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ﻧﻮروز و ﺳﺎل ﻧﻮ و ﺑﮭﺎر  ١٣٩٣را ﺑﮫ ھﻤﮫ اﻧﺴﺎن ھﺎی آزاده ﺷﺎدﺑﺎش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ .آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺳﺎل ﺗﺎزه ،ﺑﮫ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎزه ای در ھﻤﮫ ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺳﺘﻢ دﯾﺪﮔﺎن و ﻣﺤﺮوﻣﺎن و آزادﮔﺎن ﺟﮭﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ در ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺗﻨﮭﺎ دوره ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮭﻠﻮی ،اوﻟﯿﻦ ﺑﮭﺎر آزادی ،ﺷﺎدی و ﺳﺮور ﻧﻮروز و
ﺳﺎل ﻧﻮ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺮات ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ رﯾﺎﺿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﮐﻮب ھﺎ و ﺗﺮورھﺎ و اﻋﺪام
ھﺎﯾﺶ ،اﺟﺎزه ﻧﺪاده اﺳﺖ آب ﺧﻮش از ﮔﻠﻮی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮود.
ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را در ﺳﺎل  ٩٢ﺗﮑﺎن داد ﻧﺪ اﻋﺪام ھﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ روزﻣﺮه در اﯾﺮان ،ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ زﻧﺎن ،ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﯽ ،ﺑﯿﮑﺎری و
ﻓﻘﺮ ﻓﺰاﯾﻨﺪه در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎن ،اداﻣﮫ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در ﺳﻮرﯾﮫ ،اوج ﮔﯿﺮی وﺣﺸﯽ ﮔﺮی ھﺎی ﮔﺮوه ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و آﻓﺮﯾﻘﺎ،
اﻧﻔﺠﺎرھﺎی ﺑﻮﺳﺘﻮن ،ﻣﺮگ ﻣﺎﻧﺪﻻ ،ﻣﺎرﮔﺎرت ﺗﺎﭼﺮ ،آزادی ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺒﺎرک از زﻧﺪان و ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻣﺮﺳﯽ و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن او ،وﻗﺎﯾﻊ اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ
ﺷﺪن رﻣﺰآﻟﻮد ھﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮﯾﻨﮓ ﺧﻄﻮط ھﻮاﯾﯽ ﻣﺎﻟﺰی ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﮑﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ٢٠٠ﻣﺴﺎﻓﺮ و...
دو ﺑﺮادر  ١٩و  ٢۶ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﻧﺎم ھﺎی »ﺟﻮھﺮ« و »ﺗﯿﻤﻮرﻟﻨﮓ« ﺳﺎرﻧﺎﯾﻒ ،اﻗﺪام ﺑﮫ ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺎراﺗﻦ ﺑﻮﺳﺘﻮن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ در اﺛﺮ
آن  ٣ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﮫ و  ٢۶۴ﻧﻔﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﺗﺮ در ﭘﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﮔﺮﯾﺰ ﭘﻠﯿﺲ ﮐﺸﺘﮫ و ﺑﺮادر دوم ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از آن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺪت
زﺧﻤﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ.
ﺷﮭﺮﯾﻮر ﻣﺎه ،ﭘﺲ از آن ﮐﮫ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﺣﻤﻼت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در اطﺮاف ﺷﮭﺮ دﻣﺸﻖ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﻮرﯾﮫ ،ﺑﺤﺮان ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را وارد ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺟﺪﯾﺪی
ﮐﺮد» ،ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ« ﺑﺎ ھﻤﺮاھﯽ »ﻓﺮاﻧﺴﻮا اوﻻﻧﺪ« رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺮاﻧﺴﮫ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻏﺮب ﺑﺮای ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﺳﻮرﯾﮫ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻣﺎ در
اداﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ واﮔﺬار ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دﻣﺸﻖ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻼح ھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎﯾﮫ ﺣﻤﻠﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﺑﮫ ﺳﻮرﯾﮫ دور ﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮادث آذر ﻣﺎه ،ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪن ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ و اداری در ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ زﻟﺰﻟﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،دوﻟﺖ اردوﻏﺎن را ﺑﺎ
اﻧﺘﻘﺎدات و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﺟﮫ ﮐﺮد .در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﺟﺮای ﺑﺤﺮان ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﮐﯿﮫ »واﺣﺪ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺮﮐﯿﮫ« طﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ »رﺿﺎ
ﺿﺮاب« ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ و ﺣﺪود  ۵٠ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وی را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت رﯾﯿﺲ ھﺎﻟﮏ ﺑﺎﻧﮏ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی
ﺗﺮﮐﯿﮫ ﮐﮫ ﺑﺮای دور زدن ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ؛ اردوﻏﺎن ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﮫ  ١٠ﻧﻔﺮ از وزاری
ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ اش را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد؛ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮزﻧﺪان او ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪ و ﺣﺪود دو ھﺰار ﻣﺎﻣﻮر و رﯾﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ و ﺑﯿﺶ از  ١۵٠ﺗﻦ از ﻗﻀﺎت و دادﺳﺘﺎن
ھﺎ را ﺑﺮ ﮐﻨﺎر و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر اﻧﺘﻘﺎل داد.
ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،از ﻧﯿﻤﮫ دوم ﺳﺎل  ،٩٢ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺪن درﺧﺖ ھﺎی ﭘﺎرک ﮔﺰی در ﻣﯿﺪان ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل آﻏﺎز ﺷﺪه ھﻢ اﮐﻨﻮن در
اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﻓﺴﺎد دوﻟﺘﯽ ،ھﻢ ﭼﻨﺎن اداﻣﮫ دارد.
روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ رﺿﺎ ﺿﺮاب ،ﻋﻀﻮ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و در ﺟﮭﺖ درو زدن ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ،ﺑﮫ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺮﮐﯿﮫ از ﺟﻤﻠﮫ رﯾﯿﺲ ھﺎﻟﮏ ﺑﺎﻧﮏ ،ﻓﺮزﻧﺪان رﺟﺐ طﯿﺐ اردوﻏﺎن ﻧﺨﺴﺖ ورزﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﮫ و ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از وزرای ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ او ،رﺷﻮه
ھﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری داده اﺳﺖ .او را ﺑﮫ اﺗﮭﺎم  ٨٧ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮروﯾﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﺣﺪود ﺳﮫ ﻣﺎه از زﻧﺪان آزاد ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ادﻋﺎی
ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺮﮐﯿﮫ ،اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ در طﻮل ﭼﮭﺎر ﺳﺎل و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮای دور زدن ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ ھﻢ ظﺎھﺮا در اﯾﺮان ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﮫ
ﺑﮫ وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﺪھﮑﺎر اﺳﺖ ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اوﮐﺮاﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ﺳﮫ ﻣﺎه ﺑﻮد ﺷﺎھﺪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ ﺑﻮد در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺷﺎھﺪ ﻓﺮار رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﮫ روﺳﯿﮫ و آزادی
»ﯾﻮﻟﯿﺎ ﺗﯿﻤﻮﺷﯿﻨﮑﻮ« رھﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن از زﻧﺪان ﺑﻮد .ﺑﺤﺮان اوﮐﺮاﯾﻦ و ﺟﺪاﯾﯽ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮﯾﻤﮫ از اوﮐﺮاﯾﻦ ،ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﮫ ﻏﺮب و روﺳﯿﮫ اﺳﺖ
و اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﭘﺲ از رﻓﺮاﻧﺪوم  ١۶ﻣﺎرس ،رﺳﻤﺎ ﺑﮫ روﺳﯿﮫ اﻟﺤﺎق ﺷﺪ.
ھﻢ اﮐﻨﻮن رﯾﯿﺲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ،از اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺟﻨﮓ در اروﭘﺎ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﺷﻮﻟﺘﺲ ،رﯾﯿﺲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اداﻣﮫ ﺑﺤﺮان
اوﮐﺮاﯾﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ وﻗﻮع ﺟﻨﮓ در اروﭘﺎ را ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﯽ داﻧﺪ .او ،از ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺧﻮد درﺑﺎره ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ
دھﻨﺪ.
ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ در اﺑﻼغ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻼن ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﮫ »اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ« ،در واﻗﻊ ﺑﮫ طﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮫ رﯾﺎﺿﺖ ﮐﺸﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺳﺎﻧﺴﻮر و اﺧﺘﻨﺎق ﺗﺎﮐﯿﺪ ورزﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ،در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد در ﺳﺎل  ،١٣٩٣ﺿﻤﻦ اذﻋﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ »ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ« ﻣﺴﺌﻮل »آﺳﯿﺐ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ« ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
در ﻣﻮرد »رﺧﻨﮫ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻓﺮھﻨﮕﯽ« در ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻻن ھﺸﺪار داد .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،او در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎز ھﻢ ﺑﮫ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﺳﺎﻧﺴﻮر و اﺧﺘﻨﺎق ﺑﯿﺶ ﺗﺮ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ھﺎی اﯾﺮان ،ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺧﻮد را در ﻣﺸﮭﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،از
»ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﺮھﻨﮕﯽ« ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ »ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ھﻮﺷﯿﺎری ﻣﺮاﻗﺐ رﺧﻨﮫ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﮫ وظﺎﯾﻒ
اﯾﺠﺎﺑﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ «.او ،در ﺳﺎل  ،١٣٩٢ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ھﺸﺪار داده اﺳﺖ .او ،ھﻢ
ﭼﻨﯿﻦ روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﮫ ١۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ،ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﺮ »ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ دﯾﻨﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﺎل  ١٣٩٢ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮار و ﻧﺸﯿﺐ ھﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﺑﺎز وﻗﺎﯾﻊ ﺗﻠﺨﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﮫ در اداﻣﮫ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ،ﺳﻌﯽ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد ﺑﮫ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺎل  ١٣٩٢اﯾﺮان ﺑﭙﺮدازم.

اﻗﺘﺼﺎدی
ﻻﯾﺤﮫ ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎل ٩٣

١

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺟﻠﺴﮫ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه ﻻﯾﺤﮫ ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎل  ٩٣را ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﺮادات ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن و
رﻓﻊ اﯾﻦ اﯾﺮادات ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻮدﺟﮫ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ در روز ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪ .درآﻣﺪ  ۴٨ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردی از ﻣﺤﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ ھﺎی
اﻧﺮژی ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻘﻒ درآﻣﺪی ﺑﺮای ﯾﺎراﻧﮫ ﺑﮕﯿﺮان در ﺳﺎل  ،٩٣اﻋﻄﺎی ﯾﺎراﻧﮫ ﻧﻘﺪی ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان و ﺟﺮﯾﻤﮫ ﺳﮫ ﺑﺮاﺑﺮی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﯾﺎراﻧﮫ ﺑﮕﯿﺮ
از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺑﻮدﺟﮫ  ٩٣ﺑﻮد.

ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﮫ  ١٢٠ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوھﺶ ھﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ از ﺟﻤﻠﮫ وظﺎﯾﻔﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ از ھﻢ اﮐﻨﻮن ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻮدﺟﮫ
ﺳﺎل  ١٣٩٣اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ  ١٢٠ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺴﺮی روﺑﺮو ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﻞ رﻗﻢ ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎل  ١٣٩٣از  ١٩۴ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽ رود .ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎل  ١٣٩٢ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺎ  ۵٠درﺻﺪ ﮐﺴﺮی روﺑﺮو ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﯾﺤﯿﯽ آل اﺳﺤﺎق ،رﯾﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﮭﺮان ،ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﮔﺰارش اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻮدﺟﮫ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﮫ ﺑﺮای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه  ٣٨ھﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوھﺶ ھﺎی ﻣﺠﻠﺲ  ١٨ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻮرم ﺑﮫ  ۶ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﮐﺎھﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﯾﮏ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺠﯿﺪرﺿﺎ ﺣﺮﯾﺮی ،ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ھﺎی ﺧﻮد را در ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎل  ١٣٩٣ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﻣﺬاﮐﺮات ژﻧﻮ و ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻏﺮب ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﮔﺮه زده اﺳﺖ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ از ﻧﮕﺎه ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺣﺮﯾﺮی ﻧﻮﻋﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ
ﮐﺎذب اﺳﺖ .زﯾﺮا ،ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ژﻧﻮ ﺑﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ آزاد ﺷﺪن ھﻔﺖ ،ھﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از داراﯾﯽ ھﺎی ﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﯾﺮان در ﺧﺎرج
ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﮭﻢ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا ،اوﻻ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻧﺪک ﺑﮫ ﺟﺎی رﻓﻊ ﻧﯿﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم و اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان ﺑﮫ ﺟﯿﺐ راﻧﺖ ﺧﻮاران ﺳﺮازﯾﺮ ﻧﺸﻮد و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﮫ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺻﺮف واردات ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و دارو ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺑﮭﺒﻮدی در رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺸﻮر ﺑﮫ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ آورد.
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻣﻨﺎطﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ را در آذرﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری  ۴١/۶درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺳﺎل
 ١٣٩١دوازده درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .در واﮐﻨﺶ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮔﺰارش اﺳﺤﺎق ﺟﮭﺎﻧﮕﯿﺮی ،ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری ،ﮔﻔﺖ اوﻻ ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺗﻮرم ﺣﺪود  ۴٠درﺻﺪ اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ  ۶٠درﺻﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎ »ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺳﮭﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ھﺰﯾﻨﮫ ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ
از ﺧﺎﻧﻮار ﺷﮭﺮی اﺳﺖ ،در ﺳﺎل  ١٣٩١ﻧﺮخ ﺗﻮرم روﺳﺘﺎھﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺷﮭﺮھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ «.ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،اﻟﺒﺘﮫ ،ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در ﻣﻮرد وﺧﺎﻣﺖ ﻧﺮخ ﺗﻮرم روﺳﺘﺎھﺎ در ﺳﺎل  ١٣٩٢ﻧﺪاد.

ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻓﺎﺻﻠﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ،طﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎرھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ طﺒﻘﮫ ﻣﺘﻮﺳﻂ در اﯾﺮان و اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﻼف طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻨﯽ ھﺸﺪار
داده اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺴﯿﺎری از آن ھﺎ ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ طﺒﻘﮫ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻦ طﺒﻘﮫ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﯾﺎ آن طﺒﻘﮫ ای ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺸﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﮫ اﻗﺮار رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ،اﮐﻨﻮن ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺛﺮوت در ﮐﺸﻮر ،ﻣﯿﺰان ﺛﺮوت  ٢٠درﺻﺪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ  ۴٣ﺑﺮاﺑﺮ
 ٢٠درﺻﺪ ﻓﻘﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻮﻟﯿﻮی » «۴٣/٣ﺑﺮاﺑﺮ ،در رﺗﺒﮫ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯿﺰان ﻓﺎﺻﻠﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ در
ﺟﮭﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺣﺪود  ۶ﺑﻮده و در ژاﭘﻦ ﺣﺪود  ٢اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ده درﺻﺪ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان
ﺗﻨﮭﺎ  ٢درﺻﺪ از درآﻣﺪ ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دھﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺳﯽ و ﺳﮫ درﺻﺪ از درآﻣﺪ و ﻣﺼﺮف ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ
 ١٠درﺻﺪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮭﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ھﻤﮫ ،ﻧﮫ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻨﮓ و ﻧﮫ دوران ﺗﺤﺮﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ و ﻓﺮﻣﺎن ھﺎی »رھﺒﺮ« و ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی و اداری ﮐﮫ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺪه ھﺎی ﺳﺮطﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ،
اﺳﺖ.

اﺟﺮای ﻓﺎز دوم ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ در ﺳﺎل ٩٣
روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﮭﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﺿﻤﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺎزه ای از اﺟﺮای ﻓﺎز دوم ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ در ﺳﺎل  ،٩٣ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ» :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﮫ ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه ﻓﺎز دوم ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ٣٨ﺗﺎ  ٣٩درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ ھﺎی اﻧﺮژی،
ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎی ﻧﻘﺪی اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ«.

ﺑﺤﺮان  ٣ھﺰار ﭘﺮوژه ﻧﯿﻤﮫ ﺗﻤﺎم
روزﻧﺎﻣﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ،ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره »ﺑﺤﺮان  ٣ھﺰار ﭘﺮوژه ﻧﯿﻤﮫ ﺗﻤﺎم« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ» :ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﻼم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت
راھﺒﺮدی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺗﻤﺎم  ٢٩٠۶طﺮح ﻧﯿﻤﮫ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮاﻧﯽ از دوﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﮫ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ واﮔﺬار ﺷﺪه و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻮدﺟﮫ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ  ٣٣درﺻﺪی از  ۵۶ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﮫ  ٣٧ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ«.

