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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ فبروری ١۴
  

 ! به ايرانسويدن لوفن نخست وزير ستفانسفر 
اری و ديپلماتيک وارد تھران ی تجھيأت، در راس ١٣٩۵ ]دلو[ بھمن٢٢ شامگاه جمعه سويدنوزير   لوفن، نخستستفان

 شرکت اقتصادی و ۴٠ مديران .ای و حسن روحانی ديدار کرد ھای ارشد حکومت اسالمی از جمله خامنه شد و با مقام

  . حضور دارندھيأت در اين سويدنن اسکانيا، اريکسون، ولوو و اتحاديه فلزکاران مسؤوالبانکی از جمله 
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 در زمينه راه و جاده،  ھای علمی و فناوری، آموزش عالی و تحقيقات، ھمکاری پنج يادداشت ھمکاری در زمينه

رتبه دو  ھای عالی  ھيأتارتباطات و فناوری و ھمکاری در زمينه زنان و خانواده، بعد از نشست خصوصی و مشترک 

  .کشور امضاء شد

 زمينه ھمکاری با ايدرو به تفاھم ١٩ی در سويدنکه شرکت ھای  معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اين

 .در حال مذاکره با ولوو و اسکانيا برای افزايش توليد خودروھای سنگين ھستيم: اند، گفت رسيده

ی در جمع خبرنگاران با اشاره به سويدنھای  منصور معظمی در حاشيه نشست مشترک صاحبان صنايع و مديران شرکت

 بزرگ تجاری و صنعتی اين کشور به ھيأتھمراه   بهسويدنرھا، سفر نخست وزير که با وجود غوغاساالری برخی از کشو اين

 .ی با ايران استسويدنھای  دھنده اھميت توسعه مناسبات تجاری شرکت تھران، نشان

اين دو شرکت در توليد خودروھای سنگين در ايران : او در خصوص ھمکاری شرکت ھای ولوو و اسکانيا در ايران، گفت

ھا برای افزايش  ھمين منظور در حال مذاکره با آن نی دارند و از نظر کيفی نيز خودروھای بسيار خوبی ھستند، بهسابقه طوال

 .توليد خودروھای سنگين با قيمت مناسب در ايران ھستيم

 و جاکوب والنبری، با ھمان اھداف اقتصادی، سياسی و نظامی و سويدن با سرپرستی نخست وزير ھيأتمشابه ھمين 

وظايف  به قدر  ، چهسويدندھد که نخست وزير  اين سفرھا نشان می. تر به عربستان رفته بود  که پيشسويدنداری  ايهسرم

 سويدنافکار عمومی  خود در رياست شورای امنيت سازمان ملل متحد عمل م را به... بانی و دفاع از حقوق زنان و صلح

، بلکه مغاير با آرا و افکار سويدنو اقداماتی که نه تنھا مغاير با قوانين ھا  ھا و برنامه سياست! و ايران و جھان نشان دھد

  ! و ايران استسويدنداری  عمومی مردم آزاده، ضدجنگ و ضدفاشيست و ضدسرمايه

امضاء رسيد قرار بود  ، به٢٠١۶ای حکومت اسالمی ايران با کشورھای غربی که در ماه جوالی  اگرچه توافق ھسته

بينيم که چنين اتفاقی نيفتاده است و حکومت اسالمی  سوی اعتدال پيش ببرد، اما در واقع می ران را بهحکومت اسالمی اي

 . دھد ايران، بيش از گذشته اقدامات خشن و اختناق و سانسور خود را ادامه می

رگری، معلمان،  برای فعالين کائیھای قضا شايان ذکر است که تھديد و زندانی کردن و تشکيل انواع و اقسام پرونده

ھای  نگاران، روشنفکران و شعرا، وکالی متعھد دادگستری، فعالين حقوق بشر، آزادی زبان دانشجويان، روزنامه

  .به امری عادی و روزمره تبديل شده است... مادری، طرفداران محيط زيست، پرستاران و 

***  

 را نيز در کارنامه سويدنھای کارگری   در اتحاديه به ايران، که سابقه رھبریسويدندر رابطه با اين سفر نخست وزير 

سوسيال   داشتند نبايد بهتأکيدھا به درستی   داشتيم که آنئیام گفتگوھا خود دارد با دو تن از رفقای بسيار عزيز و قديمی

