از ایران، بشر حقوق امور در مل  سازمان ویژه گ)ارشگر

 گفرت او. شرود مری ذای ال اشانزندگی حق که آورده گ)ارشش در و کرد نگرانی ابراز خودشان

 از او. کنرد می نگران را او دینی های اقل ت محاک ه و شکنجه بازداشت، به مربو  های گ)ارش

 .دارد نگه محفوظ را افراد این حقوق تا خواست ایران

 ایرران ع هوری رئ س روحانی، حسن های واده از عهانگ ر نمخا ایران، در زنان وضع ت درباره

 بشر حقوق موارد بس اری در هنوز که گفته حال ا ن در اما است کرده تقدیر انتتابات دوره در

 حضرور از علروگ ری و کررده اشراره اعباری حجات به ع له از او. شود ن ی راایت ایرانی زنان

 .مشاغ  از برخی در زنان

 بررای اینکره ع لره از. داشرت ایران حکومت برای هم هایی توص ه گ)ارشش در عهانگ ر خانم

 بره مستق  طور به مدافع وکلای و ها دادستان ها، قاضی که است بهتر قضایی دستگاه استقلال

 .شود تام ن هایشان خانواده و افراد این امن ت که است بهتر و. برسند مدارعی چن ن

 و خرود بره فشرارها رغرم الری" کره برد ذایان به کسانی از تشکر با را گ)ارشش عهانگ ر خانم

 .اند کرده صحبت ایران در بشر حقوق وضع ت درباره او با "هایشان خانواده
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 داند. می« مجرم و معاند»حكومت ایران مدافعان حقوق بشر را 

 ردنکر زنردانی و آزار متعردد مروارد شررح بره مفصرلی گ)ارش انتشار با ال ل  ب ن افو سازمان

 اسلامی ع هوری امن تی و قضایی دستگاه که کرد االام و ذرداخت ایران در بشر حقوق مدافعان

 گ)ارش این در .کنند می رفتار حکومت معاندان و مجرمان ه چون بشر حقوق مدافعان با ایران

 آمرده گرفرت، قررار ال لر  ب ن افو وبسایت در 8۶49 مرداد 88 دوشنبه روز که ای صفحه 49

 سررکوت شردت به روحانی حسن ع هوری ریاست اول دوره طی بشر حقوق مدافعان که است

 .گرفتند قرار «حکومت ح له آماج» و شده

 حقروق وضرع ت بهبرود برای روحانی آقای هایواده اینکه به اشاره با گ)ارش این از بتشی در

 در: »اسرت دهآور شروند، مری زندانی امن تی اتهامات با بشر حقوق مدافعان و نشده محقق بشر

 برا ارتبرا  و خود آم ) مسال ت فعال ت دل   به ایران در بشر حقوق فعالان از برخی حاضر حال

 بر ن افو ع له از بشری حقوق نهادهای و اروذا اتحادیه مل ، سازمان نظ ر ال للی ب ن نهادهای

 .«اندشده محکوم زندان سال 8۱ به ال ل 

 گفتره رابطره این در ال ل ،ب ن افو سازمان آفریقای الش  و خاورم انه بتش مدیر لوتر، ف ل پ

 خرود ه کراری و ارتبا  اف)ایش به ایرانی مقامات که این نکته در دارد وعود تلتی طن): »است

 برا امرا بالنرد،می ای،هسرته توافرق از ذرس دوران در خصوص به اروذا، اتحادیه و مل  سازمان با

 .«کنندمی رفتار مجرم مث  نهادها ه  ن با با ارت خاطر به دق قاً بشر حقوق مدافعان

 بشر حقوق مدافعان انگاری مجرم
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 بر ن بشرری حقروق وگوهرای گفرت سررگ ری از بره اشاره ض ن گ)ارش این در ال ل ب ن افو

 در بشر حقوق مدافعان قضایی آزار و تعق   تا است خواسته اتحادیه این از ایران و اروذا اتحادیه

 .کند ااتراض آن به و محکوم دتش به را ایران داخ 

 افرراد این. است کرده تشریح را بشر حقوق مدافع مدنی فعال 9۱ وضع ت ه چن ن گ)ارش این

 و کرارگران حقروق فعالان و بشر حقوق وکلای زنان، حقوق مدافعان اادام، با متالفان شام  که

 محکروم زنردان سرال 8۱ نظ ر احکامی به خود هایفعال ت دل   به هستند، مرهبی هایاقل ت

 .اندشده

 برای لازم سطح ایران قضایی مقامات گرشته، سال چهار طی در: » است آورده ادامه در گ)ارش

 طرول حرال ا ن در و آورده ذای ن را است مبهم و وس ع آنها دامنه که امن تی عرائم به استناد

 .«اندداده اف)ایش شدت به را بشر حقوق مدافعان برای حبس هایمجازات مدت

 به آنان انگاری مجرم و بشر حقوق فعالان سرکوت از ال ل  ب ن افو گ)ارش که مواردی از برخی

 شرد، محکروم حربس سرال 84 کره بشر حقوق فعال صادقی، آرش شام  است، کرده اشاره آن

 اعباری ناذدیدشدگی ذ گ ری دل   به ذورکه راح ی راحله مح دی، نرگس

 رضروی داوود و ابردی اسر اا   و است شده محکوم حبس الس یک به اشخواهرزاده و برادر

 .است شدند، محکوم زندان به ال للی ب ن های سازمان با ارتبا  دل   به که صنفی فعالان

 بشر حقوق فعالان ال ه شده مطرح اتهامات به رس دگی خود گ)ارش در بشر مدافع سازمان این

 ذرونرده بره رسر دگی کره است کرده اشاره ن ونه انوان به گ)ارش. است دانسته نااادلانه ن ) را

 در قاضری و کش د طول دق قه 9۱ حدود 4۶ اسفند در دادگاه در شناس الی ام د و دائ ی آتنا

 بره را آنران حکم ادامه در نظر تجدید دادگاه. کرد محکوم زندان سال 8۱ و 89 به را آنها نهایت

 .کرد تبدی  زندان سال هفت

 امن تری فضای یک در ا وما بشر حقوق مدافعان محاک ه که است ردهآو گ)ارش این نهایت در

 برا ملاقرات در محردودیت ایجراد نظ ر اقداماتی با ن ) آنان از دفاع برای تلاش و گ ردمی صورت

 .شودمی سرکوت موکلان، ذرونده به دسترسی انداختن تأخ ر به و مشاوره از علوگ ری موکلان،
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 وک ر  سرلطانی، ابردالفتاح کرردن زنردانی به دادگستری، وکلای آزار از این ونه برای گ)ارش

 8۶ محکوم رت کرردن سرپری بررای 8۶4۱ سال از که است کرده کرده اشاره سرشناس مدافع

 .بردمی سر به حبس در خود زندان سال

 را اسرلامی ع هروری ن ر) بشرر حقروق مدافع ال للیب ن نهادهای دیگر ال ل ،ب ن افو بر الاوه

 .کنندمی شهروندان حقوق نقض به متهم

 انتقراد ایرران در بشرر حقوق نقض از بشر حقوق سالانه گ)ارش آخرین در آمریکا خارعه وزارت

 ایرران در بشر حقوق نقض موارد از گ)ارشی گرشته ماه اردیبهشت ه چن ن خارعه وزارت. کرد

 .فرستاد کنگره برای را

 کره است کرده تصوی  ایران در حقوقی و ق قیح افراد ال ه هاییتحریم تازگی آمریکابه کنگره

 .است مربو  بشر حقوق نقض به آنها از بتشی

 

 الملل: سرکوب مدافعان حقوق بشر پس از پیروزی حتن روحانیعفو بینسازمان 

است کره ال ل ، نهادهای قضائی و امن تی ایران را متهم کردهفو ب نسازمان ا-خبرگ)اری هرانا 

ای از سررکوبی ایرن دسرته از با زندانی کردن و ترساندن مداوم مدافعان حقوق بشر، بره چرخره

رسد هد  از آن ن ) ذایان دادن بره ام رد بره اصرلاحات در اند و به نظر میکنشگران شک  داده

 .زم نه حقوق بشر است
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 خرود ترازه گر)ارش در فرادولتری سرازمان ایرن ش خبرگ)اری هرانا به نق  از رادیو فردا،به گ)ار

ام ال ره اقد» به مربو  هایاتهام با ایران، در بشر حقوق کنشگران و مدافعان از ش اری گویدمی

اند. به گفته این سازمان بس اری دیگر ن ) هد  نظارت شده، به زندان رفته روروبه« امن ت ملی

 اند.های عنایی به خودسانسوری روی آوردهبازعویی قرار گرفته و زیر سایه اتهامو 

نرام « گرفتار در شبکه فشار: ح له به مدافعان حقوق بشرر در ایرران»ال ل  که گ)ارش افو ب ن

 است.مرداد منتشر شده 88دارد، 

مدافعان حقوق بشرر،  رسد هد  از موعی از فشارها برنظر میبه گفته این سازمان فرادولتی، به

های حسن روحرانی در کراراز انتتابراتی او، بررای ست، که در ذی وادهذایان دادن به هر ام دی

 انجام اصلاحاتی در این زم نه، شک  گرفته بود.

رو مدت زندان روبرهمرداد گفته شده، ش اری از کنشگران ایرانی با احکام طولانی 88در گ)ارش 

چون، ارتبا  داشتن برا نهادهرای سرازمان ملر ، اطر مسائلی ع)ئی همخهم فقط بهاند، آنشده

های مردافع حقروق بشرر، ماننرد ال للی و یا گروههای صنفی ب نها، اتحادیهاتحادیه اروذا، رسانه

 ال ل .خود افو ب ن

اند، کره دولرت به گفته این سازمان این دسته از کنشگران به ارتبا  با نهادهایی محکروم شرده

 ها در ارتبا  بود.ن خود برای دست ابی به توافق ات ی، با آنایرا

« خرائن»و « دشر ن»، «عاسروس خرارعی»های دولتی ن ) ایرن فعالران را در این م ان رسانه

 کنند.توص   می

آم ) در های مسال تگوید به دل   فعال تال ل  مینفر از کسانی که افو ب ن 9۱این گ)ارش از 

های عنایی و احکرام زنردان فشارهای متتل ، از نظارت و بازعویی تا اتهام زم نه حقوق بشر، با

 است.اند نام بردهرو شدهروبه
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هایی مانند نرگس مح دی، فعال حقوق بشر، آتنا دائ ی، کنشگر متال  ال ل  به چهرهافو ب ن

فعرال حقروق شناس، فعال مدنی، گلرخ ابراه  ی ایرائی، نویسنده و صدور حکم اادام، ام د الی

زاده، دب ر ه ئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، یا اس اا   ابردی، اضرو بشر، ععفر اظ م

 است.مدیره کانون صنفی معل ان ایران اشاره کرده ه ئت

سال زندان، یرا آرش صرادقی، دیگرر  89های خود به خانم مح دی برای ن ونه به خاطر فعال ت

 است.سال زندان محکوم شده 84فعال این فهرست مج واا به 

ال ل  در ا ن حال در مورد علوگ ری از انتقال کنشگران زندانی به ب  ارسرتانی خرارج افو ب ن

های ااتصات غرای آقرای است. برای ن ونه در آذر ماه سال گرشته که هفتهاز زندان اشاره کرده

رایی، ه سرر آرش صرادقی، کره خانم ابراه  ی ای«. رو کرده بودبا خطر مرگ روبه»صادقی او را 

ای درباره سنگسار در حال گرراندن شرش سال حبس است به الت نوشتن داستان منتشرنشده

 محکوم شده است.« تبل غ ال ه نظام»و « توه ن به مقدسات»در ایران، به 

است. در ار ن های قومی و تباری در ایران ن ) اشاره شدهدر این گ)ارش به مدافعان حقوق گروه