ﻣﺬاﮐﺮات ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮔﺮوه ﭘﻨﺞ ﺑﮫ ﻋﻼوه ﯾﮏ
ﻋﺒﺎس ﻋﺮاق ﭼﯽ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﮫ ﺧﺒﺮ از آن داده ﮐﮫ  ۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ٢٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از داراﯾﯽ ھﺎی اﯾﺮان ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ ﺑﻠﻮﮐﮫ
ﺷﺪه ﺑﻮد در ھﺸﺖ ﻗﺴﻂ آزاد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .آزاد ﺷﺪن اﯾﻦ داراﯾﯽ ھﺎ از دوازدھﻢ ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ  ٣٠ﺧﺮداد ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ
داﺷﺖ .در  ۶ﻗﺴﻂ  ۵۵٠و در  ٢ﻗﺴﻂ  ۴۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از داراﯾﯽ ھﺎ ﺑﮫ اﯾﺮان داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ وارﯾﺰ اﯾﻦ داراﯾﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﺧﻮدرو ،ﺗﺠﺎرت طﻼ و ﻓﻠﺰات و
ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی ھﻮاﯾﯽ ھﻢ ﻣﻌﻠﻖ ﺷﻮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﯾﺮان ھﻢ ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺑﮫ اﺟﺮای »اﻗﺪاﻣﺎت اطﻤﯿﻨﺎن ﺳﺎز« ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻌﻠﯿﻖ
ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی  ٢٠درﺻﺪ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺖ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮاد  ٢٠درﺻﺪ ﺑﮫ اﮐﺴﯿﺪ و رﻗﯿﻖ ﮐﺮدن آن ھﺎ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ رﻗﯿﻖ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺑﮫ  ٣و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و ﯾﺎ اﮐﺴﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖ راﮐﺘﻮر ﺗﮭﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
از ﺑﯿﻦ ﻧﺨﻮاھﺪ رﻓﺖ«.
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﮫ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﮫ ژﻧﻮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮫ »ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرگ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان« ﯾﺎد
ﮐﺮده ﺑﻮد؟!

٢

دﯾﺪار روز ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ظﺮﯾﻒ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺗﺮﯾﺶ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل دﯾﺪار ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﻮن
ﻣﺴﺌﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن زن در ﺳﻔﺎرت اﺗﺮﯾﺶ در ﺗﮭﺮان اﺻﻮل ﮔﺮاﯾﺎن اﻧﺘﻘﺎدھﺎی ﺷﺪﯾﺪی را ﻣﺘﻮﺟﮫ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ اﯾﺮان
و ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﻮن ﮐﺮدﻧﺪ.
وزارت ﺧﺎرﺟﮫ اﯾﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ دﯾﺪارھﺎ ﺑﺪون اطﻼع اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮﭼﮫ اﺑﺘﺪا در ﮔﺰارش ھﺎ آﻣﺪه
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﺎﻧﻢ اﺷﺘﻮن ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ اﯾﻦ دﯾﺪارھﺎ ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﺎن ﺳﺨﻨﮕﻮی وی ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ دﯾﺪار
ﺧﺎﻧﻢ اﺷﺘﻮن ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﮐﺸﻮرھﺎ ھﻤﺎھﻨﮓ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ظﺮﯾﻒ و ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﻮن ،ﻣﺴﺌﻮﻻن دو ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮهﮐﻨﻨﺪه اﺗﻤﯽ از اﯾﺮان و ﮔﺮوه  ،١+۵ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ﮐﻮﺗﺎه
ﺑﮫ اﯾﻦ دور از ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎ ﭘﺎﯾﺎن دادﻧﺪ .دور ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﻮن ،ﻣﺴﺌﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ،ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ظﺮﯾﻒ ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ اﯾﺮان ،ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺮوری ﮐﻠﯽ
ﺑﺮ ﻣﺬاﮐﺮات دو روز ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺬاﮐﺮات از  ١٨ﺗﺎ  ٢٠ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل ﻧﻮی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ »راه ﺣﻞ ﻧﮭﺎﯾﯽ« اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ظﺮﯾﻒ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی اﻓﺰود ﮐﮫ» :ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﮐﮫ در ﺟﻠﺴﮫ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺤﺚھﺎﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ
و ﻣﻔﯿﺪ داﺷﺘﯿﻢ«.
وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ اﯾﺮان اﻓﺰود ﮐﮫ» :درﺑﺎره ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی و راﮐﺘﻮر اراک و ھﻤﮑﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮ اﺗﻤﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ« و در اداﻣﮫ ﮔﻔﺖ» :ﺳﻌﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮ روی ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی زودﺑﺎزده ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ و در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﻌﺪی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ«.

ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﺖ ھﺎی آﻟﻮده ﺑﮫ ﻣﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ از اوﮐﺮاﯾﻦ
اوﮐﺮاﯾﻦ اﯾﻦ روزھﺎ در اﯾﺮان ،ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎن ھﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﺎﺟﺮای واردات ﮔﻮﺷﺖ ھﺎی آﻟﻮده ﺑﮫ ﻣﻮاد
رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﺧﺒﺮی ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﮫ درﺑﺎره ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ  ٩ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﮫ  ٢٠ﺗﻨﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻮد .رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ
ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻔﺎرش ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﺑﮫ ﺣﺠﻢ  ٢٠ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ را ھﻢ داده ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد» :ﺑﮫ دﻟﯿﻞ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﻄﺮح و در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪ و از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ،
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ اﺟﺎزه ورود داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«
ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ،ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ  ٩ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﮫ ﺑﺮای اطﻤﯿﻨﺎن از آﻟﻮده ﻧﺒﻮدن ﺑﮫ ﻣﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ اﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ از واردات ﯾﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﮫ  ٢٠ﺗﻨﯽ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ و اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ دارﻧﺪ ﮐﮫ اﺻﻮﻻ ﻣﺤﻤﻮﻟﮫ ﮔﻮﺷﺖ آﻟﻮده
از ﮐﺸﻮر اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﮫ اﯾﺮان وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﮫ.
در اواﯾﻞ ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه  ،٩٢ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﮫ ﮔﻮﺷﺖ آﻟﻮده ﺑﮫ ﻣﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ از ﮐﺸﻮر اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﮫ اﯾﺮان ارﺳﺎل
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮭﻤﻦ ﻋﻠﯽ اﯾﺮاﻧﭙﻮر ،اﮔﺮﭼﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺶ ﺗﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻗﺮار دھﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺮای ادﻋﺎی
ﺧﻮد اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارﮐﯽ ھﻢ در اﺧﺘﯿﺎر دارد و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮدﺟﮫ در ﻣﺠﻠﺲ ،ادﻋﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.

ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺴﺘﺮده و ﻋﻤﯿﻖ در دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻤﺎم ﺳﺮان و ﻣﻘﺎﻣﺎت و ارﮔﺎن ھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﻧﻔﺘﯽ ،ﻣﮫ آﻓﺮﯾﺪ ﺧﺴﺮوی
ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺳﺮﺷﻨﺎس ،اﺧﺘﻼس از ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﮫ اﯾﺮان و ﭘﺮوﻧﺪه رﺣﯿﻤﯽ ،ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺗﻀﻮی و ،...ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ
ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ٩٢ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﻧﻔﺘﯽ و ھﻤﮑﺎر ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺶ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺳﺮ زﺑﺎن ﻣﺮدم ھﻢ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻔﺘﮫ ھﺎی ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﻧﻔﺖ ،او ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ٩ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﮫ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ﻧﻔﺖ ﺑﺪھﮑﺎر
اﺳﺖ .ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻔﺘﻮح اﺳﺖ و ظﺎھﺮا ﻧﮭﺎدھﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺧﻮد او -ﮐﮫ در ﺑﺎزداﺷﺖ اﺳﺖ -از
طﺮﯾﻖ ﻓﺮوش اﻣﻮاﻟﺶ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ،ﺑﺪھﯽ اش را ﺗﺴﻮﯾﮫ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،دو ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﮐﻼھﺒﺮداری از ﺑﺎﺑﮏ
زﻧﺠﺎﻧﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻓﺴﺎد ﺑﺰرگ ﺳﮫ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﻧﺪه ای اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
ﭘﺮوﻧﺪه اﺧﺘﻼس از ﺑﯿﻤﮫ اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺻﺪور آرای ﻣﺘﮭﻤﺎن در ﺷﻌﺒﮫ  ٧۶دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ
اﻋﺘﺮاض ﻣﺘﮭﻤﺎن ﺑﮫ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺟﺎع ﺷﺪ .دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ،ﺗﻌﺪادی از ﻣﺘﮭﻤﺎن را ﺗﺒﺮﺋﮫ و اﺣﮑﺎم  ٢٢ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﮭﻤﯿﻦ
ﭘﺮوﻧﺪه را ﻧﻘﺾ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺟﮭﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﮫ ﺷﻌﺒﮫ ھﻢ ﻋﺮض ﺑﮫ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ارﺟﺎع ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﮫ ﺷﻌﺒﮫ  ٧٩ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ
ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪی ﮐﺸﮑﻮﻟﯽ ارﺟﺎع ﺷﺪ و دادﮔﺎه ﺑﮫ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺴﺘﻨﺪات ﭘﺮوﻧﺪه آﻧﺎن را ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﮫ ﺣﺒﺲ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد.
در ﺷﻌﺒﮫ  ٧۶دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﮭﻤﺎن در دﻓﺎع از ﺧﻮد از ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺣﯿﻤﯽ ﻣﻌﺎون اول اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﺎم ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﺟﺎﺑﺮ
اﺑﺪاﻟﯽ )آﻗﺎی ﺧﺎص( ﺑﺎ رﯾﯿﺲ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت وﻗﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم و ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ را ﺑﮫ وی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدم «.اﻟﺒﺘﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮای رﺣﯿﻤﯽ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﯿﻤﮫ اﯾﺮان
ھﯿﭻ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ رﺣﯿﻤﯽ در ﭘﺮوﻧﺪه دﯾﮕﺮی ﻣﺘﮭﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪ .ﺷﻌﺒﮫ ﭘﻨﺠﻢ دادﺳﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ
از او ﺑﮫ اﺳﺘﻨﺎد دﻻﯾﻞ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﭘﺮوﻧﺪه ،او را در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻌﺎون اول دوﻟﺖ دھﻢ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ و ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺑﮫ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ .ﻣﺤﺴﻦ اﻓﺘﺨﺎری رﯾﯿﺲ دادﮔﺎه ھﺎی ﮐﯿﻔﺮی در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
رﺣﯿﻤﯽ ﺑﮫ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﺸﺎن از دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﮭﺮان ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ دادﮔﺎه رﺣﯿﻤﯽ ،در
ﻧﯿﻤﮫ اول ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺷﻌﺒﮫ  ١۵دادﺳﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪه از ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی رﯾﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ دﻗﯿﻘﯽ
وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﺮﺗﻀﻮی رﯾﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ :ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ اﻣﻮال
دوﻟﺘﯽ ،اﺧﺘﻼس و ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ از ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدم و ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ از ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در
ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﮫ دادﺳﺮا اراﺋﮫ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.
ﻣﺮﺗﻀﻮی ،ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ،ﮐﮫ ﺑﺴﺘﻦ ﻓﻠﮫ ای رزوﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،ﻗﺘﻞ زھﺮا ﮐﺎظﻤﯽ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮان و ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺘﻞ ﺟﻮاﻧﺎن در
زﻧﺪان ﮐﮭﺮﯾﺰک را در ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد دارد در دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،از ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان و
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﮐﻼﻧﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻦ و ﯾﺎ ﻧﻘﺪ ﺑﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اطﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد داده اﺳﺖ.

٣

ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺗﺮک ھﻤﺪاﻧﯽ ،وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﭼﺎﺑﮭﺎر ھﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺧﯿﺎﻧﺖ
در اﻣﺎﻧﺖ و اﺧﺘﻼس ھﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﭘﺮوﻧﺪه اﺗﮭﺎم ھﺎی ﻣﺮﺗﻀﻮی ﮐﮫ در ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺠﻠﺲ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ ارﺟﺎع ﺷﺪه و در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.
ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺗﺒﺮﯾﺰی ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ »ﻣﮫآﻓﺮﯾﺪ  «٢اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺑﺪھﯽ ﮐﻼن ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻣﺤﺴﻨﯽ اژهای دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران درﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﮭﻢ ﺗﺒﺮﯾﺰی اظﮭﺎر داﺷﺖ :اﯾﺸﺎن
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ طﻠﺒﮑﺎران اﻣﻮاﻟﺶ را ﺑﮫ ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،وی دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ،ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﯽ و ﺳﮭﺎﻣﺪار ﺑﺎﻧﮏ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺷﺮﮐﺖ ھﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،او ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺧﻮدروی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را ﺑﮫ ﻣﺒﻠﻎ  ٢ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺨﺮد .ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺗﺒﺮﯾﺰی  ۴ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮوﻧﺪه اﺧﺘﻼس  ٣ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردی اﺳﺖ ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﺣﺪود  ١٢٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﮫ ﺷﺒﮑﮫ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺪھﮑﺎر اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﭘﺮوﻧﺪه دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺣﻖ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻧﺮﻓﺘﮫ  ١٢ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن« دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ٩٢ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎد ﮐﺸﺎورزی
اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﻮد .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﻣﺘﮭﻢ ﻣﺒﻠﻎ  ۵۴٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺑﺖ ﻏﺬا در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖھﺎی ﻧﺮﻓﺘﮫاش درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﮭﻤﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﺻﺪور ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﯿﺮاز ارﺟﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺘﮭﻤﺎن ﺑﺎ وﺛﯿﻘﮫ آزادﻧﺪ.

ﻋﺪم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ دو ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ
ﻗﻀﺎت دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر طﯽ رای ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ،ﺑﺮای ھﯿﭻ ﯾﮏ از دو ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﮐﮫ از آن ھﺎ »در ﻓﺴﺎد  ٣ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردی رد ﭘﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه
ﺑﻮد« ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﯽ ﺻﺎدر ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮭﺮ ،دو ﺗﻦ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه
ﻓﺴﺎد ،در دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ
ﻣﻮﺳﯽ ﺛﺮوﺗﯽ ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان ،روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﮫ  ۶ﻣﺎرس  ،٢٠١۴ﮔﻔﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر  ١۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان
زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.
او ،ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺣﺪود  ٢٠درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و  ٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از آن ھﺎ ھﯿﭻ »ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ« درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﮭﺎر ﻧﯿﻮز ،در  ٢٢دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،٢٠١٢ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از »اوﻟﯿﺎء ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮕﯽ« ،ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ،ﺧﻂ ﻓﻘﺮ واﻗﻌﯽ در ﮐﺸﻮر را درآﻣﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 ۵٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار  ۴ﻧﻔﺮه اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد.
در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل و ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﺰارش »ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ« ،ﺟﻤﺸﯿﺪ ﭘﮋوﯾﺎن ،رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ و ﭘﮋوھﺸﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮان ،ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد  ٢٧ﻣﯿﻠﯿﻮن
اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻦ زﯾﺮﺧﻄﺮ ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺎرﮔﺮی
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی
در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎل اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﮭﻤﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد راه اﻓﺘﺎد .از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺪن ﭼﺎدرﻣﻠﻮ ﺗﺎ ﭘﻠﯽ اﮐﺮﯾﻞ اﺻﻔﮭﺎن ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ،از ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ھﺎی ﻣﺎھﺸﮭﺮ ﮐﮫ ﭘﺮﭼﻢ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ و ﭼﮭﻞ ھﺰار
ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ طﻮﻣﺎر اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان ده ھﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﯿﮫ دﺳﺘﻤﺰدھﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .ﺑﮫ
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﺮاﺳﺮی و ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻧﺸﺪ ﮐﺴﯽ ھﻢ ﺑﮫ آن ھﺎ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐﺮد.

دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﺎل ١٣٩٣
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و دوﻟﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﺎ ٢۵
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎل  ٩٢ﻣﻌﺎدل  ۶٠٨ھﺰار و  ٩٠۶ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ١١/۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎل  ٩٢ﻣﻌﺎدل ١٢١ھﺰار و  ٧٨١ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﭼﯿﺰ ٢۵
درﺻﺪ دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺎﯾﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﺳﺎل  ٩٣ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ده درﺻﺪ ﮐﻢ ﺗﺮ از ﺗﻮرم اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ .دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ  ۶٠٨ھﺰار و  ٩٠٠ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺗﺎ ﯾﮏ ھﺸﺘﻢ آﻣﺎرھﺎی ﺧﻂ ﻓﻘﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ادارات ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ھﻔﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﮫ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻮرم ﻣﮭﺎرﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﺎز ھﻢ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺎر ﻣﺮدم ﺑﺎز ھﻢ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﮫ آن ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ،اﻋﺘﯿﺎد ،ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﺰھﮑﺎری ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ ،زﻧﺪان و ...اﺳﺖ.

ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺘﺮض ﺧﻮاھﺎن ﺣﻀﻮر روﺣﺎﻧﯽ در ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ رازی
ﺣﺪود ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ رازی ﺻﺒﺢ روز  ٢۴دی ﻣﺎه ،ھﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺑﺮای ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﺑﺎر طﯽ دو ھﻔﺘﮫ اﺧﯿﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﮫ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ رازی در
ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاض آﻣﯿﺰﺷﺎن طﯽ دو ھﻔﺘﮫ اﺧﯿﺮ ﮐﮫ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺑﯿﺮون از ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻀﻮر »روﺣﺎﻧﯽ« در
ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم و آﮔﺎھﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ رازی ﮐﮫ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ ﻓﺎش ﺷﻮد ،ﺗﺠﻤﻊ اﻣﺮوز ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺳﻔﺮ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺑﮫ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻤﻌﺎت دو ھﻔﺘﮫ اﺧﯿﺮ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ رازی اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﻧﯿﺰ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ و از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
وی ،ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﮐﺎرﮔﺮان را رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪان رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﻤﻊ ﺣﺪود ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ
در روزھﺎی ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ ھﻔﺘﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺗﺠﻤﻊ روز ﯾﮏ ﺷﻨﺒﮫ ) ٢٢دی ﻣﺎه( ،ھﻨﻮز ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺸﺪه اﻧﺪ.

۴

اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮ ﮔﻔﺖ :ﻋﺼﺮ دﯾﺮوز )دوﺷﻨﺒﮫ  ٢٣دی( ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ دو ھﻔﺘﮫ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی اﺻﻠﯽ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
رازی ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺟﻠﺴﮫ ای ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ.
وی ،در ﺧﺼﻮص ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺬاﮐﺮات دﯾﺮوز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ از ﺟﻠﺴﮫ دﯾﺮوز ﻧﺘﯿﺠﮫ ای ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و او
ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮاﺳﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ رازی ﮐﮫ در ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﻨﺪ اھﻮاز ﻧﯿﺰ در اداﻣﮫ ﺗﺠﻤﻊ دﯾﺮوز ﺧﻮد ،در ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮫ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ  ٩ﻣﺎه ﺣﻘﻮق ﺧﻮد و ﺳﺎل ھﺎ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻮای اھﻮاز ﭼﻨﺎن آﻟﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﮔﺮان از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﯿﮑﺎری
اﺧﯿﺮا ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﮭﺮ ،در ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﻋﺠﯿﺐ در ﺟﻤﻌﯿﺖ درس ﺧﻮاﻧﺪه ھﺎ  ۵ /ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻧﮫ ﺷﺎﻏﻠﻨﺪ و
ﻧﮫ ﺑﯿﮑﺎر!« ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ،آﻣﺪه اﺳﺖ :از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ١٠/٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﮐﺸﻮر  ٣/٩ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻏﻞ ١ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯿﮑﺎر و ۵/٣
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی )ﻧﮫ ﺷﺎﻏﻞ و ﻧﮫ ﺑﯿﮑﺎر( ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز  ۵٠درﺻﺪ ﮐﻞ اﻓﺮادی ﮐﮫ از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻋﻤﻼ در ﭼﺮﺧﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ
اﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ،ﺣﺪود  ٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ زن و  ٢/٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺮد ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﮫ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺑﯿﮑﺎر ،آﻣﺎر ﺑﺰرگ و ﻋﺠﯿﺐ اﻓﺮد ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ھﺎ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻞ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن ﻋﺪدی ،از  ١٠ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٣١٣ھﺰار و  ۵٩٠ﻣﺮد و زن ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ و ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز ۵ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٢ھﺰار و  ١۴۵ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻏﻼن و ﺑﯿﮑﺎران ﻗﺮار دارﻧﺪ.
در ﻧﻘﻄﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٣١١ھﺰار و  ۴۴۵ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﮫ طﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻧﮫ
ﺷﺎﻏﻞ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﮫ ﺑﯿﮑﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد  ١٠ﺳﺎﻟﮫ و ﺑﯿﺶ ﺗﺮ )ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه( ﮐﮫ در طﻮل ھﻔﺘﮫ ﻣﺮﺟﻊ طﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ در ھﯿﭻ ﯾﮏ از دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻏﻼن و ﺑﯿﮑﺎران ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ  ۶ﺑﮭﻤﻦ  ١٣٩٢ﻧﻮﺷﺖ :طﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﺑﯿﺶ از  ۴٠ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ در ﺳﻦ ﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﮫ
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﺰء ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدل  ۵٢درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ٧٧ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮی اﯾﺮان اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻧﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ھﻔﺘﮫ ای ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ھﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﻧﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰ
آﻣﺎر ،ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺑﺪون ﻣﺰد ،ﮐﺎرآﻣﻮزان ،ﻣﺤﺼﻼن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﮐﺎر ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﺮﺑﺎزان ھﻢ ﺟﺰء ﺷﺎﻏﻼن ھﺴﺘﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﮫ آﻣﺎده ﺑﮫ ﮐﺎر و ﺟﻮﯾﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﺰء ﺑﯿﮑﺎران ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ھﺎ ،دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل در اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﮫ دار ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺎر ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﯿﮑﺎران زن و ﻣﺮد
از ھﺮ  ١٠زن ﯾﮑﯽ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺰﯾﯽ ﺗﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺷﮭﺮوﻧﺪان اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ھﺮ دو ﻣﺮد در ﺳﻦ
ﮐﺎر ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻌﺎل اﺳﺖ اﻣﺎ در زﻧﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ھﺮ  ١٠زن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻌﺎل اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
زﻧﺎن در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد  ١٧درﺻﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ در آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﮫ  ١١/٣درﺻﺪ ﺗﻨﺰل ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻣﺴﺎل اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﮭﺎر اﻣﺴﺎل ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ١٣/۶و  ١۴/٣درﺻﺪ ﮔﺰارش
ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﮔﺮوه ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﺎن ھﺮﭼﻨﺪ از زﻧﺎن ﺑﯿﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﺎل  ١٣٨۴اﯾﻦ ﻧﺮخ ﻧﯿﺰ اﻓﺖ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .در
ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻣﺴﺎل ۶٢/١ ،درﺻﺪ ﻣﺮدان در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ و ﭘﯿﺶ از آن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﺮخ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﮭﺎر اﻣﺴﺎل ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۶۴/٧و
 ۶۴/۴درﺻﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدان در ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻣﺴﺎل ﺑﮫ  ۶٢/١درﺻﺪ رﺳﯿﺪه ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﺮخ در ﺳﺎل آﻏﺎزﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺖ
ﻧﺨﺴﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل  ١٣٨۴ﻣﻌﺎدل  ۶۴/٧درﺻﺪ ﺑﻮد.
ھﻤﯿﻦ آﻣﺎرھﺎی ﭘﺮاﺑﮭﺎم و و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه و از ﻓﯿﻠﺘﺮ دوﻟﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل و اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،روزﺑﺮوز ﺑﺪﺗﺮ و وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﻣﯽ
ﮔﺬرد و ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎراﺿﯿﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﻠﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ،ﭼﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ طﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد زﯾﺴﺖ
و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم دارد و ﻧﮫ ﺗﻮاﻧﺶ را دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﻮد و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی و ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺤﺮوم و ﺳﺘﻢ
دﯾﺪﮔﺎن ،ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب ھﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ روی آورده اﺳﺖ.

ﺣﻮادث ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﺣﺴﯿﻦ طﻼ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﻠﺲ ،در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ ﺷﻨﺒﮫ  ۴اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ،ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل  ١۵٠٧ ،٩٠ﻧﻔﺮ و در ﺳﺎل  ١٧٩۶ ،٩١ﻧﻔﺮ از
ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ ﻛﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ھﺸﺪاری ﺟﺪی ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ طﻼ اظﮭﺎرداﺷﺖ :در دو ﻣﺎه اﺧﯿﺮ دو ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻛﮫ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﮫ آن ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺷﺪ ﺣﺎدﺛﮫ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻛﺎرﮔﺎه ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻤﮭﻮری و ﺣﺎدﺛﮫ ﻣﻌﺪن
ﻛﺮﻣﺎن ﺑﻮد ﻛﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻓﻮت ﭼﻨﺪ ﻛﺎرﮔﺮ ﺷﺪ و در ھﺮ دو ﺣﺎدﺛﮫ ﻓﻮق ﺑﺎزرﺳﺎن ﻛﺎر وظﺎﯾﻒ ﺧﻮد را در ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻤﻦ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده
ﺑﻮدﻧﺪ.
در  ۶ﻣﺎھﮫ اول ﺳﺎل ﺟﺎری ٩ ،ھﺰار و  ۶٧ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﮫ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ ،دوﺷﻨﺒﮫ  ١٩اﺳﻔﻨﺪ ،١٣٩٢
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم دﻓﺘﺮ آﻣﺎر و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،از ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ رﻗﻢ  ٨ھﺰار و  ٩٢۵ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪه ﻣﺮد و  ١۴٢ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪه زن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،از ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎدﺛﮫ دﯾﺪﮔﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ٧ ،ھﺰار و  ١١١ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪه ﻣﺘﺎھﻞ و ﯾﮏ ھﺰار و  ٩۵۶ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪه ﻣﺠﺮد ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،از  ٩ھﺰار و  ۶٧ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪه ﺣﺎدﺛﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ٨ ،ھﺰار و  ٣٣٢ﻧﻔﺮ از آن ھﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺒﻮدی ﮐﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ و  ۵١ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻓﻮت
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ  ٩۶ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪه از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﮐﻠﯽ و  ١۴٩ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪه از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﺟﺰﺋﯽ ﺷﺪﻧﺪ و  ۴٣٩ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻏﺮاﻣﺖ ﻧﻘﺺ
ﻋﻀﻮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻤﺒﻮد وﺳﺎﯾﻞ اﯾﻤﻨﯽ ،وﺳﺎﯾﻞ ﺑﯽ ﺣﻔﺎظ ،وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻌﯿﻮب ،ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎظﺘﯽ و ﻓﻘﺪان اطﻼﻋﺎت از دﯾﮕﺮ ﻋﻠﺖ ھﺎی ﻋﻤﺪه
وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

۵

دو ﮐﺎرﮔﺮ زن در ﺟﺮﯾﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ
ﻣﺠﯿﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ،طﯽ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ در روزﻧﺎﻣﮫ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ» :ﻧﮑﺘﮫ ﺗﻠﺦ اﯾﻦ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻓﻘﺮه اﺧﯿﺮ ،از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮان
آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم طﺎﻗﺖ و ﺗﻮان ﺟﺴﻤﯽ ﻣﻘﺼﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮫ از »ﻧﺮدﺑﺎن ھﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ«
ﺧﺒﺮی ﺑﻮده و ﻧﮫ از »ﺗﺸﮏ ھﺎی ﺑﺎدی« و ﻧﮫ »ﺑﺎﻟﮕﺮد ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺣﺎدﺛﮫ دﯾﺪﮔﺎن« و  ...اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق در ﯾﺎدداﺷﺖ روزﻧﺎﻣﮫ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ »ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﮫ و آﻣﺮان آن ھﺎ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎﺷﺮﯾﻦ در ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ در ﺣﺎدﺛﮫ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺟﻤﮭﻮری ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ«.
ھﻢ زﻣﺎن روزﻧﺎﻣﮫ ﺷﺮق ﺿﻤﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻌﻔﺮی ﻣﺮد  ٣٢ﺳﺎﻟﮫ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮫ از آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻤﮭﻮری ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ» :ﺣﺴﯿﻦ
ﺟﻌﻔﺮی ﺣﺎﻻ ﺳﮫ روز اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻮس ﺳﻘﻮط دو ھﻤﮑﺎرش ﺷﺐ و روز را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ«.
ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻌﻔﺮی ،ﺑﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﺷﺮق ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ» :ﻣﻦ  ١۵دﻗﯿﻘﮫ آن ﺟﺎ داد ﻣﯽ زدم ﮐﮫ ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺮدﺑﺎن را ﺑﺎﻻ ﻧﺪادﻧﺪ ،ﺗﺸﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﻨﺪاﺧﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ﮐﺴﯽ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ«.
اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺠﺎتﯾﺎﻓﺘﮫ از آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻤﮭﻮری در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺻﺪرا ﻣﺤﻘﻖ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﮫ ﺷﺮق ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ »ﻣﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﮫ،
ﯾﮏ دﻗﯿﻘﮫ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮت ﮐﻨﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﮫ دﯾﺮﺗﺮ ﻧﺮدﺑﺎن دوم ﮐﮫ از ﺳﺮﭘﯿﭻ ،ﭘﯿﭽﯿﺪ را ﻧﻤﯽ دﯾﺪم ﻣﻦ ھﻢ داﺷﺘﻢ ﺧﻮدم را
ﭘﺮت ﻣﯽ ﮐﺮدم ﭘﺎﯾﯿﻦ .ﻟﺤﻈﮫ آﺧﺮم ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺴﻮزم .آن ھﺎ ھﻢ واﻗﻌﯿﺘﺶ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ زﻧﺪه ﻧﺴﻮزﻧﺪ از ﭘﻨﺠﺮه ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ اﻓﺘﺎدﻧﺪ
و ﻣﺮدﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،زﻧﺪه ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ در ﯾﮏ دﻗﯿﻘﮫ ﻣﺮدن؟«

ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ  ١١ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﺎزرﺳﯽ وزارت ﮐﺎر ﮔﻔﺖ در ﺳﺎل  ۵٢ ،٩١درﺻﺪ ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﮫ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر رخ داده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻓﻮت ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮده
و  ٣٨درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺣﺎدﺛﮫ دﯾﺪه ﻓﺎﻗﺪ ﺑﯿﻤﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﮫ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات اﯾﻦ ﺣﻮادث ،ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﮫ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺎدﺛﮫ دو ﻣﻘﻮﻟﮫ ﻣﮭﻢ طﺮاﺣﯽ اﯾﻤﻦ و اﺟﺮای ﮐﺎر ﺑﮫ روش اﯾﻤﻦ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﮐﻠﯽ ﺣﻮادث ﺑﮫ
ﺧﺼﻮص ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺿﺎﯾﻌﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮫ ھﻤﺮاه دارﻧﺪ.
در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ »ﺗﺴﻨﯿﻢ« ،ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ را ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﺻﺎﺑﺘﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎر وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .او ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل آﻣﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﯿﻤﮫﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﺣﻮادث ﺳﺎل  ٨٧را ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ٢٢ھﺰار  ١٣۴ﺣﺎدﺛﮫ و در ﺳﺎل  ٩١ﺑﮫ ﻣﯿﺰان
 ٢٠ھﺰار و  ۵٣٢ﺣﺎدﺛﮫ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺿﺮﯾﺐ ﺷﯿﻮع ﺑﮫ ازای ﯾﮑﺼﺪ ھﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺣﺪود
 ١١ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .از ﺿﺮﯾﺐ ﺷﯿﻮع  ٢۶٩ﺑﮫ  ١٧٨رﺳﯿﺪه ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮادث ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻮده اﻟﺒﺘﮫ ﻧﮑﺘﮫ ای ﮐﮫ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﮫ در
ﺣﺪود  ٣٨درﺻﺪ از ﺣﻮادث ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﺎدﺛﮫ دﯾﺪﮔﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺑﯿﻤﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ.

زﻧﺎن
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺪﭘﻮﺷﺸﺎن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه ھﻢ ﭼﻨﺎن اداﻣﮫ دارد
ﺑﮫ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻋﺼﺮ ﺷﻨﺒﮫ  ١۶ﺷﮭﺮﯾﻮر  ،١٣٩٢ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﮐﮫ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮑﯽ از ﮐﻨﺴﺮت ھﺎ ﺑﻮد ،ﺿﻤﻦ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود اﻓﺮاد ﺑﺪﭘﻮﺷﺶ ﺑﮫ ﮐﻨﺴﺮت ،ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد ﺑﺪﺣﺠﺎب را ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ﺗﮭﺮان ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﮐﻨﺴﺮت آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از ورود آن ھﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و
ﺗﻌﺪادی را دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﺮای ﺳﯿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺑﮫ ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻨﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.