 ھيأتلوفن و  داشتند که ھمه مسايل ايران را تأکيدھا  آن. دموکراسی و سفر نخست وزير اين کشور به ايران، توھم داشت

ھايمان خطاب به کارگران و  عنوان شھروندان جھانی، اين است که حرف دانند بنابراين وظيفه ما به خوبی می ھمراھش به

  . ی و غيرهسويدن باشد نه به مقامات ئی، با ھدف روشنگری و افشاگری چنين سفرھاسويدنافکار عمومی 

ين که لوفن در مورد ايران اطالعات چندانی ندارد و بايد اوضاع ايران ھا توھم دارند مبنی بر ا بحث ما اين بود که برخی

... . ھا مطرح کند تا به حقوق بشر احترام بگذارند و را به او گوشزد کرد تا در ديدارھايش با ھمتايان ايرانی خود، آن

، بلکه اخيرا دولتش ھم نسويددرستی بحث اين دو رفيق عزيزم با من اين بود که او نه تنھا در مقام نخست وزير  به

سال از برزيل تحويل  مدت يک به بانی سازمان ملل متحد شورای امنيت را  ای کميسيون و صندوق صلح رياست دوره

بار  گرفته است بنابراين، و نه تنھا به اوضاع ايران، بلکه ايشان به وضعيت بحرانی منطقه نيز، از جمله وضع اسف

 خاورميانه به خوبی آگاه است که که از جمله حکومت اسالمی ايران يک طرف و ھای ويرانگر در حقوق بشر و جنگ
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از جمله پيش از پنج سال . ند ا  کردهئیآرا شان صف المللی ای و بين با حاميان منطقه... عربستان سعودی در طرف ديگر و

ھای  ند که لوفن و روسای شرکتاين مسايل چيزی پنھان کردنی نيست. اند است که مردم سوريه را به خاک و خون کشيده

ھا و کشتن  ھای مخفی داخل زندان ھا و شکنجه يعنی اگر لوفن اعدام. ھا آگاھی نداشته باشد آن ھا به ھمراه و ديپلمات

عام به کارگران،  زدن در مالء ھای خيابانی و شالق کم اعدام بيند دست زندانيان در زير شکنجه و تجاوز را نمی

ھای حکومت اسالمی نيز  بيند که گاھی نيز در رسانه رمندان، دانشجويان و جوانان زن و مرد را مینگاران، ھن روزنامه

وجود آورند و کسی جرات اعتراض به خود  تری در جامعه به شوند تا رعب و وحشت بيش با آب و تاب انعکاس داده می

ای دارد، بلکه حتی يک وزير   ايرانی با تجربهتر از ھمه، نخست وزير سوند، نه تنھا مشاوران عالوه مھم به. راه ندھد

 ھمراھش به ھيأت و سويدنتوان تصور کرد که نخست وزير  وجه نمی ھيچ پس به. تبار نيز در کابينه خود دارد ايرانی

ھای فروخته  داند که بخشی از سالح ، بيش از ھمه میسويدنعالوه نخست وزير  به. اوضاع ايران و منطقه آگاھی ندارند

اين . ھای تروريستی اسالمی مانند داعش نيز رسيده است دست گروه عربستان به  بهسويدنسازی  ھای اسلحه  کارخانهشده

کشد و  دارد و به خاک و خون می  نيز ھر لحظه و ھر دقيقه قلب يک انسانی را از تپيدن باز میسويدنھای ساخت  سالح

  . نالند  میسويدنجويان سوری به اروپا و  تازه از ورود پناه

، مستقيما رو به سويدنجای نخست وزير  ھای ما در پايان، اين بود که بايد توھمات را کنار گذاشت و به نتيجه صحبت

 سخن گفت سويدنداری، اعدام، آپارتايد جنسی و مردم  ھا، مخالفين جنگ، سرمايه ھا و کمونيست کارگران، سوسياليست

، بلکه در پست رياست شورای امنيت سازمان سويدنتنھا نماينده بورژوازی اکنون نه   ھمسويدن کرد که دولت تأکيدو 

چرا که سازمان ملل متحد، محلی برای . عھده دارد داری جھانی را نيز به ملل متحد، نمايندگی حفاظت از سرمايه

داری و  مايهھای سر ھا و کشمکش بار عليه برخی کشورھا در راستای رقابت ھای اقتصادی فالکت دھی تحريم سازمان