های قضائی ایرران وارد شرده، کره احکرام کنشرگران، را ه رواره در ذری ال این اتهام به مقامح

کند؛ احکامی که خود حتی ذس از مدتی شکسته شرده و هایی ااری از ادالت، صادر میدادگاه

 اند.کاهش ذ دا کرده

و محدودکننرده ای از اقدامات آزاردهنده ال ل  وکلای کنشگران ن ) با مج واهبه گفته افو ب ن

 رو هستند.روبه

های ایرانی خواسته فورا و بدون ق د و شر ، ه ه زندان ان محکوم شرده در این سازمان از مقام

آم )ی کره مجرازات اقردامات مسرال ت»های مربو  به حقوق بشر را آزاد کرده و به ذی فعال ت

 خات ه دهند.« ها اشااه و دفاع از حقوق بشر استهد  آن

هرای انرد. مقامال ل  واکنشری نشران ندادهی ایرانی هنوز به گ)ارش تازه سازمان افو ب نهامقام

انرد م نوع اسرت و در مرواردی گفته« گ ریشکنجه و ااترا »گویند در ایران قضائی ایران می
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دارند. ستاد حقوق بشر قوه قضائ ه ن ) سرال گرشرته در « تنها انگ )ه س اسی»ها انتقادها از آن

این اظهارات خود با انتقراد «. شفاف ت و تعام  سازنده دارد»ای گفته بود با نهادهای ناظر هب ان 

رو اسرت کره ال ل  روبرهها و نهادهای متتلفی از ع له دیدبان حقوق بشر و یا افو ب نسازمان

 .ندارد واقع ت با تناستی گویندمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش هشتم
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 مقالات نقض حقوق بشر در ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزار جنتی کودکان 

آزاری، آزار عنسری کودکران اسرت؛ درگ رر کرردن کرودک در یکی از از مصادیق و انواع کودک

ب)رگسالان شود یا ا   تح  لی عنسری روی کرودکی  هایی که منجر به ارضای عنسیفعال ت

ست، از ع له تعراری  و توضر حات ذ رامرون آزار «تحول شناختی، ه جانی و عس ی»که فاقد 
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عنسی کودکان است. هرگونه ا   عنسی ب ن یک ب)رگسرال برا یرک کرودک بره ن رت لررت 

کودکران ذیر  عنسی ن ) از ع له تعاری  کرودک آزاری عنسری سرت. در ایرران آزار عنسری 

گاه آمرار دق قری از تجراوز عنسری یرا آزار گ رد. اما ه چمباحث تعرض و تجاوز عنسی قرار می

  عنسی کودکان در ایران ارائه نشده است

« های بالرای اعت راایحساس ت»های انتظامی و قضایی کشور به دلایلی چون که دستگاهبا این

گاه آمراری در برهبه تجاوز عنسی ن ستند امرا گاههای مربو  چندان مای  به افشای آمار ذرونده

ذرونده یبرت شرده تجراوز در  4۱۱بار مقامات ذل س االام کردند از شود. یکاین زم نه ارائه می

اسرت کره « لروا »درصد مربو  بره  9۱درصد آمار تجاوز مربو  به زنان و  9۱حدود  4۱سال 

گ ررد. برا ایرن آمرار روشرن اسرت کره آزار میسال و با اغفال صورت  8۱مع ولا ال ه افراد زیر 

 عنسی کودکان در ایران رواج بس ار بالایی دارد . 

درصد دخترران راهن رایی و  ۶۱آزاری شده است و هایی مبنی بر کودکدر حال حاضر گ)ارش»

اند و به طور ک  تاکنون ن  ی از ع ع ت دختران تجربره دب رستان تجربه آزار عنسی را داشته

هایی مانند ذ  هوایی، اتوبوس و بره طرور کر  در فضراهای اند که در مکانسی را داشتهآزار عن

 دفاع شهری اغل  توسط یک مرد غریبه صورت گرفته است . بی

 تجاوز جنتی ناظم مدرسه به کودکان و لزوم آموزش جنتی کودکان

 1کودک  9عنسی در خرداد سال گرشته ناظم یک مدرسه ابتدایی در غرت تهران به اتهام آزار 

هرا ن ر) از تعرداد ب شرتری از کودکرانی ساله بازداشت شده بود. با این حال برخی گ)ارش 88تا 

کره وقتری شراک ان ذرونرده گفت که مورد آزار عنسی این ناظم قرار گرفته بودند. عالر  آنمی

راست ک  ای گفت که از حها در طی مصاحبهدنبال محاک ه این ناظم متجاوز بودند، یکی از آن

هرایی در آمروزش و چنر ن اتفاق»اند ذ گ ر این قض ه نباشرد زیررا آموزش و ذرورش به او گفته

 افتد . ذرورش می

ها را به این نکته مهم توعه دهرد کره زمران آمروزش این ا   غ راخلاقی ناظم مدرسه باید آن

راحتی زش و ذرورش برهها فرارس ده است. آموهای آنو ن ) خانواده« مراقبت از تن به کودکان»

بره کودکران و « مراقبرت از خرود»نهراد وظ فره آمروزش های مردمتواند با ه کاری سازمانمی
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ها را به اهده گ رد تا کودکان بتواننرد از طریرق دریافرت آمروزش لرازم از خرود های آنخانواده

 مراقبت کنند . 

ن ) االرام شرد  4۶بود. در تابستان اما این تنها اتفاق تلخ آزار عنسی کودکان در مدارس ایران ن

 اند . دانش آموز تهرانی مورد آزار و تجاوز عنسی معلم ورزش خود قرار گرفته 89که 

ذسررم از »آموزان در شکایت خود به روند کش  این ماعرا اشاره کرد و گفت: مادر یکی از دانش

هرا کرار ترات کررد و برا آنآموزانی بود که معلم ورزش، او را برای تر م فوتبرال انتع له دانش

آمروز دیگرر بره دانش ۱۱کرد تا در ت م مدرسه با مدارس دیگر رقابت کنند. ذسرم به ه رراه می

برد هم مربی فوتبال برود و از فدراسر ون ها را میرفت و چون فردی که آناردوهای متتل  می

بره دسرت او سرپردیم ام را شان بود، اات اد کردیم و بچهکارت داشت و هم معلم ورزش مدرسه

خواسرت حرفری ب)نرد. وقتری اما روز حادیه وقتی به خانه آمد دیدم بدنش خونی است. اول ن ی

هرا را کترک شران آناند مربیگ ر شدم گفت چون در بازی فوتبال با ت م رق   باختهخ لی ذی

ذسرر مرن های دیگر در م ان گراشتم متوعه شدم که فقط زده است. وقتی موضوع را با خانواده

   .اندکودک دیگر ن ) مورد آزار و اذیت این معلم قرار گرفته 8۶نبوده بلکه 

هرا را برا ها به این مساله اشاره کردند که این معلرم آنکودکان مورد آزار قرارگرفته در بازعویی

شردند امرا بره خراطر کردند در اتاق زنردانی میزد و اگر به حرفش گوش ن یسنگ و چوت می

برار متوعره گفتند تا اینکره آخرینها ن یبه فوتبال و منتت  شدن چ )ی به خانواده شانالاقه

 .های ت م تجاوز شده استشدند به چهار نفر از بچه

 

 

 آزار جنتی کودکان و نواقص و خلاءهای قانونی

 بره تصروی  رسر د کشرورهای 8414که در سال « کنوانس ون حقوق کودک» ۶9براساس بند 

و اسرتث ار  سوءاسرتفاده اشرکال در برابر ت رام از کودکان شوند کهمی متقب  کنوانس ون طر 
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را در  ، دو و چنرد عانبرهملری متعهد به کنوانسر ون، اقردامات کنند. کشورهای ح ایت عنسی

 آورند: می ا   از موارد زیر به و علوگ ری ۶9اعرای بند  عهت

 .  عنسی هایفعال ت در هرگونه درگ ری برای انکودک یا وادار ن ودن ( تشویقال 

 .  عنسی غ رقانونی و سایر اا ال گریدر فاحشه از کودکان استث اری ( استفادهت

 .ذُرنوگراف ک و مطال  در اا ال از کودکان استث اری ( استفادهج

ای ایرن و برا مراده واحردهبه این کنوانس ون ذ وست  8۶۹۱ع هوری اسلامی ایران ن ) در سال 

چنر ن از طرر  دیگرر در کنوانس ون به تصوی  مجلس ن ایندگان و شورای نگهبان رسر د. هم

قرانون »بار قانونی متتص به کودکان و نوعوانان در ایران تحرت انروان برای اول ن 8۶18سال 

ت رام  81تصوی  شد که بر اساس آن ت ام افرادی که بره سرن « ح ایت از کودکان و نوعوانان

 گ رند . اند تحت ح ایت این قانون قرار مینرس ده

اما با این حال نواقص و خلاءهای قانونی بس اری در مورد آزار عنسی کودکران در ایرران وعرود 

قرانون مجرازات  88۱ست به قانون مجازات اسلامی نگاه کرد. در ماده دارد. به انوان مثال کافی

 و شرودمی کشرته فاار  ٬رد بالغ و ااق  با نابالغی لوا  کندهرگاه م»اسلامی چن ن آمده است: 

« خرورد.ضرربه شرلاق می ۹9باشرد  نگرفتره قررار تجاوز مورد زور به اگر ٬است نابالغ که مفعول

سراله را برا ذرول و ماننرد آن فریر   8۱موقع ت را درنظر بگ رید. اگر یک ذسر نابالغ یعنی زیر 

ا خود کنند، در قانون ع هوری اسلامی ایران نه تنهرا از آن دهند و او را تشویق به هم خوابگی ب

 شود .شود، بلکه مجازات ن ) میخورده ح ایت ن یکودک فری 
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 آنان بررسی خشونت علیه زنان و توانمند سازی 

خشرونت ال ره زنران تجلری نرابرابری و 844۶بر اساس االام ه رفع خشونت ال ه زنان مصروت 

 قدرت داری تاریتی ب ن زن و مرد است .

امد اا ال خشونت ال ه زنان است. تررس از خشرونت مرانع بر)رگ زنردگی ترس ب)رگترین ذ  

مستق  زنان است و موع  می شود تا زنان ذ وسته در صدد کس  ح ایت مرردان باشرند کره 

این ح ایت در موارد بس اری آس   ذریری و وابستگی بس اری از زنان را به دنبال دارد و مرانع 

ئی های بالقوه ای که می تواند موعبات رشد قابل ت هرای اصلی توان ند ساختن زنان است. توانا

آنان را فراهم آورد و انرژی زنان را در عهت بهسرازی عامعره صرر  کنرد. اا رال خشرونت در 

سراسر عهان ذدیده ای رای  است و اختصاص به عامعه ای خاص و یا فرهنرگ و ب نشری ویرژه 

 .ندارد

نحوی از انحاء چه در مح ط خصوصی )خانره( و  در واقع زنان در هر کشوری و هر عامعه ای به

 چه در مح ط ا ومی )اعت اع( مورد خشونت قرار می گ رند. 