 ٢ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵٠٠ھﺰار زن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار
ﻋﺎدل آذر ،رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،روز ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ  ٨ژاﻧﻮﯾﮫ  ،٢٠١۴در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮭﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ
در ﺳﺎل  ١٣٩٠ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  ١٢درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮارھﺎی ﮐﺸﻮر را از اﯾﻦ ﭘﺲ زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٣٨٨ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ
اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺳﭙﺲ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ  ٨٢درﺻﺪ زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﮐﺸﻮر ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ  ٢ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵٠٠ھﺰار زن ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺑﯿﮑﺎرﻧﺪ و ﺣﺪود  ٧۵درﺻﺪ زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮارھﺎی اﯾﺮان ﯾﺎ ﺑﯿﺴﻮادﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﻮاد اﺑﺘﺪاﯾﯽ دارﻧﺪ .ﻋﺎدل آذر ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ۵٠
درﺻﺪ زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار در دھﮏ ھﺎی ﯾﮏ ،دو و ﺳﮫ درآﻣﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎن ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻮدﮐﺎن
ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺤﺮوم اﯾﺮان از از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﮫ ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻻزم و اﻣﮑﺎﻧﺎت اوﻟﯿﮫ ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن
دوران ﮐﻮدﮐﯽ ،ﺑﯿﻤﮫ و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﮔﺮوھﯽ،
آزادی ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ و ﮔﺮوه ،آزادی ﻣﺬھﺐ و اﻓﮑﺎر و  ...ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﮫ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاد آن را اﺟﺮا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻋﺘﯿﺎد در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و ﮐﺎھﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﻦ اﻋﺘﯿﺎد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻮاردی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در
اﯾﺮان را ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در آورده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮه از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺎزﻣﺎن رﺳﻤﯽ اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ھﻔﺘﺼﺪ ھﺰار ﮐﻮدک
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺲ ت ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺷﻤﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر در اﯾﺮان را ﺑﯿﺶ از  ٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻋﻼم ﮐﺮدە اﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارش ھﺎ ،ﺑﯿﺶ از  ٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک در اﯾﺮان ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﺎن را ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ از ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۶

ﺷﻤﺎر روزاﻓﺰون ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر در اﯾﺮان از طﺮﻓﯽ و وﺿﻌﯿﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻧﻈﺮات ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﻌﻄﻮف ﺧﻮد
ﮐﺮدە اﺳﺖ.

ازدواج و طﻼق ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان
ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮه در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ازدواج و طﻼق ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و آﻣﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ در اﯾﺮان ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪە اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ آﻣﺎر را ﻣﺘﺠﺎوز از ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ وﺻﻒ ﮐﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻋﻮاﻗﺐ آن ھﺸﺪار داده و اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ وﺻﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از آﻣﺎرھﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮه از ﺳﻮی ﻧﮭﺎدھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۵درﺻﺪی آﻣﺎر ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ وﯾﮋه دﺧﺘﺮان زﯾﺮ
 ١۵ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ٣٧ ،ھﺰار ﮐﻮدک ﻣﻄﻠﻘﮫ و ﺑﯿﻮه در اﯾﺮان ﺛﺒﺖ ﺷﺪە اﻧﺪ.
ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ در اﯾﺮان ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﮫ آﻣﺎر ازدواج ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و
در ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﮫ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از وﺟﻮد ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ۴۵ھﺰار ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺒﺮ دادە اﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻋﻮاﻗﺐ و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ ھﺸﺪار دادە و ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ را از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﻌﻒ ﻗﺎﻧﻮن و ﻓﻘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮه ،در ھﺮ ﺳﺎل ٨٠٠ ،دﺧﺘﺮ  ١٠ﺗﺎ  ١۴ﺳﺎﻟﮫ و  ١۵ھﺰار دﺧﺘﺮ  ١۵ﺗﺎ  ١٩ﺳﺎﻟﮫ در اﯾﺮان طﻼق ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
آﻣﺎرھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ازدواج دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  ١۵ﺳﺎل در ﺳﺎل  ١٣٩٠ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎل  ،١٣٨۵ﺑﯿﺶ از  ٣۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ
اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در اﯾﺮان ﺑﺎ  ٢درﺻﺪ ،ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ازدواج دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  ١۵ﺳﺎل را ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه
ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﮐﮫ ﻧﺎﻗﺾ ﻣﺎدە  ٢١ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﮫ روح ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ در
اﯾﺮان ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ١۵ﺳﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آﯾﺎت  ٣٧ ،۴و  ۴٠ﺳﻮره اﺣﺰاب ﻗﺎﻧﻮن ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه را ﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎدە  ٢٧ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ.

ﮐﺎھﺶ ﺳﻦ اﻋﺘﯿﺎد در اﯾﺮان
ﺳﻦ اﻋﺘﯿﺎد در اﯾﺮان ،ھﻤﻮاره ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻤﺎر اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﮫ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻋﺪم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﺧﺮﯾﺪ
و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﮫ وﯾﮋه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﻋﺘﯿﺎد در اﯾﺮان ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ رﯾﺸﮫ ﮐﻦ ﻧﺸﺪە و ﮐﺎھﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺟﻮانﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺪە
اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﯾﺮان ﺑﮫ ﮐﻢ ﺗﺮ از  ١۵ﺳﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
ھﺸﺪار دادە اﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻣﺪارس ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪە اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﮑﻮت ﮐﺮده اﻧﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزﻣﮫ در راﺳﺘﺎی رﯾﺸﮫ ﮐﻦ
ﮐﺮدن اﻋﺘﯿﺎد و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﺎھﺶ آن ﭘﯿﺶ رو ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
طﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﮐﺎھﺶ ﺳﻦ اﻋﺘﯿﺎد در اﯾﺮان و ھﻢ زﻣﺎن در ﺧﻄﺮ ﺑﻮدن ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪە ھﺎی ﻣﺨﺮب
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪە اﻧﺪ ،اﯾﺪز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺑﮫ ﻣﺮز ھﺸﺪار رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و آﻣﺎرھﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ  ۶۵درﺻﺪ از ﻣﻮارد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ اﯾﺪز از راه
ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ ھﺎی آﻟﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ.

داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﺠﻮ
در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮔﺬﺷﺖ ﻓﺮھﺎد رھﺒﺮ ﮐﮫ از ﺳﺎل  ١٣٨۶رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ ،ﺑﺎ ﺑﺪرﻗﮫ ﺳﮫ وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ،اﻗﺘﺼﺎد و ورزش از
رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻨﺎر رﻓﺖ.
ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮔﺬﺷﺖ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﻏﯿﺮ از ﭼﻨﺪ اﻋﺘﺮاض ﻣﺤﺪود و ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪا ،ﭼﻨﺪان ﺗﺤﺮﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﮫ
طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﮑﻤﯿﻞ ظﺮﻓﯿﺖ در ﻧﻮﺑﺖ دوم اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ و وزارت ﻋﻠﻮم اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﮫ آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﺬﯾﺮش در دوره ﻧﻮﺑﺖ دوم در ﭘﺮدﯾﺲ ﭘﻮﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﮫ ﺷﮭﺮﯾﮫ آن ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﯿﻦ  ۴۵ﺗﺎ ۵۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اروﻣﯿﮫ ،در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺻﻨﻔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺻﻨﻔﯽ ﺧﻮد
ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﺮج ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،رﯾﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ،ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻣﻠﮑﯽ داﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ١٠٠داﻧﺸﺠﻮی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺷﮭﺮﯾﮫ ھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ و اﻟﺒﺘﮫ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎھﯽ از
ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﺳﺎل ﺟﺎری اﻧﺼﺮاف دادﻧﺪ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺳﺖ ﮐﮫ رﯾﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﻧﺼﺮاف ھﺎ را
طﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ.
اﻣﺴﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺎه ھﺎی  ٣ﺗﺎ  ١۴ارم داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز دﭼﺎر ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺷﺪه و ﺳﺮوﮐﺎرﺷﺎن ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .ﺑﯿﺶ ﺗﺮ اﯾﻦ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮭﯿﺪ ﻓﻘﯿﮭﯽ ﺑﺴﺘﺮی و ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک ﺳﻮﺳﯿﺲ ﮐﮫ ﺳﻠﻒ
ﺳﺮوﯾﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای آن ھﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد دﭼﺎر ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﺬف ﻓﺴﺖ ﻓﻮد از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻏﺬاﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ  ١٣ﺳﺎﻟﮫ ،داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺷﺪ .آرﻣﯿﺘﺎ ﻓﺮﯾﺪ ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ
ﻣﺎدرش دﺧﺘﺮی ﺑﺎھﻮش اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ در ﮐﻨﮑﻮر رﺗﺒﮫ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﯿﺎورد و اﻣﺴﺎل داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﺷﺪ .ﻣﺎدرش ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ
وی اﯾﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ را ﺑﺪون ﮐﻤﮏ از ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮدش از آن ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﮐﺴﺮ ﺑﻮدﺟﮫ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن
ﻋﻄﺎﷲ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺻﺒﻮر ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﮐﺎھﺶ ﺑﻮدﺟﮫ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن در ﻻﯾﺤﮫ ﺑﻮدﺟﮫ  ٩٣ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎل
ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮔﻔﺖ :ﺑﻮدﺟﮫ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ١۶٣ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﻮده ﮐﮫ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﮫ  ١۴۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﯿﺎﻓﺖ.
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او ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن از  ۶٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﮫ  ١١٠ھﺰار داﻧﺸﺠﻮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﺑﻮدﺟﮫ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه
اﺳﺖ اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮدﺟﮫ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮز ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رزن در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮭﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ در ﻻﯾﺤﮫ ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎل  ٩٣ﻧﯿﺰ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻮدﺟﮫ ای ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮاﻧﮫ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻮدﺟﮫ از ﺳﻮی وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﮫ درﯾﺎﻓﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎھﯽ
ﭼﻮن ﺷﺮﯾﻒ ﮐﮫ ﺧﻮد درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﻢ ﭘﺎی ھﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺰ وام  ۵ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ داﻧﺸﮕﺎه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﮫ
درﯾﺎﻓﺘﯽ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﮐﮫ درآﻣﺪی ﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺴﺮ ﺑﻮدﺟﮫ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﻋﻄﺎﷲ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺻﺒﻮر ،در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﺖ در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺳﮭﻢ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﻻﯾﺤﮫ ﺑﻮدﺟﮫ ٩٣
ﮔﻔﺖ :ﺑﻮدﺟﮫ ﺟﺎری آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺣﺪود  ١۶ھﺰار و  ۵٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ رﻗﻢ اﻣﺴﺎل ﺑﮫ  ١٨ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رزن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﻮدﺟﮫ ﺟﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،اداﻣﮫ داد :ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﯿﺶ از  ٩٨درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﮫ ﺟﺎری آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺻﺮف ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺪ.
او ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﮫ در ﻻﯾﺤﮫ ﺑﻮدﺟﮫ  ٩٣ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز واﻗﻌﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻓﺰود :ﺑﻮدﺟﮫ آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﻣﺠﻤﻮع  ٢٠درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﮫ اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ رﺷﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﮐﻤﺒﻮدھﺎی ﺷﺪﯾﺪی در آن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻧﺤﻮه درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺒﺎرات وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﺮﺟﻤﻊ ،اﻓﺰود :در ﭘﯿﺸﻨﮭﺎداﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﺨﺖ و وزﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش داﺷﺘﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ دوﻟﺖ در ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺨﺶھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش وﭘﺮورش ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻮدﺟﮫ ﺻﺮف ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺻﺒﻮر ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ در ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﮫ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺣﺪود  ٩٨/٢۵درﺻﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن
اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف و اداﻣﮫ روﻧﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻮدﺟﮫای ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ ﺗﺠﮭﯿﺰات و ﺳﺮاﻧﮫ ﻣﺪارس ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ،از ﺣﺬف ﺳﺮاﻧﮫ ﭘﺮورﺷﯽ در ﻻﯾﺤﮫ ﺑﻮدﺟﮫ  ٩٣ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺳﮭﻢ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﺑﺎ ھﺪف ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﮑﺎھﺪ.
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺻﺒﻮر ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﮫ ﺣﺬف ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺮاﻧﮫ واﺣﺪھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪارس را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﭼﻮن
ﻗﻄﻌﯽ آب و ﺑﺮق ﻣﻮاﺟﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ردﯾﻔﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺮاﻧﮫ واﺣﺪھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ردﯾﻒ
در ﺑﻮدﺟﮫ اﻣﺴﺎل ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮭﻢ از ﮐﺎھﺶ ﺑﻮدﺟﮫ ﻋﻤﺮاﻧﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺪارس ﻓﺮﺳﻮده اﺳﺖ ﺧﺒﺮ داد و ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮدﺟﮫ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪارس ﻓﺮﺳﻮده  ٧٣٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎل  ٩٣ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﻣﻌﺎدل
ﺑﺎ  ۵۶٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
او ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﮐﺎھﺶ  ۴٧درﺻﺪی اﻋﺘﺒﺎر ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﻀﺎھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﻤﮫ ﺗﻤﺎم در ﻻﯾﺤﮫ ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎل  ٩٣ﮐﮫ ﻧﯿﻤﯽ از ھﺰﯾﻨﮫ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎزھﺎ از
ﺳﻮی ﺧﯿﺮﯾﻦ و ﻧﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ در ﺗﻌﮭﺪ دوﻟﺖ ﺑﻮده ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﺟﺎری اﻋﺘﺒﺎرات در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ  ٧٨ﻣﯿﻠﯿﺎر ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده
ﮐﮫ ﺑﺮای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﮫ  ۴١ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮭﻢ از ﮐﺎھﺶ  ۴٣درﺻﺪی اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﻣﺪارس ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ اﻋﺘﺒﺎرات اﯾﻦ ﺑﺨﺶ  ٧٧ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﮫ در ﻻﯾﺤﮫ ﺑﻮدﺟﮫ  ٩٣ﺑﮫ  ۴۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
او ،اداﻣﮫ داد :ﺑﻮدﺟﮫ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﮭﯿﺰات در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ  ٣٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﮫ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ  ۴١درﺻﺪی
ﺑﮫ  ٢٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺻﺒﻮر ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻮدﺟﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و اﺟﺮای ﻣﻘﺎومﺳﺎزی ﻣﺪارس  ٢٧درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ داﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﯽﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﻌﺎت ﺑﺪی ﺑﮫ
ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
او ،اﻓﺰود :اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪﻧﻈﺮ در ﻻﯾﺤﮫ ﺑﻮدﺟﮫ  ٩٣ﺑﺮای ﺗﺠﮭﯿﺰ ﻣﺪارس ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎھﺶ  ۴٧درﺻﺪی داﺷﺘﮫ
ﺑﮫ طﻮرﯾﮑﮫ ﺳﺎل ﺟﺎری اﻋﺘﺒﺎرات اﯾﻦ ﺑﺨﺶ  ۴٨ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﮫ در ﻻﯾﺤﮫ  ٩٣ﺑﮫ  ٢۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺻﺒﻮر ،اداﻣﮫ داد :در ﺳﺮ ﺟﻤﻊ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﻣﺪارس در ﺑﺨﺶ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ۴٠
درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ ﺑﻮدﺟﮫ رخ داده اﺳﺖ.

داﻧﺸﺠﻮ و ﺑﯿﮑﺎری ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮭﺮ ،وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ،ﮔﻔﺖ» :رﺷﺪ ﮐﻤﯽ طﯽ ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
دو ھﺰار و  ۵٠٠ﻣﻮﺳﺴﮫ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭼﮭﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵٠٠ھﺰار داﻧﺸﺠﻮ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد و ...
وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ »ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن دو ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ« اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﮫ »ﻣﻌﻀﻞ ﺑﯿﮑﺎری ﮐﮫ از ﻣﻮاﻧﻊ
ﺑﺰرگ اﺳﺖ« ﺣﻞ ﺷﻮد.
ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ ،وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ  ١٣اﺳﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ورود  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﮫ ﺑﺎزار ﮐﺎر در ﺳﺎل ھﺎی آﯾﻨﺪه ھﺸﺪار
داد.

 ٧۵درﺻﺪ از زﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻐﻞ ھﺴﺘﻨﺪ
ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﮭﺎن ﮔﻔﺖ ٢۵ :درﺻﺪ از زﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﭼﺬب ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ  ٧۵درﺻﺪ از زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت
داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻐﻞ و ﺧﺎﻧﮫ دار ھﺴﺘﻨﺪ و از  ١٧درﺻﺪ زﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﮐﺸﻮر ،ﺗﻨﮭﺎ  ٣۵درﺻﺪ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ.
ﺑﮫ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺤﺴﻦ رﻧﺎﻧﯽ در ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزه ھﺎﯾﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی آن در اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﮫ اﯾﺮان ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻧﺴﺒﺖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻی  ١۵ﺳﺎل
زﻧﺎن  ٣٠درﺻﺪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﭼﯿﻦ اﯾﻦ رﻗﻢ  ۶۵درﺻﺪ اﺳﺖ.