ھای اين کشور؛ در واقع  رود نه حاکميت ھا بر چشم مردم می ھا آن، تبديل شده که بخش اعظم دود چنين تحريم دولت

طلب و استثمارگر تبديل شده است  طلب و خشونت سازمان ملل مرکزی برای برقراری روابط و مناسبات بين دول جنگ

ھای  اين سازمان، حتی در دھه! ھای جھان بين شھروندان مختلف قارهنه برای صلح و آرامش و حفظ حرمت انسانی در 

طلب و  گر و جنگ ھای قدرتمند ستم ھای دولت اخير اھداف و برنامه و قوانين خودش را زير پا گذاشته و مجری سياست

عبور »  دولت- ملت « رسيده است که از ئیجا چنين در قرن بيست و يکم، علم و آگاھی بشر به ھم! استثمارگر شده است

کند و ھرکس خود را عضوی از شھروندان ميلياردی جھان بداند و در ھر جا جنگ و خشونت و استثمار و سرکوب 

 کردند تأکيدھا و دستاوردھای مثبت روژاوا نيز  در اين گفتگو، رفقا به موقعيت ويژه و درس. وجود دارد، اعتراض کنند

... تقيم، حل ستم ملی، برابری واقعی زن و مرد و رعايت محيط زيست و  و دموکراسی مسئیمناسبات شورا از جمله به

  ! ورزيدندتأکيد
***  

عنوان يک نمونه   بهسويدندولت » حقوق بشر«و دفاع از » طلبی صلح«اين ترتيب، ھدف اين مطلب تحليل و بررسی  به

داران دولتی و غيردولتی در  مايه که سران و مقامات و سرئیروزھا. ھای غربی و عمدتا اوضاع ايران است از دولت

 ھمراھش و بستن قرارداد چاق و ھيأت و سويدنکردند و خود را برای استقبال از نخست وزير  تکانی می ايران، خانه

 -ھای الزم امنيتی   و امنيتی حکومت اسالمی در راستای آمادگیئیھا قضا نمودند؛ در ھمين روزھا ارگان چله آماده می

، نويسندگان و ئیسراغ فعالين جنبش کارگری، زنان، دانشجو ھا تن را اعدام کردند؛ به تقبال، دهسياسی از اين اس

ی در ايران، مشغول ديد و بازديد و خريد و فروش و معامالت سويدن ھيأت که ئیھنرمندان ھم رفتند تا مبادا در روزھا

  . ھا تلخ شود ھای آن نی مھما ی آشکار و نھان ھستند اعتراضاتی صورت گيرد ودالرميلياردھا 
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ی به سويدنھای  ح ھا و اسناد معتبری در فروش سال تر از ھمه برای اين که مستند حرف بزنيم نيازمند فاکت مھم

ی سخن گفت از صلح و سويدنھای  دھند برای دولت و شرکت ھای ديکتاتوری از جمله ايران ھستيم که نشان  حکومت

اکنون بسياری از نمايندگان و . ھاست رای تحريف افکار عمومی از واقعيتحقوق بشر، يک آرايش ظاھری و بزکی ب

 و سويدنسازی  ھای عظيم اسلحه ھا جاسوسی و شنود گرفته تا کارخانه ھای موبايل و دستگات ھا تلفن روسای شرکت

 نيز مانند سويدندولت عبارت ديگر،  به. دار ھستند زنی و بستن قراردادھای نان و آب سازی در ايران در حال چانه ماشين

ھای  ھای مستبد و ديکتاتوری و جنگ سازی منافع زيادی در حاکميت  ھای سرمايه جھان و صنايع عظيم اسلحه ھمه دولت

ای و تفرقه و  افتادن جنگ داخلی و بين کشوری و منطقه چرا که با راه. ھای آسيا و آفريقا دارند ھا در قاره خونين آن

طور غيرمستقيم و  ھا، به بنابراين اين دولت. رود نظامی، از طريق فروش سالح باال میخشونت، درآمدھای صنايع 

جنگ و  ھا به اندازی جنگ و تفرقه و سرکوب در جھان نقش دارند و گاھی نيز عوامل و عناصر آن مستقيم را در راه

عبارت ديگر،  به. تری دست يابند سودھای کالن و بيش تر با فروش سالح و غيره به زنند تا ھرچه بيش خشونت دامن می

ھای  سازی را گل بگيرند؛ کارخانه ھای عظيم اسحله تر شود اجبار بايد در کارخانه چه جنگ و خشونت نباشد و يا کم چنان