بعضی دانش ندان می گویند خشونت، راهی برای ترم م غرور عریحه دار شده است. یعنری هرر 

دش ن محسوت می شود و غرور عریحره دار شرده چ )ی که ا)ت نفس آدم ها را تهدید کند، 

را وادار به ح لره بره دشر ن مری کنرد. برخری ن ر) معتقدنرد کره بالرا برودن م ر)ان صاحبش 

تستوسترون احت ال بروز خشونت را اف)ایش می دهد. هم چن ن اده ای از محققران ادارا مری 

بنابراین م کن است خشرونت یرک کنند که بعضی از افراد خشن نوار مغ)ی غ ر طب عی دارند؛ 
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می تواند الت ش   ایی، هورمونی یا اریی ن ر) داشرته باشرد؛  مشک  مغ)ی باشد. البته خشونت

که در این صورت می توان با علوگ ری از ازدواج انسان های خشن با ه ردیگر، علروی ب شرتر 

گروهی دیگر از دانش ندان براین باورنرد کره رفترار خشرونت آم ر)  -شدن افراد خشن را گرفت

وعود می آید و اغل  با یک طرح حسات شده و  ال ه زنان در ایر احساسات شدید و زودگرر به

 عهت دست ابی به اهدا  مادی خاص انجام ن ی شود.  از قب  برنامه ری)ی شده

اما به طور کلی خشونت ال ه زنان به اوام  گوناگونی بر می گردد که مهم ترین آن ها ابارتند 

 از:

 تبعیض جنتی  -۵

درت و کنترل مردانره دارد. الرت آن هرم ایرن خشونت بر اساس عنس ت ارتبا  تنگاتنگی با ق

است که ت ام اشکال خشونت ال ه زنان از قب  : تجاوز و آزار عنسری، خریرد و فرروش زنران و 

غ ره در واقع تعرضی ال ه عنس ت زنان و دختران می باشرد. کنتررل رفترار عرنس مثنرث در 

کنترل مری توانرد از یرک سرو بس اری از نظام های حقوقی دن ا مد نظر قرار دارد. هد  از این 

اط  نان حاص  کردن از ذاک دامنی و افت زن باشد و از سوی دیگر این اط  نان را به مرردان 

بدهد که اموالشان به کسی غ ر از دودمان خودشان نرسد. البته این الت می تواند بااث کاهش 

اردم برابرری حضور زنان در مثسسات س اسی و اعت اای، ایجاد حس ادم اات راد بره نفرس، 

اقتصادی، ن ایش های کل شه ای در نفس زنان در رسانه ها و غ ره شود. بااین وعرود خشرونت 

ال ه زنان را ن ی توان نت جه حت ی و اعتنرات ناذرریر عنسر ت دانسرت. چرون ویژگری هرای 

طب عی ن ی توانند مانند آلت عرم و سند اتهام به مرد تلقی شروند؛ بلکره ایرن امرر مری توانرد 

مج واه وس عی از محروم ت ها، نارضایتی ها و ناام دی هایی در مورد مسائ  زیسرتی و  نت جه

 بالاخره انحرا  از هد  غایی خلقت باشد.

 دکترین و نظریه پنهان کاری -2

مفهوم تقدس خانواده و حفظ و نگهداری اطلااات مربو  به خانواده در محدوده چهرار دیرواری 

را تشک   می دهد و می تواند از الر  دیگرر اسرت رار و ترداوم اساس نظریه ذنهان کاری خانه، 
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خشونت ال ه زنان باشد. به این معنا که اغل  عوامع، مسئله خشونت ال ه زنران در خرانواده را 

امری خصوصی وبه اصطلاح خانوادگی می دانند و ه  ن نظریره ذایره و اسراس ادامره خشرونت 

 بدون وقفه در درون خانواده بوده و هست.

 طرح ها و روش های حل و فصل درگیری ها و اختلافات -8

روش هایی که برای ف صله متاص ات و درگ ری ها در ذ ش گرفته می شود مری توانرد اامر  

دیگری برای خشونت ال ه زنان باشد. مطالعات نشان داده است که توس  به عنگ و درگ رری، 

ت ال ه آنان شده است؛ که می توان به منجر به سوء استفاده ب ش تر از زنان و در نت جه خشون

قت ، شکنجه، تجاوز گروهی نظام یافته، آبستنی تح  لی و یا سقط عنر ن تح  لری برا هرد  

 ذاک سازی های قومی یا نژادی اشاره کرد.

 قصور دولت ها  -5

، فعال نبودن و ادم تحرک دولت ها در م انعت و مجازات اا ال مربرو  بره شاید بتوان سستی

ال ه زنان را ب)رگ ترین الت برای خشونت ال ه زنان انوان کررد. ایرن اردم تحررک، خشونت 

زمانی ظاهر می شود که دولت ها نسبت به مرتکب ن خشونت ال ه زنان، به ویژه زمانی که ایرن 

خشونت در درون خانواده صورت می گ رد با دیده اغ اض و تسامح مری نگرنرد و ایرن موضروع 

عرم خشونت ال ه زنان به ندرت مورد شناسایی قرار گرفته است. هم ب انگر آن است که عدیت 

 چن ن در قوان ن بس اری از کشورها چن ن اا الی عرم محسوت ن ی شوند.

 تأثیر سوابق کودکی -4

تعدادی از ذژوهش ها نشان داده اند که اِا ال خشونت، رفتراری اکتسرابی اسرت و خشرونتهای 

انوان ناظر اول ه شاهد آن بوده و یا خرودش قربرانی آن خانگی که شتص در دوران کودکی به 

خشونت ها شده است، ذی آمدهای سویی بر آینده وی می گرارد و شتص برا یرادگ ری رفترار 

 خشن، آن را از یک نس  به نس  دیگر منتق  می کند.

 تأثیر رسانه های گروهی -6
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اس ذ راذی برا خشرونت ناشری از انتقال دائ ی اطلااات درباره عرایم و افعال خشونت آم ) و ت 

بدون تردید به بی احساسی و خرون سرردی تول دات رسانه ها و به ویژه برنامه های تلوی)یونی، 

در برابر ا   خشونت آم ) منجر می شود. طوری که هم دردی با قربان ان خشونت دیگر هر چ 

مسرئله در اِا رال عایگاهی نداشته و گرایش ب نندگان را به س ت خشونت در ذی دارد و ایرن 

 خشونت ال ه زنان ن ) بی تأی ر ن ست.

 ، داروها و الكلسوء استعمال مواد مخدر -1

این اام  را می توان از اوام  وابسته و تشدید کننده دانست که شتص استفاده کننده از آنهرا 

 به طور دائم گرایش و ت ای  به انجام رفتار تهاع ی دارد.

 مرتكبویژگی های شخصیتی شخص  -1 

اگر فردی به طور مکرر در موقع ت های مشابه رفتار خشن داشته باشد، رفتار خشرن وی را بره 

ویژگی های شتص تی وی نسبت می دهند. خص صه ای بودن رفتار خشن و ذرخاشگرانه به آن 

معناست که الایم اول ه ذرخاشگری به انوان خص صه در کودکی به احت ال زیاد به خشونت در 

 ی زندگی منجر خواهد شد.دوران بعد

 ساختار نابرابر قدرت میان رواب  زن و مرد -9

این اام  ه ان مناسبات نابرابری است که ه واره به تبع ض ب ن زن و مرد انجام ده و ه ر ن 

تبع ض ها و اعحا  های حاص  از آن روابط، منجر به خشونت ال ه زنان شده است. مناسباتی 

ال ی و آموزشری. از نظرر روابرط کراری و اقتصرادی، ی، خانوادگی، مانند: روابط کاری و اقتصاد

نادیده گرفتن قدرت اقتصادی و استقلال اقتصادی زنان الرت ا رده ای بررای اِا رال خشرونت 

ال ه آن ها به ش ار می رود. زیرا بااث ادامه وابستگی و آس   ذریری زنان می شرود. از منظرر 

تواند مکانی برای ذرورش مثبت و انتقال ارزش ها باشرد و  روابط خانوادگی، نهاد خانواده هم می

هم مکانی که در آن قدرت عنسی مردانه به شدت و قاهرانه اِا ال شده در نت جه بااث از هرم 

ذاش دن و از هم گس تتگی زندگی خانوادگی شود. تحک م ساختار نابرابر قدرت م ان زن و مرد 

رابری در مح ط اعت اای فراهم می کند. هرم چنر ن در در مح ط خانواده ن ) زم نه را برای ناب
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زم نه روابط ال ی و آموزشی، مردان مهار نظام ال ی عهرانی را بره دسرت گرفتره و آن را بره 

قبضه خود درآورده اند. این کنترل شام  ت ام زم نه های ال ی اام از: الوم تجربری، فرهنرگ، 

 زبان و غ ره می شود.مره ، 

 د قالبی و متعصبانهسنت ها و عقای -۵۱

اقاید و الگوهای فرهنگی که مط ع و تابع بودن زن را توع ره مری کم ن ستند ذ ش داوری ها، 

کنند و در نهایت خشونت ال ه زنران را توع ره مری کننرد. در بسر اری از اقایرد قرالبی، چره 

ردی درعوامع سنتی و چه در عوامع ذ شرفته، بررای اسرتفاده از خشرونت ال ره زنران، در مروا

مشروا ت سنتی بتش ده شده است . ن ونه ای از این ذریرش فرهنگی خشونت خانگی، در این 

 تصن   اام انه قدی ی ب ان شده است:

 عوامل فرهنگی -۵۵

به طور کلی، خشونت خانگی ال ه زنان در متن ساختار فرهنگی عامعه بهترر درک مری شرود، 

فرد می آموزد چه موقرع و چگونره خشرن  زیرا از طریق مقررات و هنجارهای فرهنگی است که

باشد. بنابراین، خشوت مردان ال ه زنران در خرانواده بره وسر له هنجارهرا و مقرررات فرهنگری 

الگومند شده اند و این هنجارها و الگوهای فرهنگی در مردان درونی شده است .  فقر فرهنگری 

می کند. فقرر فرهنگری ابرارت  ن ) یکی دیگر از اواملی است که خانواده و ااضای آن را تهدید

ه  ن عهر  بره ارزش هرا و «. آگاهی نداشتن به قوان ن و حقوق رای  خود در عامعه»است از: 

هنجارهای فرهنگی بااث می شود فرد دست به ا لی ب)ند و تصرور کنرد کره مری توانرد از آن 

ی افرراد ذکرور، رهایی ذ دا کند . برخی از اوام  فرهنگی ابارت است از: ااتقاد به برترری ذاتر

ذرورش اعت اای مبتنی بر عنس ت، آدات و رسوم ازدواج ها، ذریرش خشونت به انوان وسر له 

 ای برای ح  و فص  اختلافات و تعاری  فرهنگی درباره نقش های عنسی مناس .
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 عوامل قانونی -۵2

ل سوزانه ذل س اوام  قانونی ن ) هم چون، قوان ن مربو  به طلاق و حضانت فرزند، رفتار غ ر د

و دستگاه قضایی با زنان، ذای ن بودن سطح سواد حقوقی، مقام و ذایگاه نازل زنان هم در قوان ن 

 مکتوت و هم در ار  ن ) در بروز خشونت بی تأی ر ن ستند.

 عوامل سیاسی -۵8

از ع له ن ونه های س اسی وقوع خشونت ال ه زنان ن ) می توان به: مشارکت محردود زنران در 

م س اسی سازمان یافته، کم بودن تعداد ن ایندگان زن در مواضع قدرت و س است و سازمان نظا

 یافتگی محدود زنان به انوان ن رویی س اسی اشاره کرد.

 عوامل اقتصادی -۵5

وابستگی اقتصادی زنان به مردان، قوان ن تبع ض آم ) درباره ارث و حقوق مالک رت، دسترسری 

و غ ررس ی و دسترسی محدود به نقدینگی و ااتبار می تواند محدود به شغ  در بتش رس ی 

 از دلای  اقتصادی خشونت ال ه زنان به ش ار آید .