ﻓﺮار ﻣﻐﺰھﺎ
٨

رﺿﺎ ﻓﺮﺟﯽ داﻧﺎ ،وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری در ﺟﺮﯾﺎن ھﻤﺎﯾﺸﯽ در ﺗﮭﺮان ،ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ آﻣﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺮوج ﺳﺎﻻﻧﮫ  ١۵٠ھﺰار
ﻧﻔﺮ از اﯾﺮان ﺻﺤﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ھﺮ ﺳﺎل  ١۵٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﮫ ﻏﺮب ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ او ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﺨﺒﮫ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دھﮫ  ٧٠ﺷﻤﺴﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ھﺰﯾﻨﮫ دارد .رﺿﺎ ﻓﺮﺟﯽ داﻧﺎ روز ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ١٧دی ،در
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ھﺠﺪھﻤﯿﻦ دوره اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ» :ﺑﻮدﺟﮫ اﻣﺴﺎل وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ﻣﺎ ١٩٢ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن )ﺣﺪود  ٧٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر( اﺳﺖ
و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ  ١۵٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﮫ دﻧﯿﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ«.
روزﻧﺎﻣﮫ ﺷﺮق ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  ،٩١ﻧﻮﺷﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ  ۶۴درﺻﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺪال آور اﻟﻤﭙﯿﺎد در  ١۴ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ از اﯾﺮان ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﺮده
اﻧﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﺪال آوران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﺒﺪا  ٩۴درﺻﺪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻟﻤﭙﯿﺎدی اﯾﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ و ﻣﻘﺼﺪ  ۶۶درﺻﺪ آﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ،٢٠٠٩ﮔﺰارﺷﯽ را اراﺋﮫ ﮐﺮد ﮐﮫ در آن ﻣﯿﺰان ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻧﯿﺮوی آﻣﻮزش دﯾﺪه از اﯾﺮان ١٨٠ ،ھﺰار
ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻨﮭﺎ ﺑﯿﺶ از  ٢۵٠ھﺰار ﻣﮭﻨﺪس و ﭘﺰﺷﮏ اﯾﺮاﻧﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﮐﺴﺮ ﺑﻮدﺟﮫ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
وزﯾﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ» :دوﻟﺖ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ دو ﺳﮫ دھﮫ آﯾﻨﺪه ھﻢ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم را ﺑﺮطﺮف ﮐﻨﯿﻢ« اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﻓﻘﻂ  ۵درﺻﺪ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪ ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﻞ ﺷﻮد اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪ و از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ
ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ارز ﻣﺸﮑﻼت وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺷﺪ .وزﯾﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺖ از ﮐﺴﺮ ﺑﻮدﺟﮫ ﭼﻨﺪ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ و اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ وزارت
ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺴﻮوﻻن ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ در دوﻟﺖ دھﻢ و ﯾﺎزدھﻢ ﺑﺎرھﺎ از ھﺰﯾﻨﮫ  ٧٠درﺻﺪی ﻣﺮدم ﺑﺮای درﻣﺎن ﺧﺒﺮ داده اﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻮدﺟﮫ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺳﺎل  ٩٣اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .روز ﯾﮏ ﺷﻨﺒﮫ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ ،ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راھﺒﺮدی
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن رﻓﺖ ﺗﺎ از ﺑﻮدﺟﮫ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .او ،ﺑﯿﺶ ﺗﺮ در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﺎت ﺑﻮدﺟﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ .اﻣﺎ
در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﻓﮑﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ،ﻧﻮاﻗﺺ را ﺑﺮطﺮف ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻮﺑﺨﺖ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻮدﺟﮫ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ١۴ ،
درﺻﺪ رﺷﺪ دارد اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺮ ﺑﺪھﯽ  ٨ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺎھﺪ رﺷﺪ ﺷﺶ درﺻﺪی ﺑﻮدﺟﮫ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ھﺴﺘﯿﻢ و دردی
از ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺣﻮزه را درﻣﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ وزﯾﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﮐﺴﺮ ﺑﻮدﺟﮫ ای ﮐﮫ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ ،ﺑﯿﻦ  ٨ﺗﺎ  ١١ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﻮدﺟﮫ ای ﮐﮫ ھﻨﻮز روی ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎی ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮود ،ﮐﺴﺮی و ﺑﺪھﯽ
ﮐﮫ ﮔﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ھﻤﯿﻦ ﺑﺪھﯽ و ﮐﺴﺮ ﺑﻮدﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﻨﺎک ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ای از
اﻓﺰاﯾﺶ  ١۴درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﮫ درﻣﺎن اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﺎرﺳﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ ھﺎ ﺷﻮد و ﻋﻤﻼ ،ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از  ۶درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎل ٩٣
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎل  ٩٢اﺿﺎﻓﮫ ﻧﺸﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از دادن ﺑﺪھﯿﮭﺎی ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪه وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،ﭘﻮل ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪن اوﺿﺎع ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﻣﺮدم ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ  ۶۶درﺻﺪی ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی دوا و درﻣﺎن
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺟﺪاول ﺗﻌﺮﻓﮫ ھﺎی ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ٩٢ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ  ۶۶درﺻﺪی ﺑﮫ ﺗﻌﺮﻓﮫ ھﺎ ،آﯾﻨﺪه روﺷﻨﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ١٣
ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی درﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﮭﺸﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ  ١٠ﺗﺎ  ١٣ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ،ھﯿﭻ ﺑﯿﻤﮫ ای ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻦ و ﺑﺪﻧﺸﺎن از ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ  ۶۶درﺻﺪی ﺗﻌﺮﻓﮫ ھﺎ
ﻣﯽ ﻟﺮزد.
اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﯾﮏ وﯾﺰﯾﺖ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ در ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﮫ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ٣۴ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﺑﺪھﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﮫ درﻣﺎن آن ھﺎ ،ﻓﻘﻂ ﺗﺰرﯾﻖ ﯾﮏ ﺳﺮﻧﮓ در رگ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻮای ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﺠﮭﯿﺰات و دارو ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  ٧ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن دﺳﺘﻤﺰد ﺗﺰرﯾﻘﺎت ﺑﺪھﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ
طﻮر در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﮫ ﻧﺪاردھﺎ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﯾﮑﯽ دو ﺑﺨﯿﮫ ﺑﮫ زﺧﻢ ﺧﻮد ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  ۶٣ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺨﯿﮫ زن را ﺑﺪھﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎز
ھﻢ ﺑﮫ ﺟﺰ ﭘﻮل ﺗﺠﮭﯿﺰات و دارو.
دﮐﺘﺮ اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺑﻨﺪﭘﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﮫ ﺳﻼﻣﺖ ﮔﻔﺘﮫ ١۶ ،درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ  ١٠ﺗﺎ  ١٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ھﯿﭻ ﺑﯿﻤﮫ ای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﯿﻤﮫ ﭘﺎﯾﮫ ای ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻼت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻣﺎر ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪه ھﺎ از طﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﮫ ﮔﺮ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﯿﻤﮫ درﻣﺎﻧﯽ آن ھﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﮫ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺸﺪه ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ  ٣۶ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮ از طﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ٣۴ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از طﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ٨ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ دارای ﺑﯿﻤﮫ ھﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﮫ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﯿﺘﮫ اﻣﺪاد ،ﺷﮭﺮداری ھﺎ ،ﺑﺎن ﮐﮭﺎ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ھﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﮫ ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از  ١٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از
اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه ،وﻟﯽ ﺑﺮای  ١٠ﺗﺎ  ١٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ،ھﯿﭻ ﺑﯿﻤﮫ درﻣﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ  ١٨دﺳﺎﻣﺒﺮ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﮫ  ٢۶دی ﻣﺎه ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی ،وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ روﺣﺎﻧﯽ ،در ﻣﻮﺳﺴﮫ ﺟﻮاﻧﺎن آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی راﺟﻊ ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
در اﯾﺮان و ﺟﮭﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .او ،در ﺣﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ اﺣﻤﺪ ﺷﮭﯿﺪ ،ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اﻣﻮر ﺑﺸﺮ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﻗﺮار داد و وی را
ﻓﺮدی ﻓﺎﺳﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﺣﻤﺪ ﺷﮭﯿﺪ اﺻﻼ ﯾﮏ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻋﻤﻠﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ وارد ﻋﺮﺻﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
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اﺣﻤﺪ ﺷﮭﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان اﺳﺖ .وی روز  ١٠دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،٢٠١٣ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٢٠آذر ،١٣٩٢
ﮔﺰارﺷﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن وﺿﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺳﻮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ داد .اﯾﻦ
ﮔﺰارش ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﮐﻤﯿﺘﮫ در  ١٨دﺳﺎﻣﺒﺮ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ درآﻣﺪ.
در آن ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ اﺟﺮای اﻋﺪام ھﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و اﺟﺮای اﻋﺪام در ﻣﻼء ﻋﺎم ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ ذﮐﺮ
ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ از اﺟﺮای اﻋﺪام ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،اﻋﺪام ھﺎی ﮔﺮوھﯽ و ﻣﺨﻔﯽ ﻧﯿﺰ در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
در ﮔﺰارش اﯾﻦ اﻋﺪام ھﺎ و اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺪون اطﻼع ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .در ﮔﺰارش ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺑﺮاﺳﺎس اﺧﺒﺎر ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی از زﻣﺎن روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در ﻣﺮداد  ٩٢ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﮭﯿﮫ ﮔﺰارش ﺑﯿﺶ از  ٢٠٠ﻧﻔﺮ در اﯾﺮان
اﻋﺪام ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از »ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﻣﺠﺎزات ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ از ﺟﻤﻠﮫ ﻗﻄﻊ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن
و ﺷﻼق زدن« و »ﺗﺒﻌﯿﺾ وﺳﯿﻊ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن« اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺪی ﺑﺮای آزادی ﺗﺸﮑﻞ و ﺗﺠﻤﻊ و آزادی ﺑﯿﺎن و ﻋﻘﯿﺪه ﺳﺨﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد .در ﺿﻤﻦ در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ از
ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ،ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺤﺘﻮای آن ،اﺧﻼل در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺎھﻮاره ای از طﺮﯾﻖ ارﺳﺎل ﭘﺎرازﯾﺖ،
ﺳﺎﻧﺴﻮر ﯾﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒ روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻣﺠﻼت ،ﺳﺨﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد .در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ ﺑﮫ ارﻋﺎب ،آزار و ﭘﯿﮕﺮد ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،اداﻣﮫ ﺗﺒﻌﺾ
ﻋﻠﯿﮫ اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﮔﺮﭼﮫ اﺑﻌﺎد ﻧﻘﺺ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن در اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﮔﺰارش اﺣﻤﺪ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ ﺗﺮ و ﻓﺮاﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ،
اﮔﺮ ﭼﮫ در ﮔﺰارش ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﮫ ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و آﺳﯿﺐ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﮐﮫ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن
ھﺴﺘﻨﺪ اﺷﺎره ای ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﭼﮫ از ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان وﯾﮋﮔﯽ
ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﺣﺪ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ھﻤﮕﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ »ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ« ،دﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﻮن ھﺰاران اﻧﺴﺎن ﺑﯽ ﮔﻨﺎه آﻟﻮده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن
دﯾﺪه ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٢٠٠۵ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ھﯿﺌﺖ  ٣ﻧﻔﺮه اﻋﺪام ﺳﺮاﺳﺮی ﭼﻨﺪ ھﺰار زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ »ھﯿﺌﺖ ﻣﺮگ« در ﺳﺎل  ،١٣۶٧ﺑﮫ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﺘﮭﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ او ،ﻣﺘﮭﻢ ﺷﺪ در ﻗﺘﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮان و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران
ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ھﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ،ﻧﻘﺶ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.

ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن :دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ آزادی ھﺎ را در اﯾﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪاده اﺳﺖ
ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ دوﻟﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ از زﻣﺎن روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﮐﺎرزاری را ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن ﮐﮫ روز ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺳﻔﻨﺪ  -ﯾﺎزدھﻢ ﻣﺎرس ،ﺑﮫ ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺰارش
ﻣﯽ داد ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﮐﺮدن اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر اﻋﺪام ھﺎ در اﯾﺮان ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و وﮐﻼی زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ؛ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ او ﺑﮫ ﻋﻠﺖ آن زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ »ﺟﻮﯾﺎی ﺣﻖ آزادی ﺑﯿﺎن« ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ وﻻﯾﺘﯽ ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ اﺳﺒﻖ و ﻣﺸﺎور اﻣﻮر رھﺒﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﮫ طﻮر ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای از ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن ،دﺑﯿﺮﮐﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده و او را »ﻧﺎﺗﻮان ﺗﺮﯾﻦ دﺑﯿﺮﮐﻞ در ﺗﺎرﯾﺦ« اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .وﻻﯾﺘﯽ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ »ﺗﺎ آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ اطﻼع
دارم آﻗﺎی ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ دﺑﯿﺮﮐﻞ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ«.

ﮔﺰارش اﺣﻤﺪ ﺷﮭﯿﺪ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان
اﺣﻤﺪ ﺷﮭﯿﺪ ،ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ،در ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮد ﮐﮫ  ٢٢اﺳﻔﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺑﮫ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺪام ھﺎ ،ﻧﻘﺾ اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی و اﻗﻠﯿﺖ ھﺎ ،ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل ﺳﺎزوﮐﺎر ﻗﻀﺎﯾﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ھﺸﺪار
داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  ،ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﮫ آزادی اﻓﺮاد ﺣﻘﯽ ﺑﺎ اھﻤﯿﺘﯽ ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ .در آن ﺑﮫ ﻣﻮاردی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﯾﺎ ﺑﯿﺎن آزاداﻧﮫ ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد در ﺑﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻣﻮرد اﻗﻠﯿﺖ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،دراوﯾﺶ ،ﺑﮭﺎﺋﯿﺎن ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،ﺳﻨﯽ ﻣﺬھﺐ ھﺎ ﯾﺎ اﻗﻠﯿﺖ ھﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻧﯿﺰ زﻧﺎن،
ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﯾﺎ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺎزه ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺰارش اﺣﻤﺪ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮫ ﻣﻮارد اﻋﺪام در اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش از زﻣﺎن آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
در ﻣﻮرد اﯾﺮان در ﺳﺎل  ٢٠١١ﻣﯿﻼدی ١۵٣٩ ،ﻧﻔﺮ اﻋﺪام ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن آن ھﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﯿﻦ  ٩۵۵ﺗﺎ  ٩۶٢ﻧﻔﺮ ﺑﺎ اﺗﮭﺎم ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
روﺑﺮو ﺑﻮده اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﮐﮫ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود  ۶٨٧ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  ٢٠١٣ﻣﯿﻼدی اﻋﺪام ﺷﺪه اﻧﺪ )رﻗﻢ رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﺮان  ٣۶٩ﻧﻔﺮ اﺳﺖ(
ﮐﮫ  ١۶۵ﻣﻮرد ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از ﺳﺎل  ٢٠١٢ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﮐﮫ دﺳﺖ ﮐﻢ  ۵٧۵٧ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﯿﻼدی در ﻣﻼ ﻋﺎم اﻋﺪام ﺷﺪه اﻧﺪ .در آن ،ﺑﮫ ﻣﻮاردی از اﻋﺪام -ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮐﺮدھﺎی اﯾﺮان -ﺑﮫ اﺗﮭﺎم »ﻣﺤﺎرﺑﮫ« و ﻣﻮارد اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪ ﺷﮭﯿﺪ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﺎ وﺟﻮد اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻣﻮارد ﻣﺨﺪر ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام در اﯾﻦ
ﻣﻮرد طﯿﻔﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻣﺠﺮﻣﺎن را -ﻣﺜﻼ در ﺻﻮرت ھﻤﺮاه داﺷﺘﻦ  ٣٠ﮔﺮم ھﺮوﺋﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺪرھﺎی ﻏﯿﺮداروﯾﯽ -در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺷﮭﯿﺪ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺣﻖ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ای ﻋﺎدﻻﻧﮫ را ﻣﺘﺬﮐﺮ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻀﺎت ،وﮐﯿﻼن و اﺟﺮای روﻧﺪ ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﺑﺎ اﺻﻮل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ وﮐﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻮاردی دﯾﮕﺮ از ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ،در ﮔﺰارش ﺗﺎزه ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .آزادی
ﻓﺮدی و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﯾﺎ ﺣﻖ آﻣﻮزش از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮔﺰارش اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎم ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺟﻮاد ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ،رﯾﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ اﯾﺮان ،ﺷﮭﯿﺪ را »اﺣﻤﻖ
ﺷﺮﯾﺮ« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ ،ﺻﺎدق ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﯿﻦ او را »دروﻏﯿﻦ« ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ،دﯾﮕﺮ ﺑﺮادر اﯾﻦ
دو ﺗﻦ و رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان ،ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰارش ھﺎ او را »ﺗﺮوﯾﺞ ﯾﺎﻏﯽ ﮔﺮی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد.
اﺣﻤﺪ ﺷﮭﯿﺪ اﺟﺎزه ورود ﺑﮫ اﯾﺮان را ﻧﺪارد و ﮔﺰارش ﺗﺎزه او از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ده ھﺎ ﻧﻔﺮ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از اﯾﺮان و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
١٠

در ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،اﯾﺮان ﭘﺲ از ﭼﯿﻦ در ﻣﻘﺎم دوم اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻋﺪام در ﺟﮭﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر
ﻧﯿﺰ ﻋﺮاق ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﯾﻤﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ھﻤﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ای ﮐﮫ ﺻﺪ روز ﭘﺲ از آﻏﺎز ﮐﺎر دوﻟﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﻧﯿﺰ از ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺪام ھﺎ ﺑﮫ وﯾﮋه ﭘﺲ از روی ﮐﺎر
آﻣﺪن دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد.
ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﺳﺎل  ٢٠١٣ﻣﯿﻼدی ،ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش آن ﺳﺎزﻣﺎن ٣٣١ ،ﻣﻮرد اﻋﺪام ﺑﮫ طﻮر رﺳﻤﯽ از ﺳﻮی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾﺮان
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﮔﺰارش »ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺛﻖ« ،دﺳﺖ ﮐﻢ  ٢۶٢اﻋﺪام دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪ ﺷﮭﯿﺪ ،ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اﻣﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ،ﻧﯿﺰ اﺧﯿﺮا در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ رادﯾﻮ ﻓﺮدا ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ »ﺑﺮﺧﻼف وﻋﺪه ھﺎی داده
ﺷﺪه ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در اﯾﺮان اداﻣﮫ دارد« ﺷﮭﯿﺪ در ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮد ،ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ »از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر اﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﯿﺶ از  ٢٠٠ﻧﻔﺮ در اﯾﺮان اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ«.
او ﻧﯿﺰ از آن ﭼﮫ »اداﻣﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ« ﻧﺎﻣﯿﺪه و ﻧﯿﺰ »اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در اﯾﺮان« اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻮارد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ اﯾﺮان اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ اﺣﮑﺎم اﻋﺪام در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
اﺗﮭﺎم ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ اﻋﺘﺮاف ھﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﯾﺎ ﺑﺪون طﯽ ﮐﺮدن روﻧﺪ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﺻﺎدر ﺷﺪه اﻧﺪ.

رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ :ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻋﺪام ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ اﺳﻼم اﺳﺖ
ﺻﺎدق ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ،رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﯿﺴﺘﻢ آذر ﻣﺎه در ﺟﻠﺴﮫ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻋﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻗﻮه ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ و
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی در آن ھﺎ ﮔﻔﺖ »ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻋﺪام ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ اﺳﻼم اﺳﺖ«.
رﯾﯿﺲ اﯾﻦ ﻗﻮه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده و آن ھﺎ را »روﺷﻨﻔﮑﺮﻧﻤﺎ« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﺰارش رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺮاﺋﺖ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از اﺳﻼم وﺟﻮد ﻧﺪارد و »اﺳﻼم واﻗﻌﯽ« ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺳﺖ ﮐﮫ در ذھﻦ آﯾﺖﷲ
ﺧﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﮫ »ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺮاﯾﯽ« ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺧﺘﮫ و ﺗﺮوﯾﺞ آن ﭼﮫ »ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺮاﯾﯽ و اﺑﺎﺣﮫ ﮔﺮی« ﻧﺎﻣﯿﺪه را »ﯾﮑﯽ از راه ھﺎی ﺗﮭﺎﺟﻢ ﻓﺮھﻨﮕﯽ« ﻋﻨﻮان ﮐﺮده
اﺳﺖ.
او از اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی راﯾﺞ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ ﺑﮫ اﻧﺘﻘﺎدھﺎی آن ھﺎ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻧﺪارد و ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﻮد
اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ داد.

ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺘﺎر ﺑﮭﺸﺘﯽ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪ
در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮔﺬﺷﺖ دادﮔﺎه ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺘﻞ ﺳﺘﺎر ﺑﮭﺸﺘﯽ ،وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺲ ﻣﻌﺘﺮض را ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺧﺎﻧﻮاده او ،در ﺑﺎزداﺷﺖ و زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ،
ﻣﺨﺘﻮﻣﮫ اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﮔﯿﺘﯽ ﭘﻮرﻓﺎﺿﻞ ،وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮭﺸﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ ﭘﻠﯿﺲ »ﻓﺘﺎ« اﺗﮭﺎم ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﺎﻣﻮر ﭘﻠﯿﺲ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و دادﮔﺎه ﻗﺘﻞ ﺳﺘﺎر ﺑﮭﺸﺘﯽ را »ﺷﺒﮫ ﻋﻤﺪ«
ﺗﺸﺨﯿﺺ داد و ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺴﺖ.
ﺳﺘﺎر ﺑﮭﺸﺘﯽ ﺑﻌﺪ از اﻣﯿﺮرﺿﺎ ﺻﯿﺎﻓﯽ ،دوﻣﯿﻦ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺲ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺑﺎزداﺷﺖ و در اﺛﺮ ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﻧﺒﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد
را از دﺳﺖ داد.

در اﯾﺮان اﻋﺪام ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؟!
وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ اﯾﺮان در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺗﺮﯾﺶ از ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ دﻓﺎع ﮐﺮده اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﮫ
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎی ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪن دارد .ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ظﺮﯾﻒ ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﺮان اﻋﺪام ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺮز ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ ھﯿﺎت ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ھﺴﺘﮫ ای اﯾﺮان ﺑﮫ وﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ظﺮﯾﻒ روز ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ  ٢٨اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه،
ﭘﺸﺖ درھﺎی ﺑﺴﺘﮫ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﮫ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺗﺮﯾﺶ دﯾﺪار ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ درﺑﺎره ﻣﻮاردی ﭼﻮن رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﻏﺮب
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺴﺘﮫ ای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺑﺤﺮان ﺳﻮرﯾﮫ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آزادی ﺑﯿﺎن و ﻗﻠﻢ و اﻧﺪﯾﺸﮫ در اﯾﺮان
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﺎﻧﺴﻮر
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺳﺎﻧﺴﻮر در اﯾﺮان ،ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ .روﺣﺎﻧﯽ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ در ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺗﻌﺪادی از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ھﻨﺮﻣﻨﺪان را ﺑﮫ ﺟﻠﺴﮫ ای دﻋﻮت ﮐﺮد و
ﺑﺎ آن ھﺎ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در ھﻤﺎن روزھﺎ ﻗﺮار ﺑﻮد ھﯿﺎت دﺑﯿﺮان ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻨﺰل ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎﯾﺶ ﺟﻠﺴﮫ ای داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﮫ وزارت اطﻼﻋﺎت ،ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﮔﺰاری آن ﺷﺪ .ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،دو ﺷﺎﻋﺮ ﺟﻮان را رﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪت ھﺎ ﺑﯽ ﺧﺒﺮی آن ھﺎ را
ﺑﺎ وﺛﯿﻘﮫ ﺳﻨﮕﯿﻦ آزاد ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﮫ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرگ داﺷﺖ ﺷﺎﻋﺮ اھﻮازی ﭘﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ و ده ھﺎ ﺗﻦ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭼﻨﺪ
روزﻧﺎﻣﮫ را را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و...
ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﺳﺎل  ،١٣٩٢ﻧﮫ از ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻓﻊ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪ ،ﻧﮫ ﺳﺮﻋﺖ و ﭘﮭﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﺮد .ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﺎھﺪ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎم ھﺎی دوﻟﺘﯽ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﮫ ھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد ،در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﮫ  ۴ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺮان را »ﺑﮫ دور از ﺷﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد
و از ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﮐﺸﻮر اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد.
ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ ،وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎطﺎت و ﻓﻦ آوری ﻧﯿﺰ در اوﻟﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﮐﻤﯿﺘﮫ ارﺗﺒﺎطﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺗﻘﺎی ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺸﻮر
را ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ اﯾﻦ وزارت ﺧﺎﻧﮫ داﻧﺴﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺻﻔﺤﮫ ھﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ روﺣﺎﻧﯽ در ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک و ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﮐﮫ ھﺮ دو ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ در اﯾﺮان ﻓﯿﻠﺘﺮ
اﺳﺖ ،ﻓﻌﺎل ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ظﺮﯾﻒ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ،ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺻﻔﺤﮫ ای را در ﻓﯿﺲ ﺑﻮک و ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺷﻨﺎﺳﮫ ﮐﺎرﺑﺮی
ﺗﺎﯾﯿﺪﺷﺪه ای را در ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ راه اﻧﺪازی ﮐﺮد.
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ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﮫ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ،اﺳﺤﺎق ﺟﮭﺎﻧﮕﯿﺮی ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ،ﺷﮭﯿﻦ دﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی ﻣﻌﺎون اﻣﻮر زﻧﺎن رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ،ﻣﻌﺼﻮﻣﮫ
اﺑﺘﮑﺎر رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺘﯽ وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﯾﺎزدھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ١٣٩٢دﻓﺘﺮ آﯾﺖ ﷲ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ،ﺳﺮدﻣﺪار ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ دو ﺻﻔﺤﮫ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ راه اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﮫ ھﺮ دو ﺻﻔﺤﮫ
ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎق ھﺎی ﺣﻮزه وب در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺤﺚ طﻮﻻﻧﯽ و ﻣﻮج اظﮭﺎرات ﺿﺪوﻧﻘﯿﺾ ﻣﺴﺌﻮﻻن درﺑﺎره اﺣﺘﻤﺎل رﻓﻊ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک و دﯾﮕﺮ ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد.
ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ در ﺣﺎﻟﯽ از اﺣﺘﻤﺎل رﻓﻊ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺣﺮف ﻣﯽ زدﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﮫ ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد رﻓﻊ
ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ را رد ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺘﯽ ،وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر از اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ
ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد.
ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ ،وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎطﺎت دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .او از ﺗﺸﮑﯿﻞ
»ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی« ﮐﮫ روﺳﺎی ھﺮ ﺳﮫ ﻗﻮه ﮐﺸﻮر در آن ﻋﻀﻮﯾﺖ دارﻧﺪ ،ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ وﻋﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺧﺮم آﺑﺎدی ،دﺑﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﮫ ،ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﺣﺘﻤﺎل رﻓﻊ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻓﻌﻼ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک و ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ و ﯾﻮﺗﯿﻮب ھﻨﻮز در اﯾﺮان ﻓﯿﻠﺘﺮﻧﺪ ،ﮐﮫ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ھﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ ﻣﺜﻞ »واﺗﺲ آپ« و »وی ﭼﺖ« ﻧﯿﺰ ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان
اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ ،ﻗﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
»وی ﭼﺖ« ،ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۴٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی دارد .ﺧﺮم آﺑﺎدی ،ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﮐﺮد ﮐﮫ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ھﺎ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر »ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﮫ« ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺖ ھﺎ
اوﻟﯿﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ،١٣٩٢در ﺣﺎﻟﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﮫ در اطﻼﻋﯿﮫ ای ﺑﺎ  ٢٠دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی ﮐﺎری ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺖ ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪ .در اﯾﻦ اطﻼﻋﯿﮫ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺣﺮاز ھﻮﯾﺖ ،ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را اراﺋﮫ دھﺪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺸﺘﺮی ﺛﺒﺖ و
ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮد.
ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺖ ھﺎی ﮐﺸﻮر ھﻢ ﻣﻮظﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﮫ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ و اراﺋﮫ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻧﺮم اﻓﺰار دور زدن ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ از ﺳﻮی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺖ ھﺎ
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺗﺨﻠﻒ ﺟﺪی اﻋﻼم ﺷﺪ.
رﯾﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﮭﺮان ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺖ ھﺎ »ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز« از ﺟﻤﻠﮫ دور زدن ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ده ھﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺖ
دﯾﮕﺮ در اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﺬﮐﺮ ﮐﺘﺒﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  ،٩٢ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺎﺟﺪی ﻧﯿﺎ ،رﯾﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﮭﺮان ﺑﺰرگ از ﭘﻠﻤﭗ ﺑﯿﺶ از  ۶٧ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺖ ظﺮف ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﺧﺒﺮ داد .ﺳﺎﺟﺪی ﻧﯿﺎ ،اﯾﻦ
ھﺠﻮم را ﺑﺨﺸﯽ از طﺮح »اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﻠﮫ ﻣﺤﻮر« و ﻧﻈﺎرت ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﮫ ﺗﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺖ ھﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد.
در آذر ﻣﺎه ﺳﺎل  ،٩٢ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران  ٧ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی وب ﺳﺎﯾﺖ »ﻧﺎرﻧﺠﯽ« را ﮐﮫ در ﺣﻮزه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ ،ﺑﺎداﺷﺖ ﮐﺮد.
ھﻤﮫ اﯾﻦ اﻋﻀﺎ در ﺷﮭﺮ ﮐﺮﻣﺎن و از ﺳﻮی ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻓﻌﺎﻻن ﺳﺎﯾﺒﺮی در ﮐﺮﻣﺎن در روزھﺎی ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ و ﺷﻤﺎر ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﺑﮫ  ١۶ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ .دادﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن
ﮐﺮﻣﺎن اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ »اﻗﺪام ﻋﻠﯿﮫ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ« و »ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ« ﮐﺮد و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای »ﺿﺪاﻧﻘﻼب« ﺑﮫ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
»ﻧﺎرﻧﺠﯽ« در ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وﺑﻼگ ھﺎ از ﺳﻮی دوﯾﭽﮫ وﻟﮫ در ﺳﺎل  ،١٣٩١ﺟﺎﯾﺰه ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وﺑﻼگ ﻓﺎرﺳﯽ را ھﻢ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺳﭙﺎه ﮐﺮﻣﺎن در دی ﻣﺎه ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ  ٩ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ »ﻣﻌﺎﻧﺪ« را ھﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ .اطﻼﻋﯿﮫ ﺳﭙﺎه در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺳﺎﯾﺖ ھﺎی
ﻣﺰﺑﻮر »ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﺘﻨﮫ ﮔﺮان داﺧﻠﯽ« طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺖ ھﺎی »ﻧﺪای ﺳﺒﺰ آزادی«» ،ﺳﺒﺰ ﭘﺮوﮐﺴﯽ«» ،اﺳﺘﺎن ﺑﺎن« و
»ﺳﯽ ﻣﯿﻞ« ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﮏ ﺷﺪﻧﺪ.
وزارت ارﺗﺒﺎطﺎت و ﻓﻦ آوری ﮐﺸﻮر در آﻏﺎز ﺳﺎل  ،١٣٩٢ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﯾﺮان را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ٣٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺑﻨﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ
آﻣﺎر ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﮫ  ۴٣۴٣درﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﺳﺎﻧﺴﻮر ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺎن وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ ﻟﮭﺴﺘﺎن در ﺗﮭﺮان
وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ ﻟﮭﺴﺘﺎن در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ظﺮﯾﻒ ،ﺑﮫ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ و ﺳﺎﻧﺴﻮر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻧﺒﻮد آزادی ﺑﯿﺎن ،اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺪام ھﺎ و ﺳﺮﮐﻮب
در اﯾﺮان اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد؛ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ و رﺳﻤﯽ اﯾﺮان ،اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺳﺎﻧﺴﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﻟﮭﺴﺘﺎن ،ﻣﺘﻦ و وﯾﺪﺋﻮی آن را
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
رادﺳﻼو ﺳﯿﮑﻮرﺳﮑﯽ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ﻟﮭﺴﺘﺎن ،ﮐﮫ روز ﺟﻤﻌﮫ ،ﻧﮭﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ،ﺑﮫ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺟﻮاد ظﺮﯾﻒ ،در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،وﺿﻌﯿﺖ آزادی ﺑﯿﺎن ،اﻋﺪام ھﺎ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را اﺿﺎﻓﮫ
و ﺑﮫ وزﯾﺮ )ﺟﻮاد ظﺮﯾﻒ( ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻢ ﮐﮫ دﯾﺮوز در اﺻﻔﮭﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﮐﮫ وب ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﮭﻢ ﻟﮭﺴﺘﺎﻧﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ﮐﮫ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ .ﺑﮫ ﻣﻦ ﭘﯿﻐﺎم داده ﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﮫ از ﮐﺸﻮری ﻣﯽ آﯾﯿﻢ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ آزادی
ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺷﻮﮐﮫ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮫ وزﯾﺮ )ظﺮﯾﻒ( اﻋﻼم ﮐﺮدم ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮕﻮ در زﻣﯿﻨﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و ﺟﮭﺎن ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﺧﯿﺮا ﺗﻌﺪاد اﻋﺪاﻣﯽ ھﺎ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪ .اﻣﺎ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﻟﮭﺴﺘﺎن در وب ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻣﺘﻦ و وﯾﺪﺋﻮی
ﺳﺨﻨﺎن ﺳﯿﮑﻮرﺳﮑﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻻزم ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ﻟﮭﺴﺘﺎن ،ﺳﻔﺮ ﺳﮫ روزه اش ﺑﮫ اﯾﺮان را ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺧﯿﺮ در اوﮐﺮاﯾﻦ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﮫ ﮐﺸﻮر
ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺳﯿﮑﻮرﺳﮑﯽ ﺑﮫ ھﻤﺮاه  ٢٠ﻧﻔﺮ از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﮭﺴﺘﺎن ﺑﮫ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ،ﻗﺮار ﺑﻮد ﺳﯿﮑﻮرﺳﮑﯽ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ.

ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺼﺎص
١٢

روزﻧﺎﻣﮫ »آﺳﻤﺎن« ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻗﺼﺎص را ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ و ﮔﺮداﻧﻨﺪه آن ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﮫ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ روز ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ٢٩ﺑﮭﻤﻦ در ﺷﻤﺎره ﭼﮭﺎرم ﺧﻮد ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ در آن ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص را ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد .اﺗﮭﺎم روزﻧﺎﻣﮫ آﺳﻤﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل روزﻧﺎﻣﮫ آﺳﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﮫ روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﮫ  ١اﺳﻔﻨﺪ  ٢٠ -ﻓﻮرﯾﮫ ،ﺑﺮای ﭘﺎرهای ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﮫ دادﺳﺮای ﻓﺮھﻨﮓ و رﺳﺎﻧﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﮫ زﻧﺪان اوﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﮫ ھﺰار و  ١٢۵ﺗﻦ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﺸﮑﻮک
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﮐﮫ ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ  ٧اﺳﻔﻨﺪ  ،١٣٩٢ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در  ٩ﻣﺎھﮫ اول اﻣﺴﺎل ،ﺑﮫ طﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺑﯿﺶ از  ١١اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺛﺮ اﻗﺪام ﺑﮫ ﺧﻮدﮐﺸﯽ از دﺳﺖ داده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ آﻣﺎر اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ و آﻣﺎرھﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ
از ﺧﻮدﮐﺸﯽ ھﺎی ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ،ﺗﻌﺪاد آن را ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﻮرد در روزھﻢ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ.
آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده ،از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ٩٢ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه ،ﺳﮫ ھﺰار و  ١٢۵ﺗﻦ در ﺣﻮادث ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ٩٨٢ ،ﻧﻔﺮ زن و دوھﺰار و  ١۴٣ﻧﻔﺮ ﻣﺮد ﺑﻮده اﻧﺪ .ﻣﺮگ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﮫ ،دو ھﺰار و ٧۴٠ﻣﻮرد ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺎﮐﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ  ١۴درﺻﺪی در اﻣﺴﺎل اﺳﺖ .ﭘﺎرﺳﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺳﮫ ھﺰار و ۶۴٠ﻣﺮگ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ ﺧﻮدﮐﺸﯽ
در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ،دو ھﺰار و ۵٣٠ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و ﯾﮏ ھﺰار و  ١١٠ﻧﻔﺮ زن ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻣﺎرھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻣﻮارد ﺧﻮدﮐﺸﯽ در اﯾﺮان رو ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎری از
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ھﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و در آﻣﺎر ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .ﭼﻨﺎن ﭼﮫ ﮐﻢ ﻧﺒﻮده ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺳﻌﯽ در ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺮدن
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن ،ﺑﮫ وﯾﮋه در ﺷﮭﺮھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .از آن ﺳﻮ ﺗﻤﺎم ﺧﻮدﮐﺸﯽ ھﺎ ھﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻣﺮگ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،و در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری
اﻓﺮادی ﮐﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زده اﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ اطﺮاﻓﯿﺎن ﺷﺎن ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺮده ﺷﺪه و ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ازای ھﺮ ﻣﻮرد
ﻣﺮگ در اﺛﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ،ﺑﯿﻦ  ١٠ﺗﺎ  ٢٠ﻣﻮرد اﻗﺪام ﺑﮫ ﺧﻮدﮐﺸﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻣﺮگ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﻼم ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺪادوﺳﺖ ،رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ،از ﮐﻞ ﻣﺮگ ھﺎی ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل
 ،٩١ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ١٨ﺗﺎ  ٢۴ﺳﺎل ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ  ٢٨/٢درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻣﻮارد ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﯾﻦ ﺳﺎل ھﺎ را در ﺑﺮﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .ﭘﺲ از آن ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ٣٠ﺗﺎ  ٣٩ﺳﺎل ﺑﺎ  ٢٢/٢درﺻﺪ ٢۵ ،ﺗﺎ  ٢٩ﺳﺎل ﺑﺎ  ١٧/۶درﺻﺪ ،ﺑﺎﻻی  ۵٠ﺳﺎل ﺑﺎ  ١٢/٩درﺻﺪ ۴٠ ،ﺗﺎ  ۴٩ﺳﺎل ﺑﺎ
 ١١/١درﺻﺪ و زﯾﺮ  ١٨ﺳﺎل ﺑﺎ  ٧/٩درﺻﺪ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ.
ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﺗﻌﺪاد ﺳﮫ ھﺰار و  ۶۴٠ﻣﺮگ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﮐﺸﻮر روی داده ،اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮭﺮان ﺑﺎ  ،۴٠٩ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎ
 ٢٧١و ﮔﯿﻼن ﺑﺎ  ٢٣١ﻓﻮﺗﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ و اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ  ،١٨ﮐﮭﮑﯿﻠﻮﯾﮫ و ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﺎ  ٢۴و ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ  ٢۵ﻓﻮﺗﯽ ﮐﻢ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮدﮐﺸﯽ را داﺷﺘﮫ اﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﮫ ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺳﮭﻢ ﻣﺮگ ﻣﺮدان ﺑﺮ اﺛﺮ اﻗﺪام ﺑﮫ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﯿﺶ از زﻧﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ زﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ رو ﺑﮫ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ اﯾﺮان از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ زﻧﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ در دﻧﯿﺎ ﻧﺪارد ،آﻣﺎرھﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﺮان ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﮭﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ در آن آﻣﺎر
ﺧﻮدﮐﺸﯽ زﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ؛ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ در ﻣﻨﺎطﻖ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﻋﺘﯿﺎد در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان
ﺣﺸﯿﺶ ،ﺗﺮﯾﺎک ،ﻗﺮص اﮐﺲ و ﺷﯿﺸﮫ ،ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺪر ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ھﺎ را ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﯿﻮع ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد
در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ وزارت ﻋﻠﻮم ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﺑﯿﻦ داروھﺎ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮع ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ
ﻛﺪﺋﯿﻦ ،ﺗﺮاﻣﺎدول ،دﯾﺎزﭘﺎم و رﯾﺘﺎﻟﯿﻦ اﺧﺘﺼﺎص دارد.
ﺣﻤﯿﺪ ﺻﺮاﻣﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و روان ﮔﺮدان ھﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﮫ» :ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ،ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻛﮫ در ﻣﻨﺎزل ﻣﺠﺮدی ﺳﻜﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ
ﺑﻮده ﻛﮫ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﯾﺎ ھﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ و اﻛﺜﺮﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﮫ اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﺼﺮف ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﮫ داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ  ۵۶درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﮫ اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﮫ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اطﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾﻚ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ
ﺟﺪی اﺳﺖ«.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺸﺎھﺪات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن از ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻی ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﮫ اﮔﺮ ﭼﮫ ﺧﻮد
ﻣﺴﺌﻮﻻن ھﻢ ﺑﮫ آن اذﻋﺎن دارﻧﺪ اﻣﺎ از دادن آﻣﺎرھﺎی دﻗﯿﻖ در ﺧﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﮫ ﺟﺎی اراﺋﮫ آﻣﺎر دﻗﯿﻖ و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ ﻋﻠﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺗﮭﺎﺟﻢ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻏﺮب ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ.
ﭼﻨﺎن ﭼﮫ ﺣﻤﯿﺪ ﺻﺮاﻣﯽ ھﻢ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ» :ﺿﺮورت دارد ﻛﻠﯿﮫ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺮﺑﮫ زدن ﺑﮫ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ھﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر و روان ﮔﺮدان ھﺎ و ﻧﺎﻛﺎم ﻣﺎﻧﺪن »ﺗﻮطﺌﮫ ھﺎی اﺳﺘﻜﺒﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ« ،در ﯾﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻛﻮﺗﺎه ،ﻣﯿﺎن ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ،ﺑﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﻋﺮﺻﮫ
اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ھﺪﻓﻤﻨﺪ در ﺧﺼﻮص ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك ،آﻣﻮزش ﻣﮭﺎرت ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ وﯾﮋه
آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس و ﺧﺸﻢ و ارﺗﺒﺎط ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺮك و ﻧﺸﺎط ﺳﺎﻟﻢ و اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهای
ﺑﮫ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺎم ھﺎی ﺟﺪیﺗﺮی ﺑﺮدارﻧﺪ«.
ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ زھﺮا ﺑﻨﯿﺎﻧﯿﺎن ،ﻣﺸﺎور دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﺘﺎﯾﺞ »طﺮح ﺷﯿﻮع ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد« و دﯾﮕﺮ آﻣﺎرھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﺎزه
ﺳﻨﯽ  ١۵ﺗﺎ  ١٩ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﻧﯿﻤﯽ از زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از آن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »ﺳﻦ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﺼﺮف« ﻧﺎم ﺑﺮده
ﺷﺪه .ﻣﺸﺎور دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻋﺘﯿﺎد در زﻧﺎن ،ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ از اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺮدان اﺳﺖ» :ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﻓﺮدی
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﺘﯿﺎد در زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺮدان ﺑﯿﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس داﻣﻨﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ،ﺑﮫ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺑﻌﻀﺎ
آﺛﺎر وﯾﺮاﻧﮕﺮ آن ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﺮد ﯾﺎ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽ رود«.

اﯾﺮان ،دوﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺟﮭﺎن

١٣

از آﻣﺎر ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٢٠٠٢٠٠ﺗﺎ  ٣٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮی ﻣﻌﺘﺎدان در اﯾﺮان در ﺣﺎﻟﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﺣﺘﯽ آﻣﺎر دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﮐﮫ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ
اﺣﻤﺪی ﻣﻘﺪم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد از ﺳﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﮐﺎھﺶ ﺳﻦ
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﻮاد ،ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﯿﺰان ﻣﻌﺘﺎدان ھﻤﺎن دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ دو دھﮫ اﺧﯿﺮ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻠﯽ ھﺎﺷﻤﯽ ،دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺳﺒﻖ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺎل  ١٣٣۴ﮐﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان  ٢٩ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ
ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﯿﻢ ،ﮐﮫ اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  ٩درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر .ھﻤﯿﻦ طﻮر طﺒﻖ آﻣﺎری ﮐﮫ در اﺳﻨﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ در ﺳﺎل  ،۵۶آﻣﺎر دو و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را داﺷﺘﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب و در ﺳﺎل  ۶۶آﻣﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ھﺎ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .در ﻧﮭﺎﯾﺖ در ﺳﺎل
 ٨٣ﮐﮫ آن زﻣﺎن ﺧﻮدم دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﺑﻮدم ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺘﺎد ،وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﮫ طﺒﻖ آن ﮐﻞ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه ھﺎ اﻋﻢ از داﯾﻤﯽ و ﺗﻔﻨﻨﯽ ﺳﮫ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٧٠٠ھﺰار ﺗﺎ ﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ھﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﻢ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣﺎر ﮐﻢ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ«.
اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎرھﺎ در ﮔﺰارﺷﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،از ﺟﻤﻠﮫ در ﻋﺮﺻﮫ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در داﺧﻞ اﯾﺮان و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر
ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.

ﻣﺮگ ﻣﻌﺘﺎدان
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،در ھﻔﺖ ﻣﺎھﮫ اول ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ھﺰار و  ۵۵۶ﻣﻌﺘﺎد ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ.
ﻣﺮگ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،از ﺳﺎل  ١٣٨٢ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ،دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ ﻣﺮگ ھﺎی ﻏﯿﺮطﺒﯿﻌﯽ ﭘﺲ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ اﻋﻼم دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،از ﺳﺎل  ١٣٧٣ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎھﮫ اول ﺳﺎل ﺟﺎری ۴٧ ،ھﺰار و  ٢٧٧اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮاﺛﺮ ﺳﻮء
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺟﺎن داده اﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ روزاﻧﮫ ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﻓﻮت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٣٨٨ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺑﺮطﺮف ﮐﺮدن ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﭼﻮن ﺑﯿﮑﺎری ،ﻓﻘﺮ و ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻮاﻧﺎن را راه ﺣﻞ ھﺎی رﯾﺸﮫ ای ﺣﻞ ﺑﺤﺮان اﻋﺘﯿﺎد
در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

اﯾﺪز
ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ اﯾﺪز در ﺳﺎل  ،٩٢زﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .رﯾﯿﺲ اداره ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﮭﻢ زﻧﺎن در ﻣﻮارد ﺗﺎزه ﺛﺒﺖ ﺷﺪهی
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﮫ اﯾﺪز را ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﮫ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ ،روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﮫ  ١۵اﺳﻔﻨﺪ  ۶ - ١٣٩٢ﻣﺎرس  ،٢٠١۴از ﻗﻮل ﻋﺒﺎس ﺻﺪاﻗﺖ رﯾﯿﺲ اداره ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻮﺷﺖ» :از اواﺧﺮ دھﮫ  ،٨٠ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ در ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن و ھﻤﯿﻦ طﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ اﭼﯽآیوی
از طﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪﯾﻢ«.
ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺻﺪاﻗﺖ ،از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺑﺘﻼ ﺑﮫ اﯾﺪز در اﯾﺮان در ﺳﺎل  ١٣۶۵ﺗﺎ اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل  ١١درﺻﺪ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ زﻧﺎن ﺑﻮد اﻣﺎ ﺳﮭﻢ
زﻧﺎن از ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﮫ  ٢۶درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ اداره ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﮫ ﺳﮭﻢ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ اﯾﺪز از طﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺷﺪت رو ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ
اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﻮارد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣٩٠در آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ،ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ راه اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﯽ و وﯾﺮوس اﯾﺪز ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ و ﺳﮭﻢ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ در ﺣﺪود
 ١٢درﺻﺪ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﻋﺒﺎس ﺻﺪاﻗﺖ ،ﭘﻨﺠﻢ آذر ﻣﺎه ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد» :ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ اول ﻣﮭﺮﻣﺎه ﺑﯿﺶ از  ٢٧ھﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و آﻣﺎر واﻗﻌﯽ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ
وﯾﺮوس در ﮐﺸﻮر ٩٠ ،ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﺷﻮد«.
ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد اﯾﺪز ،ﺑﮫ وﯾﮋه ﺳﺮاﯾﺖ آن از طﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل ھﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از ﺣﯿﻄﮫ ھﺎی »ﻣﻤﻨﻮﻋﮫ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ.

ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﮫ »ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش« ﮐﻮدﮐﺎن در ﯾﮑﯽ از
ﻣﺤﻠﮫ ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﮭﺮان ،اﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﮐﻮدﮐﺎن دروازه ﻏﺎر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻠﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ وﺟﻮد دارد.
ﺑﮫ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری دوﻟﺘﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،دوﺷﻨﺒﮫ  ١٩اﺳﻔﻨﺪ  ،١٣٩٢ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ روز ﮔﺬﺷﺘﮫ )ﯾﮏ ﺷﻨﺒﮫ( در ھﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ
ﺷﻮرای ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﮫ »ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت اﻣﺮوز ﻣﺎ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ
ﭼﺸﻤﺎﻧﻤﺎن را ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ ﯾﺎ روﯾﻤﺎن را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ ،ﺑﺎز ھﻢ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد«.
ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﮐﻮدﮐﺎن درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰی دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﺾ ﺗﻮﻟﺪ ،ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﻋﺘﯿﺎد واﻟﺪﯾﻦ ،ازدواج
»ﻧﺎﻣﺸﺮوع« آن ھﺎ ﯾﺎ رﺑﻮده ﺷﺪن در زاﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮوﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،و از ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﮔﺮوه دوم از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﺸﺎن
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزارت ﺗﻌﺎون ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ» :ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ ﭼﮭﺎرده ﺳﺎﻟﮕﯽ در
ﺧﯿﺎﺑﺎن ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎرز اﯾﻦ ﮔﺮوه ،در ﻣﺤﻠﮫ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮭﺸﺖ زھﺮا دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﮔﻞ ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﺳﺘﮫ ﺳﻮم ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﯾﺎ در ﮐﻮدﮐﯽ ﻓﺮوﺧﺘﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ دﯾﮕﺮ وارد ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻗﺖ ،ﮐﯿﻒ ﻗﺎﭘﯽ و ﻏﯿﺮه
روی ﻣﯽ آورﻧﺪ«.
ﺣﺴﯿﻨﯽ درﺑﺎره ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان ﯾﺎدآوری ﮐﺮد» :اﮔﺮ ﭼﮫ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﮐﻮدﮐﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد«.

ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ،ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر اﺳﺖ .اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ درﯾﺎﭼﮫ اروﻣﯿﮫ ،از ھﻤﮫ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ اﻧﺴﺎن را ﺗﮭﺪﯾﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در »اوﻟﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪاران دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ« ١٧ ،دی  ،١٣٩٢اﻗﺮار ﮐﺮد ،ﻋﺪم ﻧﺠﺎت درﯾﺎﭼﮫ اروﻣﯿﮫ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﻧﻔﺮ را
ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد» :اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ درﯾﺎﭼﮫ اروﻣﯿﮫ را ﻧﺠﺎت دھﯿﻢ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ اﻧﺴﺎن در اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﮫ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن
را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺤﺚ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،آن ﺟﺎ ﯾﮏ طﻮﻓﺎن ،ﺗﻤﺎم ﻧﻤﮏ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﻣﺴﺘﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎم
ﮐﺸﺎورزی اطﺮاف اﺳﺘﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد«.

١۴

ﺣﻤﯿﺪ ﭼﯿﺖ ﭼﯿﺎن وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﻧﯿﺰ در اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ،ﺑﺮای ﻧﺠﺎت درﯾﺎﭼﮫ اروﻣﯿﮫ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ۵ ،ﺷﮭﺮﯾﻮر  ،١٣٩٢ﮔﻔﺖ:
»ﺣﺎدﺛﮫ ای ﮐﮫ در درﯾﺎﭼﮫ اروﻣﯿﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﻮﻧﮫ آن ﻓﻘﻂ در درﯾﺎﭼﮫ آرال و درﯾﺎﭼﮫ ای در آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ«.
دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ھﻤﺎﯾﺶ ﻧﺠﺎت درﯾﺎﭼﮫ ،در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اھﺪاف ﺑﺮﮔﺰاری ھﻤﺎﯾﺶ ﻧﺠﺎت اروﻣﯿﮫ ،ﮔﻔﺖ» :ھﺪف ﻣﺎ اراﺋﮫ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﮫ راه و ﻣﺪل اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت درﯾﺎﭼﮫ اروﻣﯿﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻓﺎزﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ درﯾﺎﭼﮫ ﺣﺪود  ٨۵درﺻﺪ از آب ﺧﻮد را ازدﺳﺖ داده اﺳﺖ و
ﺑﮫ اﯾﻦ راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن را اﺣﯿﺎ ﮐﺮد .ھﻢ زﻣﺎن طﻮﻻﻧﯽ و ھﻢ روش ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ«.
دﮐﺘﺮ ﺣﯿﺪری ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن درﯾﺎﭼﮫ ﺑﯿﺶ از  ١۵ﺳﺎل اﺳﺖ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺸﺖ اوﻟﯿﮫ را درﺳﺖ ﻗﺮار داد .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ او،
ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﮫ در آﻟﻤﺎن و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﺧﻮد اروﻣﯿﮫ دﺳﺘﺎورد ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻧﺠﺎت و اﺣﯿﺎء درﯾﺎﭼﮫ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮔﺮاﻧﯽ و ﺗﻮرم
ﮔﺮاﻧﯽ ﮐﺎﻻھﺎ در آﺧﺮﯾﻦ روزھﺎی ﺳﺎل ٩٢
اﯾﻦ روزھﺎ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺧﺒﺮ از ﮔﺮاﻧﯽ ﺳﺮﺳﺎم آور ﮐﺎﻻھﺎی ﺿﺮوری ﻣﺮدم ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ،ﺑﮫ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﺮﯾﺎدﮔﺮ ،ﯾﮏ
ﺷﻨﺒﮫ  ٢٩ﺑﮭﻤﻦ  :١٣٩١دوﻟﺖ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻣﯿﺰان ﻋﯿﺪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻧﻮروز  ١٣٩٢را ﻣﺒﻠﻎ  ۴٠٢۵٠٠ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ
ﺑﮫ ﺗﻮرم ﺷﺪﯾﺪ و ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ،اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﯿﺴﺖ.
ﻗﺮار اﺳﺖ ﻋﯿﺪی  ۴٠٢ھﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﯿﺪی اﻣﺴﺎل
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﯿﺰان ﻋﯿﺪی ﮐﺎرﻣﻨﺪان  ٣٨٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ اﻣﺴﺎل ﺑﻨﺎ ﺑﮫ اﻋﻼم دوﻟﺖ
ﺗﻨﮭﺎ  ۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻھﺎی ﺿﺮوری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم در ﻣﺎه ھﺎی اﺧﯿﺮ رﺷﺪی ﺳﺮﺳﺎم آور را ﺗﺠﺮﺑﮫ
ﮐﺮده و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار ارز و ﺳﮑﮫ و طﻼ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻻھﺎ و ﺑﮫ وﯾﮋه اﺟﻨﺎس ﺿﺮوری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﺗﺴﺮی ﯾﺎﻓﺘﮫ ،ﮔﺮاﻧﯽ ھﺎ را ﺑﺮای اﻏﻠﺐ
ﻣﺮدم و ﺣﺘﯽ ﻗﺸﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧﺮخ ارز و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﮑﮫ و طﻼ ،راه ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻھﺎ ھﻢ ﺑﺎز ﺷﺪ ﺑﮫ طﻮرﯾﮑﮫ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو در دو ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮫ طﻮر رﺳﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ  ١٠٠درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮد .در ﻣﻮرد
ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ داد و ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﺧﻮراﮐﯽ ھﺎ و ﭘﻮﺷﺎک ،رﺷﺪی ﺑﯿﻦ  ٣٠ﺗﺎ  ١٠٠درﺻﺪ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮد .آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ
از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آﺟﯿﻞ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﺑﮫ وﯾﮋه ﭘﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از  ١٠٠درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
اﻏﻠﺐ ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻣﺮدم طﯽ ﻣﺎه ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﯿﻦ  ٣٠ﺗﺎ  ١٠٠و ﺑﻌﻀﺎ ﺑﯿﺶ از  ١٠٠درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد،
آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﻣﯿﺰان ﺗﻮرم ،آﻣﺎری ﺣﺪاﻗﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺮدم ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻄﺎﺑﻘﯽ ﻧﺪارد .ھﺮﭼﻨﺪ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ
ﺗﻮرم از ﻣﺮز  ٣٠درﺻﺪ ھﻢ ﮔﺬﺷﺘﮫ و اﻧﺪک اﻧﺪک ﺑﮫ  ۴٠درﺻﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ آﻣﺎر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺗﻮرم ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ از ﮐﺸﻮرﻣﺎن
اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﭼﮫ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺗﻮرم واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ...ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﻣﺮز
 ۴٠درﺻﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ...
ﻋﯿﺪی  ۴٠٢ھﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﻮرم ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ھﻢ ﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم رﺳﻤﯽ ھﻢ ﮐﮫ از طﺮف
دوﻟﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ﻧﺪارد .ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ ﺗﻮرم از ﻣﺮز  ٣٠درﺻﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺑﮫ  ۴٠درﺻﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﭼﮫ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﯿﺪی را ﺗﻨﮭﺎ  ۵درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ؛ آن ھﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﮔﺮاﻧﯽ ھﺎ روز ﺑﮫ روز ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﯿﺪی ﮐﺎرﻣﻨﺪان
دوﻟﺖ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﻮه و آﺟﯿﻞ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﮐﮫ اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻋﯿﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﯿﻤﺖ ھﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﭘﺴﺘﮫ و ﺑﺎدام در ﺑﺎزار ﺑﯿﺶ از  ۵٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و ﺧﺮﯾﺪ ﺷﮑﻼت و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از ﻣﯿﮭﻤﺎﻧﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ١٠٠
ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ھﺰﯾﻨﮫ دارد ﮐﮫ اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﮫ ﭘﺬﯾﺮای ﻣﯿﮭﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﺶ ﺗﺮی ھﺴﺘﻨﺪ و از ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﻮه ھﻢ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻋﯿﺪی ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن را ﺳﮭﻢ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﺮﯾﺪ ھﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم
در طﻮل ﻋﯿﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ۴٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ھﺰﯾﻨﮫ دارد و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮان ھﺰﯾﻨﮫ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ و  ...ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﻟﺒﺎس ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺠﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ھﻢ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﮐﮫ؛ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯽ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﺘﻮﯾﯽ زﯾﺮ  ۶٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﯿﻒ ،ﮐﻔﺶ و ﻟﺒﺎس ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ٢٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن آب ﻣﯽ ﺧﻮرد ،ﺣﺴﺎب ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﯿﻮه ،آﺟﯿﻞ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎزھﻢ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮔﺮاﻧﯽ ھﺎ ،اﺳﺮاف از ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎرﺳﻔﺮ را
ﻧﺒﺴﺘﮫ اﺳﺖ.
دﻛﺘﺮ اﻣﺎن ﻗﺮاﯾﯽ ﻣﻘﺪم ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎس و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻛﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﮫ ﺧﺮﯾﺪ ﻛﺮدن ﯾﻚ ﺣُﺴﻦ ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺴﯿﺎر
ھﻢ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ :ﺧﺮﯾﺪ ﻛﺮدن اﻓﺮاد ﯾﻚ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺷﺎﺧﺺ اﻗﺘﺼﺎدی آن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﻻﺳﺖ و در واﻗﻊ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﻛﺮدن اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل و ﻛﺎر ﺷﻮد ﻛﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺶ از
ھﺮ ﭼﯿﺰ از ﺑﯿﻜﺎری ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﻛﻨﺪ.
ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎس ،اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮوز اﻧﻮاع آﺳﯿﺐ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻛﻨﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﺧﺮﯾﺪ ﻛﺮدن در ﻛﻞ رﻓﺘﺎری ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد؛ اﻟﺒﺘﮫ
ﺧﺮﯾﺪ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز.
ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﺳﺎم آور اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﯿﺰ ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ،ﺑﮫ
ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﮫ ﻧﯿﻮز ،ھﺰﯾﻨﮫ  ۴روز اﻗﺎﻣﺖ در دﺑﯽ ﺑﺮای ھﺮ ﻧﻔﺮ از  ٢ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٣٩٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٣٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آب و ﺑﺮق
ﺑﺪھﯽ  ٢١ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﮫ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران آب و ﺑﺮق ،ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﮫ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺮوژه ھﺎ ،ﻋﺪم ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
و ﻣﺼﺎرف و درﯾﺎﻓﺖ  ٢۵درﺻﺪ ﮐﻞ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن و ...ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از »ﮔﻼﯾﮫ« ھﺎی
ﺑﺴﯿﺎر از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ آب و ﺑﺮق ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ  ٢٠و  ٢۴درﺻﺪی اﯾﻦ ﺣﺎﻣﻞ ھﺎ در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺧﺒﺮ دھﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ دوﻟﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎل  ٩٢ﻣﺠﻮز داﺷﺖ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ ھﺎی اﻧﺮژی را  ٣٨درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ.
دوﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺑﺨﺶ ﺷﮭﺮی را  ٢۵٠ﺗﻮﻣﺎن ﺑﮫ ازای ھﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب رﺷﺪ  ٢٠درﺻﺪی
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ آب ﺑﮫ  ٣٠٠ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ آب در ﺑﺨﺶ روﺳﺘﺎﯾﯽ  ٩۵ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﮫ دوﻟﺖ
ﺑﮫ  ١١۴ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ  ٢۴درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮق ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ آن ﻧﯿﺰ از  ۴٣ﺗﻮﻣﺎن ﺑﮫ  ۵٣ﺗﻮﻣﺎن

١۵

در ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﮫ ازای ھﺮ ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل در وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آب و
ﺑﺮق ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻢ ﺗﺮ از ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﺳﺖ و درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﮫ ھﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ آب و ﺑﺮق ھﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﺳﺒﺪ ھﺰﯾﻨﮫ ﺧﺎﻧﻮار ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻗﻮل را ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺣﺎﻣﻞ ھﺎ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺨﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

زﻟﺰﻟﮫ
زﻟﺰﻟﮫ ای ﺑﮫ ﺑﺰرﮔﯽ  ۶/١در ﻣﻘﯿﺎس رﯾﺸﺘﺮ ﺳﺎﻋﺖ  ١۶و  ٢٢دﻗﯿﻘﮫ روز  ٢٠ﻓﺮوردﯾﻦ  ١٣٩٢ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﯽ را ﻟﺮزاﻧﺪ .ﮐﺎﻧﻮن اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﮭﺮ ُ
ﺷﻨﺒﮫ ﺑﻮد .اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه  ٣٧ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﮫ و ﺣﺪود  ٨۵٠ﻣﺠﺮوح ﺑﮫ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﮫ  ٣٠٠٠واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﺴﺎرت ﮐﻠﯽ وارد
ﺷﺪ .ﻏﺮوب ھﻔﺘﻢ آذرﻣﺎه ،ﺑﺮازﺟﺎن  ۵/٧رﯾﺸﺘﺮ ﻟﺰرﯾﺪ و ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرات ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ زﻟﺰه زدﮔﺎن روﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎطﻖ زﻟﺰﻟﮫ زده ورزﻗﺎن ،اھﺮ ،ھﺮﯾﺲ در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ و ھﻮای ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ،ھﻢ ﭼﻨﺎن
ﺑﯽ ﭘﻨﺎه ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .روز ﺷﻨﺒﮫ  ٢١ﻣﺮداد  ،١٣٩١دو زﻟﺰﻟﮫ  ۶/٢و  ۶/٣رﯾﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻟﺮزاﻧﺪن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن ﺻﺪھﺎ ﻧﻔﺮ و
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺻﺪ درﺻﺪی ﺑﺴﯿﺎری از روﺳﺘﺎھﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد.

اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم ﺑﺨﺘﯿﺎری
ﯾﮑﯽ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺎل  ٩٢در اﯾﺮان ،ﺗﻮھﯿﻦ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺑﺨﺘﯿﺎری و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر
ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺶ ﺳﺮﯾﺎل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ »ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﮭﻦ« از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ﺷﮭﺮھﺎی
ﺟﻨﻮب و ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض زدﻧﺪ .ھﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﻣﻨﺰﺟﺮ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺎ دﻧﺪان ﻣﺴﻠﺢ
اﺳﻼﻣﯽ ،دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض زدﻧﺪ و ﻋﻠﯿﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻌﺎر دادﻧﺪ .ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﺪھﺪ و ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﺮدم ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاھﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﻓﺎﮐﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺑﺪان ھﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان در ﺳﺎل  ١٣٩٣را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺪام ﺳﻤﺖ
و ﺳﻮ ﻣﯽ رود؟ ﺑﺤﺮان ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻼن ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ،ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺰاﻧﯿﺪه در ﻣﯿﺎن ارﮔﺎن ھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺳﺮان و ﻣﻘﺎﻣﺎت آن ،راﻧﺖ ﺧﻮاری ،رﺷﻮه ﺧﻮاری و ﻧﺤﻮه اداره و
ﻣﺪﯾﺪرت ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ و ﻏﯿﺮه ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد .دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﮭﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﮑﺎری و ﻣﮭﺎر ﺗﻮرم ،ﻏﯿﺮ از ﺷﻌﺎر دان راه ﺣﻞ ﺟﺪی و اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺑﺎز ھﻢ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ اﮐﺜﯿﺮت ﻣﺮدم ﺑﺪﺗﺮ و وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻋﻠﯽ ﺳﻌﯿﺪی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای در ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ،اﯾﺮان ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ ﻣﻮاﺟﮫ اﺳﺖ ،وﻟﯽ
دﺳﺘﺎوردھﺎی اﺧﯿﺮ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﻧﺎن« از دﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ داد .او ،از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﺮای »ﺗﺤﻤﻞ رﻧﺞ« آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان ،اﯾﺴﻨﺎ ،ﻋﻠﯽ ﺳﻌﯿﺪی ﮐﮫ روز ﺷﻨﺒﮫ  ٢۴اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه در »ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﺼﯿﺮت ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ« اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
در اھﻮاز ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ» :ﭼﺎﻟﺶ ھﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی ﭘﯿﺶ روی ﻣﻠﺖ اﯾﺮان وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ آن ﮔﻮﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ آن ﭼﮫ را ﺑﺎ ﺧﻮن ﺑﮫ
دﺳﺖ آوردﯾﻢ ﺑﺮای ﻧﺎن از دﺳﺖ دھﯿﻢ و ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺗﺤﻤﻞ رﻧﺞ ھﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
طﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ در ﺳﭙﺎه ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﻣﻠﺖ اﯾﺮان« در راﺳﺘﺎی ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮای » ظﮭﻮر« اﻣﺎم دوازدھﻢ
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ »اراده و ﺳﺎزﮐﺎر دﯾﮕﺮ« را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﻨﺪ.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺳﺎل  ،٩٣ﺳﺎل اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺤﺮان ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮب و ﺳﺎﻧﺴﻮر و اﺧﺘﻨﺎق ﻧﯿﺰ ﺷﺪﯾﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ھﺮ روزﺗﺎن ﻧﻮروز ،ﻧﻮروزﺗﺎن ﭘﯿﺮوز! ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﺎدی و ﮐﺎﻣﺮواﯾﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ!
ﯾﮑﻢ ﻓﺮودﯾﻦ  - ١٣٩٣ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﺎرس ٢٠١۴
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