درد ھيچ کشوری  ھای سمعی و بصری جاسوسی به توليد ابزارھای شکنجه و زندان ورشکست گردند و ديگر دستگاه

شود، بلکه ھمه موجودات  ھای کره زمين تبديل می بخش ھمه انسان بخش و فرح ھا به جھان آرامشخورد و جھان نه تن نمی

سيخ بکشد و کباب کند و بخورد خرامان خرامان با  ھا را شکار کند، به جھان نيز با خيال راحت و بدون اين که کسی آن

. گيرد  و انسان و ديگر موجودات زنده شکل میيک آشتی و تعامل واقعی بين طبيعت... روند و گردنی برافراشته راه می

جھانی بدون . شود آزاد و برابر و انسانی و دلپذير آيد و جھانی می حساب نمی کس تبعيدی و مھاجر به در اين جھان، ھيچ

 برای فعل ئیافسانه است؛ ديگر جا»  دولت-ملت «در چنين جھانی ... خشونت و جنگ و قحطی و گرسنگی و آوارگی و

شود  ای تبديل می دھکده نھايتا جھان به! ماند بنده و استثمار انسان توسط انسان باقی نمی عاالت سرمايه و حاکمان قدارو انف

چنان  شود و فضا برای ھمگان آن که در آن زندگی، محيط زيست برای انسان و ھر موجود زنده ديگری، دلپذيرتر می

در نتيجه . خورد غصه و آه و اسف يک زندگی شايسته انسانی را نمیترين غم و  کس کم گردد که ديگر ھيچ بخش می فرح

بندند و حتی بھشت و جھنم، خدا و امام زمان، معجزه، حوری و قلمان  خرافات ملی و مذھبی از زندگی بشر رخت برمی

و زندگی پس چرا که بھشت و جھان واقعی در اين دنياست . گردد معنی می ارزش و پوچ و بی آن دنيا، برای ھمگان  بی

ديدگان، محرومان، پابرھنگان و استثمارشدگان غم و  ھای بورژوازی است که در اين جھان، ستم از مرگ عمدتا وعده

بھشت موعودی  ھا پس از مرگ و در آن دنيا، يک راست به چرا که آن. غصه زيادی نخورند و اعتراض ھم نکنند

» بندگانش«نجيل و تورات و قرآن از جانب خدای نامرعی به چون ا ھای مذھبی ھم خواھند رفت که نويسندگان کتاب

گرايشات ناسيوناليستی، نژادپرستی، مذھبی،  داران در اين دنيا با اتکا به عبارت ديگر، سرمايه به! اند؟ وعده داده

 در ھا زندگی کنند و اکثريت مردم ، ميليتاريستی و ليبراليستی با خيال راحت در بھشت، يعنی در کاخئیفاشيست

  ! کنند البته اگر بشود اسمش را زندگی گذاشت ھای اجتماعی زندگی می آبادھا و در اعماق فالکت و آسيب حلبی
  

  داران و فروشندگان سالح  سرمايهکنترول در سويدندولت 

 چرا که. تالش زيادی نيست ، ضرورتی بهسويدنماھيت رياکارانه کل حاکميت  مان و برای پی بردن به در ادامه بحث

 را سويدنداری و حاکميت ليبرال   سرمايه»طلبانه صلح«، »دوستانه انسان«بھترين وجھی، عملکرد ظاھری  اسناد زير به

  .گذارد نمايش می به
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 به حکومت اسالمی ايران در تھران پی از تقلب ٢٠٠٩ھا شھروند ايرانی در سال  شوم که در اعتراضات ميليون يادآور 

ھای جاسوسی و شنود فروخته  حکومت اسالمی ايران دستگاه ، به)شرکت فنالندی( کت نوکياانتخاباتی، آشکار شد که شر

  .عليه مخالفان و شھروندان ايرانی به کار گرفته شود بود تا بر

  

  
ھای ھمراه در دنياست و ما شديدا نگران ھستيم که  ھای تلفن نوکيا از فروشندگان شنود گوشیدانيد که شرکت  می

ِی باز ھم در ارتباط با فروش ادوات جاسوسی از شھروندان، با حکومت ايران ھمکاری و داد و ستد سويدنھای  شرکت ِ
  .داشته باشند