 تعاریف گوناگونی در زمینه توانمندسازی ارائه شده است : 

توان ند سازی یعنی اینکه مردم باید به سطحی از توسعه فردی دست یابند که به آنهرا امکران »

 «است های خود را بدهد.انتتات بر اساس خو

توان ند سازی اصطلاحی است برای توص   ه وار کردن راه خود یرا دیگرران بررای تلراش در »

 «  عهت دست ابی به اهدا  شتصی

واقع ت این است که ما در دوره ای زندگی می کن م کره مقبول رت و مشرروا ت دولرت هرا برا 

شود، تجربه عهرانی یابرت کررده کره م )ان مشارکت اعت اای مردم به ویژه زنان سنج ده می 

حضور زنان در ارصه ا ومی و سطوح تص  م گ رری بره اصرلاح نظرام اداری و بهبرود ک ف رت 

خدمات دولتی در کشرورهای در حرال توسرعه ک رک شرایانی کررده اسرت، بنرابراین براهرده 
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توسرعه قانونگراران است که با فراهم سازی زم نه های توان ندسازی زنان به رشرد اقتصرادی و 

مبتنی بردانش کشور ک ک کنند و مط ئنراً اردالت اعت راای ن ر) ایجرات مری کنرد کره بره 

 توان ندسازی زنان ذرداخته شود . 

توان ندسازی زنان از ع له مولفه های مهم در توسرعه ذایردار اسرت. زنران قربان ران اصرلی در 

سرتند، از ایرن رو مواردی چون فقر، خشونت، ادم برخورداری از تغریره و بهداشرت مناسر  ه

توعه به بهبود موقع ت زنان نفع ه گانی را در بر دارد. مطالعات در حروزه توان ندسرازی زنران 

بطور گسترده انجام م شود. در این مورد مجامع ب ن ال للری در مرورد ایرن موضروع دسرت بره 

انرک تحق قات گسترده ای زده اند که م توان به مطالعات انجام شرده توسرط سرازمان ملر  و ب

عهانی اشاره کرد. از طر  دیگر ب شتر کشورها ن ) دریافته اند که بدون توان ندی زنان توسرعه 

ذایدار محقق نتواهد شد. ذرورش فرزنردان، اداره امرورمن)ل، حفرظ محر ط زیسرت، بهرره وری 

 صح ح از منابع، صرفه عویی در انرژی مباحثی هستند که زنان بطور مستق م با آنان

ذس توان ند بودن و توان ند ساختن زنان به عامعه در رس دن به اهدا  توسعه مرتبط هستند، 

 ک ک خواهد کرد و ازطر  دیگر به ترقی و تعالی ن  ه دیگر از عامعه ن ) منجر م شود.

از آنجائ که توان ندی زنان یک ذدیده اعت اای است و ذدیده های اعت اای تک التی ن ستند، 

درونی و ب رونی متعددی بسرتگی دارد. از طرفری ارواملی درونری  توان ند شدن زنان به اوام 

چون وضع ت عس انی، روانی، وضع ت اقتصادی خانواده بر توان ندی فرد نقش تع ر ن کننرده 

ای دارد . از طر  دیگرر سراختارهای موعرود اعت راای در ایرن مرورد م توانرد نقرش تع ر ن 

در توان ندی افراد نقرش داشرته باشرد، ترای ر کنندهای داشته باشد. یکی از اواملی که م تواند 

 ح ایت اعت اای بر توان ندی آنان است. 

 معیارهای نظریه توانمند سازی

مرحلره از برابرری را در  ۱طبق نظر تئوریس ن های ذ شگام نظریه توان ندسرازی ، ایرن نظریره 

 بردارد و مع ارهای آن ابارت است از:

 رفاه - 8
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 دسترسی به منابع - ۱

 گاهیآ - ۶

 مشارکت - 9

 کنترل - ۱

 

 

 ۵811تیرماه  ۵1بررسی علل و نتایج جنبش دانشجویی 

به عرم چراپ نامره سرع د امرامی بره دری  8۶۹1ت ر  8۱ذس از توق   روزنامه سلام در 

ی که مطبواات را تهدید کرده برود و ه چنر ن انتشرار خبرر خصوصری سرازی نج  آباد

، دانشجویان دسرت بره تظراهرات گسرترده ای 8۶۹1ت ر ماه  81برخی دانشگاهها در روز 

ت ر ماه ادامه داشت. )عال  است که بردان م در عریران محاک ره روزنامره  ۱۶زدند که تا 

ن ) حضور داشتند: مح رود اح ردی نرژاد، سلام به غ ر از مدای الع وم چهار شاکی دیگر 

 کامران دانشجو، ترقی اضو موتلفه و درویش زاده ن اینده دزفول(.

 دادنرد، سرر شرعار انقلرات خ ابران در مدتی. کردند حرکت تهران دانشگاه از  دانشجویان

در خوابگراه کروی  ن ر) هنگرام شر . کشراندند انقلرات م دان به را خود ااتراضات سپس

ان تظاهرات ادامه داشت. در این موقع انصار ح)ت الله و لباس شتصی ها بره دانشگاه تهر

کوی ح له کردند و واقعه ای خون ن را رقم زدند که ایرات آن هرگ) از ذهن مردم ما ذاک 

 نتواهد شد.
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آنها به ضرت و شتم وحش انه دانشجوها ذرداختند و وسای  آنها را تتریر  کردنرد. در آن 

شدند، تعداد زیادی بره شردت آسر   دیدنرد و دانشرجویی یرک  ش  صدها نفر دستگ ر

چش ش را از دست داد. این اا ال سبعانه تا صبح ادامه داشت. ن روهای امن تی روز بعرد 

 به مراک) درمانی رفته و دانشجویان مجروح را به زور به زندان منتق  کردند.

ران، کتر  و دو دسرت  در آن ش  شوم ا)ت الله ابراه  ی نژاد کشته شد. او در قسر ت

شکستگی داشت. ذشت بدنش عای ضربه های زنج ر و چاقو بود. در نهایت گلولره ای بره 

چشم چپش زده بودند که وارد مغ)ش شده بود. ااملان قت  وی هرگ) محاک ره نشردند و 

او ذس از مرگش توسط دادگاه انقلات متهم به اقدام ال ه امن ت ملی شد. خرانواده ار)ت 

گروهی که مسب  مرگ او شدند نام مسعود ده ن کری و مهردی صرفری تبرار  الله از ب ن

 ذسر امام ع عه اسلام شهر که گلوله را شل ک کرده بود افشا کردند.

در این ح لات تامی حامی فر، دختری دانش آموز، به هنگام دفاع از دانشجوها و ااترراض 

 د. فرشرته الری زاده، به ح له ذل س و لباس شتصی ها به کوی دانشرگاه، بره قتر  رسر

دانش آموز دیگر، از آن ش  ناذدید شد و مادر در ذی او و ناام د بر ایر فشارهای روحی برا 

سکته قلبی درگرشت. سع د زینالی از آن زمان تاکنون ناذدید شده. مرادر وی مری گویرد 

سال هاست به دنبال رد ذایی از ذسرم به ه ره نهادهرا مراععره کررده ام امرا هر چ کرس 

تگو ن ست. بهروز عاوید تهرانی که در این حوادث بازداشت شده برود، در حرالی کره ذاس

سال زندان محکوم شد. دادگاه تجدید نظرر محکوم رت او را  1سال ب شتر نداشت به  84

آزاد شرد  1۱ضربه شلاق کاهش داد. او در سال  ۹9سال تعل قی و  ۶سال تع)ی)ی و  9به 

. اما در سالهای بعد به کرات دستگ ر شرد و در زنردان و به فعال ت س اسی خود ادامه داد

 سال آزاد شد. 88بعد از  4۱بسر برد و سرانجام در سال 

ح لات وحش انه به کوی دانشگاه تهران، ااتراضات گسرترده دانشرجویی و مردمری را در 

دانشگاه تبری) درگ ری های  در ت ر 84 در. داشت دنبال به دیگر شهرهای برخی  تهران و

ترده ای به وقوع ذ وست و به کشته شدن چند نقر دیگر انجام د که اسامی ه چ یرک گس
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نقرر را  89۱۱منتشر نشد. ذرس از ایرن رویرداد هولنراک ن روهرای انتظرامی و اطلااراتی 

 بازداشت کرده و تحت بازعویی و شکنجه قرار دادند.

یرن سررکوت از اطلااات بدست آمده بعدی مشتص شد که سپاه ذاسداران اام  اصرلی ا

های خون ن بوده است. و سردار نجات فرمانرده سرپاه ولری امرر، سرردار نقردی و سرردار 

ذوالقدر طرح سرکوت ها را هدایت می کرده اند. به دنبال این افشراگری هرا، دانشرجویان 

خواسررتار ارر)ل فرمانررده ن ررروی انتظررامی شرردند امررا خامنرره ای در مقررام آمررر سرررکوت 

برکنار کردن مامورین خود نشد. این برخورد سرب  شرد کره دانشجویان طب عتا حاضر به 

 چند روز بعد دانشجویان به س ت دفتر خامنه ای دست به تظاهرات ب)نند.

رح م صفوی فرمانده سپاه می گوید: خ ابان ع هوری خط قرم) ماست اگر دانشرجوها از 

 آن بگررند آنها را می کش م.

راضات به شهرستان ها و دیگر نقا  تهرران، به دنبال حرکت به س ت دفتر خامنه ای، اات

تن از فرماندهان سپاه از خرات ی  ۱9ه چون م دان سپه و بازار کش ده شد. در این ح ن 

خواستند اگر در سرکوت ااتراضات قوی تر ا   نکند خود وارد ارصه مری شروند. امضرا 

ری، شوشرتری، کنندگان این نامه بس اری از مسئولان نظام از ع له قال با ، ا)یر) ععفر

ت ر، قوه قضائ ه فقرط  81سال از رخداد  ۱ه دانی، الی فضلی و .... بودند. ذس از گرشت 

هرا  8۱۱یک سرباز ساده را به عرم دزدین یک ریش تراش محکروم کررد. در حرالی کره 

 دانشجو در ب دادگاهها محاکوم به زندان و اادام شدند.

 نقش اصلاح طلبان در این رویدادهای تاریخی  

با توهم اصلاحات در نظام، نقش مویری در بره  ۹9بتشی از دانشجویان که در دوم خرداد 

ریاست ع هوری رس دن خات ی ایفا کردند از او انتظار داشتند که در مقاب  سررکوت هرا 

از ایشان ح ایت کند. اما خات ی نه تنها چن ن نکرد بلکه خرود در ه راهری برا سررکوت 

ان ذرداخت. ایرن رویرداد بررای دانشرجویان طرفردار اصرلاحات گران به مقابله با دانشجوی

تجربه گرانبهایی بود. آنان در ا   می دیدند که م ان عناح های رزیم تفراوتی ن سرت و 

وقتی ذای منافع کل ت نظام ع هوری اسلامی در م ان باشند آنان دست در دست هرم در 
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 را خرود راه دانشجویان از هایی بتش واقع ت، این با مواعه در  برابر مردم قرار می گ رند.

 اصلاحات که رس دند نت جه این به آنها. کردند عدا وحدت تحک م دانشجویی تشک لات از

 و دار و خرات ی ترت ر  ایرن بره  و ن سرت م کن طبقاتی ارتجاای نظام یک چارچوت در

 .گراشتند سر ذشت را اش دسته

گاه را از م انره ت رر مراه تعط ر  مری مقامات رژیم هر ساله کوی دانشر ۹1ت ر  81بعد از 

 کردند اما هر ساله شاهد برگ)اری این روز از طر  دانشجویان مبارز بودیم.

برا ااترراض بره نترای   11ت ر سرال  81ده  ن سالگرد ح له به کوی دانشگاه تهران در 

 رژیرم 8۶11  دق قه بامداد خررداد 85۶۱انتتابات ریاست ع هوری ه راه شد. در ساات 

 از ناشری س اسری بحرران مرتن برر دانشرجویی عنربش مجردد خ )ش از هراس ل  د به

 را دانشرگاه کوی ها، شتصی لباس و امن تی ن روهای بس   با دیگر بار انتتاباتی کودتای

 خرانواده اطلراع بردون که باختند عان نفر ۹ هجوم این در. داد قرار وحش انه ح له مورد

دانشرجو بازداشرت شردند. ایرن هجروم  ۱۱۱د دفن شدند. تعدادی زخ ی و حدو هایشان

سراسری بود و به غ ر از تهران دانشگاههای ش راز و اصرفهان و .... را شرام  مری شرد. از 

بازداشت شدگان این وقایع ام ر عوادی فر، مح د کامرانی، محسن روح الرام نی و..... بره 

 ی عان باختند.بازداشت گاه کهری)ک منتق  شدند که در ایر شکنجه های قرون وسطای

در بازخوانی ب ش از یک دهه عنبش دانشجویی در ایران ضر ن ارج نهرادن بره مبرارزات 

انقلابی و آزادی خواهانه آنان، ن ی توان به اناصری که به هر شک  صدماتی به عنربش و 

 س ت و سوی رادیکال تر شدن آن وارد کرد، اشاره نن ود.

اک  ت نظامی سرکوبگر و سراذا مسلح( اارم هر عنبشی در کشورهایی با شرایط ایران )ح

از دانشجویی، زنان، کارگری، معل  ن، ذرستاران، کارمندی،ذ روان  ملی و مرهبی و...... ترا 

زمانی که اهدا  کوتاه مدت و بلند مدت خود را مشتص نکنرد، ترا زمرانی کره اب)ارهرای 

دسرتی هرا و طلر   مبارزاتی خود را طرح ری)ی نکند، تا زمانی کره چشرم ام رد بره بالرا

مرح ت و لط  و ن ه ای آزادی از ش خ و امام زاده، کارفرما، قدرت هرای بر)رگ سررمایه 
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داری و نهادها رنگارنگ وابسته به آنها داشته باشد، هرر آئ نره خطرر سروء اسرتفاده و بره 

 ب راهه رفتن و یا نهایتا سرکوت و به محاق رفتن را ذ ش رو خواهد داشت.

ه ماه رت و عرنس معضرلات عامعره ماننرد مالک رت خصوصری، بی توعهی هر عنبش بر

استث ار طبقاتی، ستم بر زن و..... و ادم مرزبنردی برا حام ران و حافظران ایرن سراختار، 

ذاشته آش   آنان است. تع  ق آگاهی ها از شرایط موعود و ص  بندی ن روهای مردمری 

ق  در سرطوح و و ضد مردمی در سطح منطقه و عهان، گسترش تفکر سرازماندهی مسرت

صنو  متفاوت و بالا بردن دانش و هش اری برای حفظ امن ت سازماندهی مردم و خنثری 

کردن ترفندهای سرکوت رژیم، ه ه و ه گی ذایه های مستحک ی برای ادامه و ذ رروزی 

 عنبش ها خواهد بود.

 طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر : 

ق م)بور شام  آن است که از داشتن هر کس حق آزادی اق ده و ب ان دارد و ح: ۵9ماده 

اقاید خود ب م و اضطرابی نداشته باشد و در کس  اطلاارات و افکرار و در اخرر و انتشرار 

 آن، به ت ام وسای  م کن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.

 

 ( هر کس حق دارد آزادانه مجامع و ع ع تهای مسال ت آم ) تشک   دهد. 8 :2۱ماده 

 ن ی توان مجبور به شرکت در اعت اای( ه چ کس را  ۱
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 بررسی مبارزات کارگران در ایران برای حقوق خود 

اقتصرادی  دانند که وضع ت کرارگران ایرران بره وضرع تهای ب دار میه ه افراد آگاه و وعدان

ی اقتصادی در ایرران بره بستی در ارصهاین معنا که هر بحران و بنعامعه گره خورده است. به

های چنر ن کرارگران ایرران تراوان ت رامی س اسرتروشنی در مع شت کارگران مویر است. هم

دان م کره چنر ن مریدهنرد و همدولتی را میها و تقویت اقتصراد شربهسازی نادرست خصوص

بار آورده است و از طرفی دیگرر، بره الرت نفتی، رانتی و تجارتی چه تبعات مهلکی را به اقتصاد

ادم وعود سندیکاها و تشکلات مستق  سراسرری، کرارگران ایرران نره تنهرا قرادر ن سرتند برا 

طور متشک  مقابله کنند، بلکه گسترش غ رقاب  تصور قراردادهای موقرت و های فوق بهس است

کشی غ رقاب  تصور، باارث اردم حرداق  روزی و استث ار و بهرهفقر و س ه ادم امن ت شغلی و

 .شان را هم کم ایر کرده استکه ااتراضاتها کارگر شده است تاعائیدرآمد م ل ون

ی تضرادها و کشراکش هرا ی مسائ  خرد و کلان س اسی و اعت اای و ه هدان م که ه هما می

رو و  طبقرراتی هررم اسررت. حترری انتتابررات ذرر شدر سررطوح عامعرره دارای بعررد اقتصررادی و 

های انتتاباتی ب ش از هر چ )ی مسئله اقتصادی را مورد نظر قررار داده اسرت. زیررا فریبیاوام

عهت باید دید که کارگران ایران، بره ه  نمطابق نظر فرزانگان، اقتصاد زیربنای عامعه است. به

ها سره م باشرند؟ آیرا انرد در ایرن کشراکشتواش تا چه حدی مییابینسبت آگاهی و سازمانی

تر و اقتصراد را ترر و ه ره عانبرهدوباره با نام ح ایت از طبقه فرودست عامعه، بحرران را م)من

 کاملا به رکود خواهند کش د؟

کننده فوق، اعرازه ده رد فرراز و فررود ااتراضرات کرارگری طری حال با توعه به مسائ  تع  ن

تا در ذرتو آن بتوان م موقع ت مبارزاتی کرارگران ایرران را طری  های گرشته را بررسی کن مماه

 .دوره آتی ترس م کن م

 چنردین در کرارگران اراک، شرهر در هپکرو شررکت ه)ارکرارگر به ن)دیک ااتراض طی –یکم 

 تظراهراتی در نهایرت در کره دادنرد قرار تاک د مورد درستیبه را شانمطالبات ااتراضی حرکت

 آشرکار و سرردهند را « زندگی کن من ی ستم زیربار » شعار اراک شهر رک)م تا کارخانه ازمح 
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راحتی تح ر  نتواهنرد کررد. در ه ر ن راسرتا یگر وضع ت اسرفناک موعرود را برهد که کنند

شردن ترین قط  نساعی کشور با چند ه)ار کارگر بارها به امکران بستهاکرین ب)رگکارگران ذ 

و درخواست کردند که دولت نسربت بره موقع رت شرکننده  کارخانه و توق  خط تول د ااتراض

کارخانه اقدامات ااع  را در دستور کار خویش قررار دهرد. برا وعرود اینکره ظراهرا دولرت بره 

دهد که کارخانه درخواست ن روی کار این کارخانه با سابقه ذاسخ مثبت داد اما شواهد نشان می

های گرشته کارگران بارها در مقاب  و طی ماهاکرین اصفهان با مشکلات متعددی روبرو است ذ 

شران مرورد تاک رد قررار دادنرد. استانداری اصفهان و اداره کار تج ع کررده و هرر برار مطالبات

درذی ن روی کار این کارخانه و انعکاس خبری آن در رسانه های مسرتق  و حتری ااتراضات ذی

ای کره ن)دیرک بره دو هر)ارو رخانرهرس ی، افکار ا ومی عامعه را ب ش از گرشته نسبت به کا

ها کارخانه در ایران است را به شردت حسراس کننده مواد اول ه دهذانصد تن کارگردارد و تام ن

آن اشاره کن م؛ ااتراض کارگران کارخانه چوکا درگ لان بود. توان م بهن ود. ن ونه دیگری که می

شرود. بره ه چوت خاورم انره محسروت میترین تول د کننداین کارخانه ه)ار کارگر دارد و ب)رگ

ال  گوناگون این کارخانه را به مدت کوتاهی تعط   و خط تول د را متوقر  ن ودنرد امرا فشرار 

رغم مشک  نقردینگی، تول رد در ایرن اندازی شده و بهن روی کار بااث شد خط تول د دوباره راه

 .کارخانه دوباره به عریان افتد

دهد که س است خصوصری سرازی نظرام س اسری ایرران طری میسه ن ونه فوق تا حدی نشان 

های متعدد چه ضربات هولناکی را به تول د در عامعه و ن روی کار وارد کرده است. ه  ن دولت

سرازی بره خورده خصوصیدهنده س است شکسرتموارد فوق، مشتی ن ونه خروار است و نشان

دولتی سرت کره اقتصراد شربهسازییاست. زیرا در ذرتو خصوص سبک و ش وه ع هوری اسلامی

رشد و گسترش یافته و هرم اکنرون بعرد از کارفرمرای بر)رگ در ایرران یعنری دولرت، اقتصراد 

دنبال تعدی  ن روی کرار و یرا دولتی صاح  صدها کارخانه ری) و درشت است که هر یک بهشبه

 .بازخرید و اخراج کارگران با سابقه هستند
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های های س اسرتهای ایران باید بتروان م زم نرهتراضات کارخانهدر اص  برای فهم بتشی از اا

خوبی بب ن م. زیرا حکومتی که خود بر اساس رانت س اسری و اقتصرادی نادرست حاک  ت را به

سازی و ایجاد مناطق تجاری آزاد هم این ویژگی تسری های نظ ر خصوصیاستوار است در طرح

 .می یابد

دهرد کره در ها و نقایص به خروبی نشران میه با ت امی کاستیروند و ذروسه ااتراضات گسترد

ه ه ااتراض کارگری وعرود نداشرته اسرت. ااتراضرات گاه در عامعه ما اینتاریخ عدید ما ه چ

های متوسط و ب)رگ، ب ش و کرم عریران داشرته و دارد و بره ی کارخانهکارگری ایران در ه ه

سو و ترروی  قراردادهرای سازی از یک خصوصمسئله دائ ی مبدل شده است. چرا که س است 

وار کشانده است. برای مقابله برا ایرن موقت از سویی دیگر، کارگران ایران را به مرز زندگی ذلت

را در  روند دهشتناک نتوانستند سکوت را به ن روی کرار ایرران تح  ر  کننرد. لررا ااتراضرات

 .های صنعتی و خدماتی و معادن شاهدیمت امی بتش

وقفه، متاسفانه مبارزات عاری کرارگران نتوانسرته های بیرغم ت امی این ااتراضات و کوششبه

سرت کره است بااث نقطه اط  شود، چون تنها  یک نقطره اطر  عردی در عنربش کارگری

تواند بعنوان یک انصر تع  ن کننده محسوت گرردد. وقتری کره در عنربش کرارگری فاقرد می

شود زیرا دارای ایر تلقی میهای بیو ب)رگ به مثابه تلاش اط  هست م هر حرکت کوچکنقطه

دستاورد کلان ن ست. در هر سه مورد ااتراضی که در بالا از آنها نام بردیم در اص  متالفرت برا 

سازی کارخانه هد  ا ده بوده است اما بره دلائر  متتلر  کرارگران در رسر دن بره خصوصی

ها و دن ای مجرازی کت ااتراضی آنان در رسانهشان شکست خوردند. درست است که حراهد 

رسد کره در عنربش کرارگری مبرارزات ذژواک یافت. اما به نقطه اط  منجر نشد و به نظر می