داران دالالن سالح اين کشور، در آبان ماه سال جاری برای  ترين سرمايه ھمراه يکی از برجسته  بهسويدننخست وزير 

ھای سعودی، برای افزايش تبادالت و مراودات  گفته رسانه اين ديدار به. عربستان سعودی سفر کرد ديدار رسمی به

 بايد سويدن کرده بود که کشور تأکيد، سويدنس کميته دفاع پارلمان ئيدر ھمين حال، ر. تجاری بين دو کشور بوده است

  . کند در عراقامريکاارسال سالح برای نيروھای پيشمرگه کرد اقليم کردستان عراق و ائتالف عربستان ـ  اقدام به

عنوان يک کشور عضو اتحاديه اروپا از عربستان سعودی است،   بهسويدندھنده حمايت  اين موضوعات نه تنھا نشان

جالب در اين . دھد چنين تقويت جبھه ناتو را نشان می ھای اين کشور برای تقويت عربستان و ھم زمان تالش بلکه ھم

ھای  المللی و مدافع حقوق بشر و ضدجنگ و حتی رسانه ی بين است، در حالی که صدای اعتراضات نھادھا ماجرا آن

گروھای درگير در جنگ    نيز در ارسال سالح به عربستان و از اين طريق بهسويدنی بلند شد، اما با اين وجود سويدن

  . ، از ديگران عقب نماند...، اتحاديه اروپا، عربستان، ترکيه وامريکاداخلی مورد حمايت 

 در ديداری رسمی از عربستان، با پادشاه عربستان، وزير امور خارجه اين کشور و کميسيون حقوق نسويدوزير  نخست

. وزير آمده است که او با بازرگانان سعودی نيز ديدار خواھد کرد  در بيانيه مطبوعاتی نخست.بشر عربستان ديدار کرد

ياست منطقه خوانده شده است که نقشی اساسی در عنوان بازيگر مھمی در س چنين در اين بيانيه عربستان سعودی به ھم

  .امنيت و رشد منطقه دارد

 و ماريا رانکا، مديرعامل اتاق بازرگانی نيز لوون را در سويدنگذاران بزرگ   و از سرمايه مارکوس والنبری، بازرگان

والنبری و رانکا  «: گفتسويدنوزير در گفتگو با راديو  سخنگوی مطبوعاتی نخست. کردند اين ديدار ھمراھی می

نمايندگی از ھمکاری ميان دو کشور در برخی از   و عربستان ھستند و بهسويدنگويان کميسيون مشترک بازرگانی  سخن

 ».ديدارھا حضور خواھند داشت
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 از سويدن و ابراز نگرانی وزير امور خارجه ٢٠١۵ و عربستان پس از زمستان سال سويدنروابط ديپلماتيک  

  .ده بودئيسردی گرا در اين کشور، به» !شر؟حقوق ب« وضعيت

الزم به يادآوری است که .  و عربستان سعودی برداشته شدسويدناما در ھمين حال، پرده از قراردادی محرمانه ميان 

ھای درگير جنگ را ممنوع کرده است، ولی مقامات  کشورھا يا گروه ، صريحا ارسال ھرگونه سالح بهسويدنقانون 

ھای توليد و صادرات سالح اين کشور، ھمگی توسط  ز شاه تا نخست وزير اين کشور گرفته تا مجموعهی اسويدنارشد 

راھی عربستان شدند و چشم خود را آگاھانه  » جاکوب والنبری«، يعنی سويدنيکی از مشھورترين دالالن تسليحات در 

اعش، حضور فعال در جنگ داخلی سوريه، چون د و عامدانه بر سرکوب زنان و مخالفين، اعدام، شالق، گردن زدن ھم

، اتحاديه اروپا امريکائیھای نيابتی بين عربستان و ايران و متحدان روسی، چينی،  جنگ ھای معروف به يمن و جنگ

، بستند تا ...ھای تروريستی اسالمی داعش، القاعده، طالبان و ھا مانند گروه پرودگان اين دولت ھا تا شاگردان و دست آن

  .شان سر بگيرد معامالت

، قانون ديگری در سويدندوست  نظر از اين قانون صريح و افکار عمومی مترقی و انسان  از سوی ديگر، صرف

 سالح در کنترولھر گروه و کشوری بايد توسط آژانس منع گسترش سالح اتمی و  ، صادرات ھرگونه سالح بهسويدن