 .باید به نقطه اط  ختم شود در غ ر این صورت فاقد دستاورد کلان و تع  ن کننده است

 هرای برنرام موقع رت دهندهاننش زیادی حد تا کارگری ااتراضات فرود و فراز که گفت م –دوم 

های مادی و واقعی ااتراضرات ن رروی نهزم  که معنا این به. است  س اسی نظام اقتصادی کلان

های اقتصادی بر ش از هرر دهد، چون نابسامانیهای اقتصادی تشک   میکار ایران را نابسامانی

 .کندقشر و طبقه ای ن روی کار ایران را متایر می
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آگاه وقتی که با این نابسامانی ها رودررو می شود، یک راه ب شتر در ذ ش ذرای حال ن روی کار 

هرای ب ند و آن ااتراض به وضع موعود اسرت. مطالبرات متنروای کره در ه ره بتشخود ن ی

شوند خود امکان ااتراضات ذ راذی کرارگران ذاسخ مانده و بطور روز اف)ون تلنبار میاقتصادی بی

چن ن صورتی ذرسش این است که موقع ت تشکلات کارگری کره دولتری کنند. در را فراهم می

انوان ی اعت اای تشکلات کارگری دولتی آیرا برهتر بدنههستند چگونه است؟ به تعب ری روشن

 کنند یا خ ر؟ن روهای بازدارنده ا   می

 ی ایم کره تشرکلات رسرای از تراریخ عدیرد ایرران را نداشرتهبه نظر می رسد که ما ه چ دوره

سو بدنه اعت اای تشرکلات کارگری با تناقضی چن ن عدی روبرو شده باشند. تناقضی که از یک

 ااتراضرات در ا لرا …هرای معوقره و رس ی کارگری به دل   فشار دسرت )د نااادلانره و حقوق

 شراید تنراقض این. دارند رس ی تشکلات گروه در دل دیگر طر  از اما. دارند مشارکت کارگری

 ه بسرتگی رونرد به اما شود محسوت ناخوشایند امری دولت، به وابسته کارگری اتتشکل برای

سرت کره کنرد، زیررا منرافع صرنفی و طبقاتیکارگران ایران در ااتراضات ه چ خللری وارد ن ی

 .کنددرنهایت ه ه کارگران را متحد می

فعال ن کارگر  های گرشته، هم در ااتراضات کارگری و هم در ح ایت از ااتصات غراییطی ماه

وعره خوبی شاهد بودیم که تشکلات کارگری وابسته به دولت دیگر نتوانستند بره ه چزندانی، به

ای چنر ن های کارگری را مهار و یا هدایت کنند؛ هر چند کره بره لحراظ رسرانهم کن، حرکت

ون ایلنرا چرانوان مثال خبرگ)اری همکند. بهوان ود کنند اما در حق قت امر توف ری ایجاد ن ی

انوان خبرگ)اری رس ی کار، چاره ای ع) انتشار اخبار کارگری ندارد. هر چند کره تلراش که به

ها و ااتراضات را به نحوی به تشکلات رس ی کرارگری منسروت کننرد امرا می شود این حرکت

آشکار است که اکثرر ااتراضرات کرارگری دارای رهبرران ا لری و شرعارهای مشرتص صرنفی 

هرایش را از طریرق رسرانه این بابت عنبش کارگری ایرران توانسرته اسرت فعال تاند. از خویش

خبری نظام منعکس کند. این شاید قدری اج   به نظر رسد اما مطالعه اخبار روزانره ایلنرا بره 

روشنی اداای فوق را ایبات م کند و در ا ن حال باید خاطر نشان کررد کره عنربش کرارگری 

 .بردراسری به شدت رن  میایران از ادم رسانه مستق  س



 نقض حقوق بشر در ایران نگاهی بر ابعاد 

111 
 

هرای معوقره بروده ربراره ذرداخرت حقوقد ازااتراضرات زیادی بتش گرشته هایماه در –سوم 

کند اما در آخرماه کارفرمرا است. یعنی کارگری که به ام د گرفتن حقوق و با این انگ )ه کار می

مراکر) تول ردی،گاه  هرا وکند و ایرن مسرئله در برخری از کارگاهازدادن حقوق کارگر ذره ) می

 .یابدهای مت ادی عریان میماه

هرای بر)رگ بره یرک های کوچک و متوسط و حتی بنگاههای معوقه دراکثر بنگاهموضوع حقوق

کره بره که کارخانه و بنگاه تول دی با مشک  نقدینگی روبروسرت، اینرویه مبدل شده است. این

های متعردد کارخانره و که بدهی، اینالت واردات اظ م امکان فروش محصولات تول دی ن ست

دهرد و یرا صراحبان مرک) تول دی به موسسات مالی و بانکی امکان دادن حقوق کارگران را ن ی

دانند که االام ورشکستگی خواهند کرد و یا .. در نهایت خوبی میمراک) تول دی طی برآوردی به

 .شوندبااث به تعویق افتادن حقوق ها می

ن ایران آموخته است که تنها راه مقابله باا ین رویه نادرست، ااتراض اسرت. برر تجربه به کارگرا

گ رانره و مردام نسربت بره ه  ن اساس کارگر تنها و تنها یک راه ب شتر ندارد و آن ااتراض ذی

 …یی و اند که مقامات قضراالاوه از نظر قانونی کارفرمایان به خوبی ذی بردهاین اعحا  است. به

 و شرودن ی محسروت عررم یرک اساسرا معوقره حقوق و کنندمی ه راهی آنان با م کا طوربه

 .ها دل   واقعی و یا الت واهی فراهم کردتوان برای این موضوع دهمی

های گرشته صدها ااتراض خررد و کلران را مرا در بر ن کرارگران ایرران بررای گررفتن طی ماه

چنان ادامره خواهرد داشرت و حتری ضوع همرسد این موایم و به نظر میشان شاهد بودهحقوق

های معوقره خرود را دریافرت کننرد و کارخانره االرام اند حقوقبرخی از کارگران ایران نتوانسته

 … ورشکستگی کرده است و

اش های معوقه بایرد اسرتراتژیمسئله فوق یعنی ااتراضات گسترده کارگران برای گرفتن حقوق

عانبره تحرت فشرار طور ه هچن ن قروه قضرائ ه برهار و همگرمعطو  به این امر شود که قانون

انوان یک عرم تلقی شود و کارفرما بابت تتطی از آن مجرم قرارگ رد تا ادم ذرداخت حقوق به

شناخته شود و البته تا رس دن به این هرد  راهری طولرانی را کرارگران در ذر ش دارنرد، زیررا 

قوی، امکان تحت فشار قرار دادن قوه مقننه و های سراسری و تشکلات مستق  نداشتن اتحادیه
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مجریه و قضائ ه شاید محال به نظر م رسد اما ااترراض گسرترده بره شرلاق کشر دن کرارگران 

معترض معدن آق دره نشان داد که می توان با ه راه کردن افکار ا ومی حتی درشرایطی کره 

 ..ش نی وادارکردنتوازن قوا به نفع حاک  ت است قوه قضائ ه را کاملا به اق 

ویژه در ایم برهر ایران مواعه برودهکا ن روی موردی اتحادهای با  که گرشته هایماه در–چهارم 

ااتراض به اصلاح قانون کار در مقاب  مجلس، شاهد بودیم کره کرارگران، معل ران، ذرسرتاران و 

ذرسرتار ، کارمنرد  بازنشستگان برای نتست ن بار با شعار ن روی کاراتحاد اتحراد. کرارگر، معلرم،

 .اتحاد اتحاد را سردادند

وعود های این اتحاد و ه بستگی در حال برهحرکت س بل ک فوق در اص  نشان داد که زم نه

انرد کره در ذرترو های متعدد ن روی کار ایران ذری بردهآمدن است، چون بتشی از فعال ن بتش

نفی و اعت راای خرویش ست که خواهند توانست به بترش زیرادی از مطالبرات صره بستگی

سو و محاف  کارگری و ه چنر ن های مستق  صنفی معل ان از یکبرسند. در این مس ر کانون

ترین ن روی انوان اصلیهای بازنشستگان بهفعال ن حوزه درمان و بهداشت بعلاوه فعال ن حرکت

قرد وضرع شوند. فورا باید اضرافه کررد کره روشرنفکران منتاین اتحاد و ه بستگی محسوت می

التصوص روشنفکرانی که ت ای  به ح ایت از ن روی کار ایران را دارند باید بتواننرد موعود الی

ها ستن گویند ترا ها و نقا  قوت حرکتشناسی از ااتراضات عاری کارگران از کاستیبا آس  

 .شاید با انباشت تجربه عنبش کارگری ایران روبرو شود

 ستن آخر؛

ها عنبش کارگری ایران فاقد انسجام است. این ادم انسرجام را و تلاش هارغم ت امی کوششبه

های گوناگون کارگری در ایران شاهدیم. ه چن ن ادم این طور ا نی در ب ن فعال ن بتشما به

توان مشاهده کرد. برای رس دن به یک راحتی میبندی مطالبات کارگری بهانسجام را در اولویت

کارهرای دن به خصلت تدافعی مبارزات کارگران ایرران و رسر دن بره راهانسجام اول ه و فائق آم

گشا، اتحاد و ه بستگی فعال ن کارگری ن ازی غ رقاب  انکار است و ایرن مهرم بره نظرر مری راه

وگو و تعام  م کن خواهد شد و اینک به دل   وعرود امکانرات گونراگون رسد که ازطریق گفت

وگو و تعامر  را آغراز ن رود، شراید بتروان تروان ایرن گفرتویژه از طریق دن ای مجرازی مریبه
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های لازم را فراهم ن ود تا عنبش کارگری ایران بتوانرد عایگراه واقعری خرود را در مسر ر زم نه

 .های آتی کس  کندمبارزات صنفی، اعت اای وطبقاتی در سال

کارکشرته و فعرال ن اند یکی اناصر در اتحاد ن روی کار دو قشر و ت پ به شدت نقش ایفا کرده

 .کارگری و دیگری بازنشستگان ایران

 

 بررسی مشكلات زیتت محیطی از منظر مدیریتی

هسرتند؟ یرک  چرا در ایران هم مردم و هم مسئول ن نسبت به وضع ت مح ط زیست بی توعه

زمانی اطلااات ک ی در مورد وضع ت مح ط زیست بود و رسانه ها توعه زیادی به این موضروع 

ن ی کردند ولی در حال حاضر این شرایط تا حدودی تغ  ر کرده است، چررا هنروز هشردارهای 

زیست مح طی شن ده ن ی شود؟ چرا هنوز نسبت به مصر  انرژی بی توعهی نشان م دهند ؟ 

غم برگ)اری ده ها ه ایش و انتشار صدها مطل  و خبر در مورد مسائ  و مشکلاتی که چرا ال ر

در مح ط زیست مشاهده م گردد هنوز مسئول ن بی تفاوت هستند و براحتری از کنرارش ابرور 

 م کنند . 

البته این سوال مهم ولی ستتی است. لرا ذاسخ بره آن بر ش از آنکره قطعری باشرد، ک ری برا  

اه است. مشک  مح ط زیست ایران، انقراض یوز ذلنگ ن ست، بلکره انقرراض حدس و گ ان ه ر

متتصص مح ط زیست و بتصوص اکولوژیست است. و اگر می خواه د در آینده سازمانی قروی 

داشته باش د و بتوان د مشکلات مح ط زیست را حر  کن رد، بایرد متتصصران زبرده اکولروژی 

 ترب ت کن د . 
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ای ایران قادر به این کار ن ستند، ضررورت دارد صردها بورسر ه داده با توعه به اینکه دانشگاهه

شود. حتی اگر ن  ی از آنها به کشور برگردند، می توانند ک ک ب)رگی به ح  مشرکلات محر ط 

 زیست و مدیریت توسعه ذایدار کنند . 

درست است این روزها ه ه بلند می گویند، دریاچه اروم ه خشک شده، عنگلهای بلو  خشک 

ده، آلودگی اف)ایش یافته و ساخت سد گتوند رسوایی ب)رگی در تاریخ مهندسی کشور اسرت، ش

اما به راستی چند نفر می توانند با ادد و رقم دلای  این رویدادها را ذکر کنند و راههای اح ای 

س اسی ایران ارائه کننرد، بررای آلرودگی -اعت اای-اروم ه را با توعه به ذ چ دگ های اقتصادی

ااات مستق  بدهند و دق قا بگویند، سهم هر دستگاه دولتی، صنایع، خودروها، و یا هرر فررد اطل

 اادی در ایجاد آلودگی چ ست؟

ه ه آنچه ما می شنویم آمارهای دولتی است که خ لی ن ی توان به درستی آنها مط رئن برود. 

ند. الرت آن ایرن دانشگاههای ما تقریبا روی ه چکدام از این موضواات تحق ق اساسی ن ی کن

 است که کدام دستگاه دولتی حاضر است به محققی ذول بدهد که فردا مچ خودش را بگ رد؟

تحق قات هم ب شتر برای مقاله سازی است و بس. سازمان محر ط زیسرت کره بایرد مه تررین 

سازمان سفارش دهنده این تحق قات باشد، نه ذولی برای این کارها دارد و نه کادر کارشناسی و 

دیریتی آن الاقه ای به ح ایت از این تحق قات دارند. با این وضع ت مشکلات محر ط زیسرت م

ما شده در کلی گویی و غور زدن! حتی اندک متتصصانی هرم کره هسرتند، ه ردیگر را قبرول 

 ندارند و برای تقس م منابع کوچک مالی با هم در ست )ند . 

ای ه ئرت ال ری را بره سروی محافظره بودعه های ضع   تحق قاتی دانشگاهها هم اغل  ااض

کاری و زدو بند هدایت می کند. آدمی هم که محافظه کرار شرد و یرا بررای ذرول بره زدو بنرد 

متوس  شد، ن ی تواند محققی صادق، مستق  و با شهامت باشد. در مورد سرد سرازی مط رئن 

ن ب فتد. ذرس بدان د وزارتی که خود بانی سد سازی است، ن ی گرارد اطلاااتش به دست دیگرا

نت جه می شود که ااتراضات در حد گفته های رسانه ای محدود می شود و در اعرا بکرار ن ری 

 .آید
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از هر کسی در مورد مشکلات مح ط زیست ایران سوال کنر م از آلرودگی ایجراد شرده توسرط 

 تر صنایع، نابودی منابع آبی و انقراض گونه های عانوری نظ ر یوزذلنگ و ذلنگ می گوید اما ک

کنرد. حتری شراید یراد کسی است که اشاره ای به روند رو به رشد انقراض گونه هرای گ راهی 

بس اری از حام ان با سابقه مح ط زیسرت در ایرران هر چ اطلراای در مرورد گ اهران در حرال 

 .انقراض نداشته باشند و نامی از آن نشن ده باشند

ری ایران است. هر چند ما اطلاع دق قی فلور ایران بومی و انحصا ۱9۴عال  است که بدان د که 

از انقراض آنها نداریم، ولی موارد بس اری از این گ اهان به حدی نادرند کره بره دلایر  تتریر  

رویشگاه یا منقرض شده اند و یا با سرات زیاد در مس ر انقراض قرار دارند. اینکه به آنهرا توعره 

 :ن ی شود دلای  متعدی دارد

مع ولا ح وانات، چون از نظر ف )یولوژیکی و حتری احساسری بره انسرانها  دل   اول روانی است.

 .ن)دیکترند، از نظر ااطفی مرگ آنها برای انسانها مل وس تر و دردناکتر است

دل   دوم حجم تبل غات وس ع در مورد عانوران ب)رگ اسرت. بسر اری از آنهرایی کره خروراک 

ای خبری خ لی بهتر می توانند توعه خواننرده رسانه ها را تام ن می کنند، به خاطر عراب ت ه

 .را به ذلنگ و یوز ذلنگ عرت کنند، تا مثلا یک گونه گوَن

دل   سوم ساختار تاریتی سازمان مح ط زیست ماست که اصولا خود را موظ  بره حفاظرت از 

گونه های عانوری می داند و حتی قانون هم به این سازمان اعازه دخالت در مرورد گونره هرای 

 اهی را نداده است. مثلا اگر کسی درختی را در محدوده ذارک ملی قطع کنرد، ایرن سرازمان گ

 !عنگلها و مراتع است که باید آن فرد را به دادگاه معرفی کند

کم کاری متتصصان گ اهشناس هم دل   چهارم است. آموزش گ اهشناسی ما آنطور که باید و 

ندانی ندارد. اغل  گ اهشناسان ما دنبرال راههرای شاید با مقوله حفاظت و اکولوژی رابطه ی چ

ساده مقاله سازی و یا انتشار کتابهای تقل دی هستند، به ه  ن دل   مری ب ن رد اکثرر مقالرات 

که در بس اری از موارد درستی آنها برا  -گ اهشناسان ما شده معرفی گونه و یا گ)ارشات عدید 

 .تردید عدی ه راه است
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رد، که مث  خوره به عان مح ط زیسرت مرا افتراده و معلروم ن سرت دل   ذنج ی هم وعود دا

بلاخره کی برای آن چاره اندیش ده می شود. آنهرم بری رنرگ برودن اه  رت و عایگراه محر ط 

طب عی در سازمان مح ط زیست و اشغال ذستهای مدیریتی آن با کسانی است که اصلا محر ط 

زمانی که دکترر اات راد  -انهای بس ار کوتاه طب عی را ن ی شناسند. به استثنای دو مورد در زم

رئ س موزه تاریخ طب عی سازمان مح ط زیست بود و چند ماهی هم که دکتر ک ابی مدیر کر  

دیگر در این سازمان یک زیست شناس به معنای حرفره ای آن نقشری در  -مح ط طب عی بود 

ر داشرته باشر د مردیران مدیریت و تص  م گ ریها نداشت. حالا ش ا چگونره مری توان رد انتظرا

س اسی بتوانند در این حوزه اه  رت گ اهران را درک کننرد و از اکولروژی گ راهی و عرانوری 

چ )ی بفه ند. نت جه این می شود که می افتند توی دامهای ذوذول ستی که ن ونه آن رسروایی 

ز ذلنگ در باغ ورود ببر س بری بود، و این روزها هم بحث شکار و احت الا چند روز بعد تکث ر یو

 !وحش

از مدیرانی که هنوز ارزش تنوع زیسرتی چنرد هکترار خراک ذردیسران را درک ن چگونه می توا

ن ی کنند و آنرا داده اند شهرداری تا چند تا مجس ه قوچ و م ش ذلاسرت کی برایشران درسرت 

 .م برای حفظ گونه های گ اهی هم برنامه ای داشته باشند کند، بتواه

  ری در روند موعود ایجاد نشود. یعنی بی توعهی دولت به محر ط زیسرت فرض کن د ه چ تغ

با شتات فعلی ادامه ذ دا کند و زور و توان سازمانهای غ ردولتی زیست مح طری و کوشرندگان 

زیست مح طی ن ) در حد فعلی باقی ب اند. در این شرایط چره آینرده ای را بررای زیسرت بروم 

 کن د؟ ایران و شهروندان ایرانی تصور می

تکام  اعت اای راه خودش را می رود. الان مح ط زیست دغدغه ه ه شده است. شراید هرر دو 

هفته در ایران یک ه ایش در مورد مح ط زیسرت تشرک   مری شرود. حتری متربران محر ط 

زیست هم در این ه ایشها و ن ایشگاهها شرکت عدی دارند و ژست مح ط زیستی می گ رنرد. 

خ لی نتواند کارآیی داشته باشد، ولی حداق  آن این است کره فرهنرگ شاید این گرده ایی ها 

سازی می شود و در آینده حجم مطالبات اعت اای را بالا می برد. الان مشرکلات کلران محر ط 
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زیست مانند خشک شدن دریاچه اروم ه و زاینده رود، ری)گردها و آلرودگی بره حردی ا رومی 

 .د آنها فکر کنندشده که مسئول ن چاره ای ندارند در مور

اما اینکه زیست بوم ایران و شهروندان ایرانی چه آینده ای خواهد شد، عای نگرانی عردی دارد. 

ما در دو قرن اخ ر تتری  شدید مح ط زیست را در بس اری از کشورهایی که امروز از مدافعان 

ایرن عدی مح ط زیست در سطح عهانی هستند هم داشته ایم. ولی یرک تفراوت بر)رگ بر ن 

با ایران وعود دارد. اغل  این کشرورها  -که ا دتا در اروذا و آمریکای ش الی هستند -کشورها 

در ارضهای عغراف ایی بالاتر قرار دارند و اقل م مرطوت دارنرد. اح رای زیسرت بروم در منراطق 

مرطوت خ لی راحت تر است. ولی زیست بومهای مناطق خشک، در صرورت نرابودی بره دل ر  

باید حساس ت اکوس ست های  وبان زایی م کن است هرگ) قابل ت اح ا نداشته باشند. ذدیده ب ا

 داده شود . خشک را به عامعه و مدیران توض ح 

شرایط زندگی شهروندان ایرانی هم بس ار عای نگرانی دارد. آلودگی نه تنها تهران، که ک ف رت 

ت. البتره بررای حر  آلرودگی زندگی را در بس اری از شهرهای ب)رگ بشردت ذرای ن آورده اسر

راههای خ لی ساده وعود دارد، فقط اراده مسئول ن را می خواهد، که اعرازه دهنرد درآمردهای 

نفتی نه صر  صدقه دادن به مردم و ح ایت از گروهری خراص ، کره صرر  بهبرود ک ف رت و 

ک  ت ح   و نق  ا ومی گردد. بتصوص با گسترش س ستم ح ر  و نقر  ریلری بسر اری از 

لات فعلی قاب  ح  است. دولت هرم بایرد در مرورد کارخانره هرای آلروده کننرده مثلرا در مشک

شهرهایی مانند اراک، اصفهان و اهواز تص  م حاک  تی و عدی بگ رد، یا باید تکنولوژی آنهرا را 

 کند .  اصلاح کند و یا اگر امکان ندارد بدون تعار  آنها را یا تعط   کند و یا عابجا

ی به عامعه متوعه می شویم که م )ان توعه فارغ التحصر لان دانشرگاهی رشرته با یک نگاه کل

های مرتبط با الوم و منابع طب عی به مح ط زیست و مشکلات آن در حد مطلوت ن ست. حتی 

گاهاً برخی از فارغ اتحص لان گرایش های متتل  مح ط زیست به ماش نی برای امضرای طررح 

 د. های طب عت ست )انه تبدی  شده ان
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یست در ایران گاهی توسط افرادی که ذاتا بایستی حافظ مح ط زیست زتای رات مترت مح ط 

باشند ب شتر از آنهایی که شغ  و مسئول تشان ایجات می کند با مح ط زیست سر ست ) داشته 

 .باشند، تتری  می شود

 لی افرراد را در ایران مع ولا کامپ وتر سازمان سنجش و یا دانشگاه آزاد است کره رشرته تحصر

تع  ن می کند، نه صرفا توانایی و الاقه آنها. به دلایلی در کشور ما ه  شره مردرک و تحصر   

برابر بوده با داشتن رفاه و موقع ت اعت اای بهتر. هر چه رشته و مدرک تحص لی بتواند این دو 

ی و مهندسری ن از را بهتر برآورده کند، برای مردم عرابتر است. ذ)شکی و بعضی رشته های فنر

از عربه های زیادی در ایران برخوردار بوده اند. بس اری از خانواده ها بچره هایشران را مدرسره 

می فرستند به ام د آنکه روزی دکتر و مهندس شوند. حالا اگرر نشردند، بررای بسر اری از آنهرا 

طب عی و  اقده می شود. به ناچار می آیند در رشته ای مانند زیست شناسی یا کشاورزی، منابع

مح ط زیست قبول می شوند. چون الاقه درونی ندارند، رشته را نره بررای کسر  الرم و حر  

مشکلات ایران و عهان که برای ح  مشکلات شتصی خود بکار می برند. حتی می رونرد دکترر 

هم می شوند، نه برای آنکه متتصص زبده ای در آن رشته شوند بلکه ک بود اعت راای خرود را 

 .بر طر  کنند

بعد هم که مدرک گرفت دنبال راهی می گردد که ک بودهای مادی خود را عبران کنرد. بررای 

یک زیست شناس و یا متتصص مح ط زیست چه راهی برای کسر  درآمرد بالرا وعرود دارد؟ 

مشتص است که ارزیابی زیست مح طی بهترین راه کس  درآمد است. ه راه شردن برا ذرروژه 

سودهای زیادی دارد که حاضر ن ستند آن را برا هر چ چ ر) اروض های ا رانی برای این افراد 

 کنند. 

نکته دیگر ضع  وطن دوستی و وطن ذرستی در عامعه ما است. یک فردی که اادت به زندگی 

اشایری دارد، این خاک ن ست که او را به عایی متص  کند، این منابع است که او را بره سروی 

و یا روزهای تعط   تهرانی ها به ش ال یادآور رفترار  خود می کشاند. ه  ن سفرهای آخر هفته

اشایری عامعه در گرشته است. به ه  ن دل   بتش قاب  تروعهی از ایرانری هرا متاسرفانه در 



 نقض حقوق بشر در ایران نگاهی بر ابعاد 

118 
 

طول تاریخ به راحتی ترک وطن می کنند و مع ولا حاضر بره تح ر  سرتتی و سراختن محر  

 .تولد خود ن ستند 

ر سال از ایران می روند. درسرت اسرت کره م کرن اسرت بب ن د بهترین دانشجویان ما دارند ه

شرایط تحق ق و عرت آنها در ایران ایده آل ن ست. ولی این دل   ن ی شود. الان در بس اری از 

کشورهای ذ شرفته هم برای افراد تحص   کرده شغ  مناس  ن ست. اگر ه ه برونرد ذرس چره 

ه ره مهندسران و  بردون شرک کسی کشور را بسازد؟ چره کسری شررایط را بهبرود ببتشرد؟ 

دکترهایی که زیر طرحهای این چن نی را امضاء کرده اند، برنامه ای بررای مانردن خودشران یرا 

بچه هایشان در ایران ندارند، و گرنه هرگر) ایرن کارهرا را ن ری کردنرد. البتره هسرتند هر)اران 

ه رراه نشرده انرد، و متتصص ایرانی، دلسوز و با شرافت، که هرگ) با س استهای توسعه ناذایدار 

 .اگر هم شده اند از روی ناآگاهی بوده است

حام ان مح ط زیست اداا می کنند که در صورت مدیریت صح ح ایرن ذتانسر   و توانرایی در 

طب عت ایران وعود دارد که با استفاده از عاذبه های طب عی و منابع طب عی کشور را بی ن از از 

 صنایع مترت مح ط زیست اداره کرد. 

تردیدی ن ست که ایران کشوری بی ه تا در خاورم انه است، هم از نظر تنروع چشرم انردازها و 

هم از نظر غنای م راث فرهنگی. شاید تنها کشوری که کم و ب ش شباهت های زیرادی از نظرر 

برابرر ایرران  9تنوع آت و هوایی و ذوشش گ اهی با ایران داشته باشد، آمریکا است. ولی آمریکا 

ارد. از این توان ندی نه تنها استفاده ن ی شود، بلکه بس اری از این سرمایه ها در حرال وسعت د

ک لو متر ساح  با دو طب عت و اقل م کاملرا متفراوت،  ۱۱۱۱فرسایش و تتری  هستند. داشتن 

دو رشته کوه اظ م و زیبا، حضور عنگلهای باق  انده دوران سوم که ترک بی از اناصرر معتدلره 

بتصروص ذرنردگان و ذسرتانداران،  -را در خود عای داده، تنوع فوق العاده عرانوری  و حاره ای

و قرار گررفتن در کریردور عغراف رای شررق و  -اگر چه اغل  آنها خشک شده اند-صدها تالات 

غرت و ش ال و عنوت می توانند سال انه م ل ون ها گردشگر را از ت ام دن ا به خود عل  کنرد، 

ه تنها از صنایع آلوده کننده و اغل  مونتاژی به حداق  برساند، بلکه وابسرتگی و وابستگی ما را ن

 .اقتصاد ب  ار ما را به درآمدهای نفتی به حداق  برساند
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ش ا ن ی توان د عاذبه های طب عی ایران را با اردن مقایسه کن د، ولی نداشتن نفرت بطور مثال 

اشتن درهای کشرور بره روی توریسرتها، در در این کشور بااث شده با مدیریت درست و باز گر

م ل رارد دلرار بره خرود عررت کنرد. یرک  ۶5۱هشت م ل ون توریست را با درآمرد  ۱۱8۱سال 

م ل ارد هم توریست ذ)شکی داشته اسرت. کشروری بره وسرعت ایرران شراید دههرا برابرر اردن 

ی و ال ررغم ذتانس   طب عی و فرهنگی دارد. عال  است بدان د که عامعره اردن بسر ار مررهب

آزادی حجات برای خان ها، ک تر خان ی در خ ابان دیده می شود که بی حجات یا برد حجرات 

 .باشد

نقش کوشندگان اجتماعی و کوشندگان زیتت محیطی برای بررون رفرت از شررای  

 فعلی چیتت؟ 

کوشندگان اعت اای و زیست مح طی ط   های گوناگونی را تشک   مری دهنرد، ولری ا رده 

شناخته شده هستند یا در رسانه ها کار می کنند و یا رابطه خوبی با رسرانه هرا دارنرد. آنها که 

متاسفانه تعداد آنها آنقدر کم است، که وقتی ش ا به رسانه هرا نگراه مری کن رد اغلر  نامهرای 

تکراری می ب ن د. این تعداد معدود اگر چه در این سالها کارهای ب)رگی کرده انرد ولری خ لری 

کار ساز باشند. مثلا اگر مسئول هوش ندی ب اید و به این چنرد نفرر ذسرتی بدهرد،  ن ی توانند

 .ش ا دیگر صدای منتقدان را ن ی شنوید

تعداد فعالان مح ط زیست در ه ه صن  ها و بتصروص مراکر) آموزشری ماننرد  شایسته است 

م و دانش آمروز آموزش و ذرورش و دانشگاهها اف)ایش یابد. مثلا در هر مدرسه ای باید چند معل

فعال باشند که هم در آگاهی رسانی و هم آموزش زیست مح طی کوشرا باشرند. در دانشرگاهها 

باید در هر دانشکده چند نفر فعال مح ط زیست، چه استاد و دانشجو باشند، ترا هرم در تغ  رر 

نگرش آموزش و ذژوهش و هم در تغ  ر رفتار دانشگاه ان و مدیران بسوی حفظ مح ط زیسرت 

توسعه ذایردار ایفرای نقرش کننرد. حتری مری تروان ایرن را بره دیگرر دسرتگاههای دولتری، و 

 .ذادگانها،مساعد و کارخانه ها هم تع  م داد
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یكی از اهداف فعالان محی  زیتت بایتتی تنوع بخشی به یارگیری در همره اقشرار 

 .باشند، تا بتوانند به همه خانواده ها نفوذ کنند

دیران است. در این سالها ب شترین آس   بره محر ط زیسرت توسرط نکته مهم دیگر آموزش م

طرحهای های دولتی وارد شده است. بس اری از مدیران دولتری بایرد برا روشرهای هوشر ندانه 

آموزش بب نند. یکی از روشها آن است که در ه ایشهای ال ی که داوت می شروند، بره عرای 

ب)نند، برایشان ستنران های عرات، عدی و ذرر آنکه از آنها بتواهند حرفهای تکراری خوشان را 

 مغ) تدارک بب نند تا نقصان آگاهی زیست مح طی آنها عبران شود

ها را به مح ط زیسرت وارد کررده های اخ ر که ب شترین ضربههای ب)رگ در دههیکی از چالش

لی نابجرا هرای اصروهای ناکارآمرد و موافقتاست مدیران تص  م گ ر بوده اند که با اعرای طرح

 سب  نابودی مح ط زیست شده اند. 

هرای های کشاورزی موعر  کراهش زم نکوتاهی و سه  انگاری متول ان امور در حفظ زم ن 

هرای کشاورزی و کاهش تول دات در این بتش شده است . ااطای مجوز و اعرای ناکارآمد طرح

دهرد و ال ی نبوده نشان میگویند اصولی عنگلداری که اخ را کارشناسان به آن ذرداخته و می

در صدور این مجوزها ترداب ر لرازم مردیریتی نشرده اسرت . نقرایص قرانونی در کنرار مشرکلات 

 هایی است که مح ط زیست کشور را در معرض تهدید قرار داده است . مدیریتی، چالش

م لادی ذی به اه  ت مسئله محر ط زیسرت بررد امرا برا  1۱واقع ت آن است که عهان از دهه 

سال ازا ر ع هوری اسرلامی نگراهی مسرئولانه ، عرامع و دق قری بره ایرن  ۶4گرشت ب ش از 

 مسئله نشده است.

رسد در کشور مدیریت واحدی ذ رامون مسائ  مح ط زیست و منابع طب عری وعرود به نظر می

ندارد در حالی که این دو موضوع کاملا به یکدیگر ن)دیک بوده اما شاهدیم که منابع طب عی بره 

 وزارت عهاد کشاورزی واگرار شده که این ن ازمند مدیریت یکپارچه است . 
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ه ه مردم  عامعه در حفاظت از مح ط زیسرت، « کشور است. ه ه مح ط زیست، مساله مساله

دارای نقش و مسوول ت هستند. از طرفی، دو حروزه محر ط زیسرت و سرلامت مرردم از چنران 

اقشات س اسی دور ب اند. ایرن موضروع در قالر  مثرالی حساس تی برخوردار است که باید از من

هرا کننرد؛ ه ره عناحهرا اکسر ژن تول رد میساده ن ) قاب  تب  ن است؛ برای مثال اگرر درخت

منرد شروند. یرا اگرر آتشری در عنگر  زبانره بکشرد، ه ره توانند به یرک م ر)ان از آن بهرهمی

شوند. در واقرع، مصرون ت م متضرر میهای س اسی به یک اندازه از تتری  این اکوس ستعریان

های س اسی، از آن عهت حرائ) اه  رت اسرت کره ایرن مجادلرات مرانع این حوزه از کش کش

مح طی خواهد شد. فرارغ از ایرن مناقشرات، چنانچره ا لکررد ها و اهدا  زیستذ شبرد برنامه

د کره نهادهرا و شروگ رد، این حق قرت آشرکار میها در این حوزه مورد بررسی قرار میدستگاه

طور کامر  بره ها اام از دولتی و خصوصی، اغل  وظای  خود را درقبال مح ط زیست برهارگان

 اند . انجام نرسانده

 

 