که موضوع آن قراردادی » پروژه سيمون«رارداد محرمانه  شود؛ اما اين موضوع ھرگز در قتأئيد بررسی و سويدن

  .گيرد  عربستان سعودی و يا ايران و ھر کشور ديگری است، مدنظر قرار نمی محرمانه برای ارسال سالح به

روشنی دريافت که  توان به افشا شده که از ھمين روی، می» ويکی ليکس«، توسط ٢٠٠٧اين قرارداد محرمانه سال 

اين قرارداد محرمانه بيان ! گذار شبکه افشارگر ويکی ليکس چيست ، بنيان»جوليان آسانژ« به سويدن ماجرای اتھام

تسليحات توليدی . اندازی کند خواھد تا يک کارخانه توليد تسليحات را در عربستان سعودی راه  میسويدنکند که  می

  .گيرد  داعش در سوريه مورد استفاده قرار میشود اکنون از جمله توسط ای از تسليحات است که گفته می شامل گونه

دنبال بازرسی و تحقيق و تفحص از اين  ، بهسويدنآن شد که مراجع قانونی در  افشای اين قرارداد، پس از مدتی منجر به

 را زير پا سويدنشکل مشخص دو مورد از قوانين صريح  گونه که گفته شد اين قرارداد به ماجرا باشند، زيرا ھمان

! دليل فقدان مستندات کافی بسته شد شکلی جالب توجه، بعد از مدتی پرونده اين تحقيق و تفحص به ته است؛ اما بهگذاش

ليکس  گذار شبکه جھانی افشاگر ويکی ، بنيان»جوليان آسانژ«ی، موضوع تعقيب قانونی سويدن ئیجای آن مراجع قضا به

  .ود قرار دادندتری در دستور کار خ را با جديت و فشار و پيگيری بيش

ھا با عربستان سعودی دچار وقفه شود و در  یسويدنسرانجام اين افشاگری منجر به آن شد که برای مدتی ھمکاری 

وی از اين موضوع چندان » دوستان سعودی« کرد، تأکيد نوشت، سويدنای که به وزير دفاع  نھايت والنبری، در نامه

  .تھديد برخی منافع اساسی تجاری شده است د تسليحات، منجر بهخرسند نيستند و وقفه در کار کارخانه تولي

 بوده و ديگری سيستم جاسوسی سويدن Erieye ھا بر سيستم يکی از اين منافع تجاری درخواست مالکيت سعودی

 سابق  Ericsson Microwave Systems يا ھمان Saab Electronic ھای دفاعی ھوابرد که توسط شرکت سيستم

ھا قرارداد  در نتيجه، اين فشارھا از سوی والنبری در راستای منافع تجاری خود و منافع سياسی سعودی. ستتوليد شده ا

ی بر خالف ادعاھايشان در سويدن مقامات ئیاعتنا  و عربستان مجددا فعال گرديد؛ موضوعی که عمال بیسويدنميان 

ض آشکارای حقوق بشر در اين کشور و اکنون ھا در يمن و نق سبعيت سعودی دفاع از حقوق بشر و عليه جنگ، به

ھا در  چنين به دار آويختن انسان حکومت اسالمی ايران که در جنگ داخلی سوريه و يمن و عراق و افغانستان و ھم

  .دنبال آورده است ، به...ميادين شھرھا، شالق زدن در مالءعام و
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مارگوت  «سويدنسازی وزير خارجه   در اين ملغی. اين قرارداد را لغو کردسويدننھايتا پس از سه سال، دولت 

مخفی   رخ داد، والنبری با ايجاد يک کمپين نيمه٢٠١۵وقتی اين اتفاق در سال . نقش اساسی داشته است» والستروم

 سعی کرد، جلوی لغو اين قرارداد را بگيرد؛ بنابراين، در سويدنھای تجاری و صنعتی  گذارترين چھرهتأثيرھمراه  به

ای را  ی منتشر گرديد، از ھمه ھمراھان خود درخواست کرده بود تا نامهسويدنھای  يل مخفی که بعدا در رسانهيک ايم

  .که در مخالفت با لغو اين قرارداد تحرير شده بود، امضاء کنند

يک  ھای با نفوذ تجاری به دعوت از والنبری و برخی ديگر از چھره پس از اين ماجرا، مارگوت والستروم اقدام به

شود، محور اصلی اين ميھمانی ارزيابی  گفته می. گيرد ھای زيادی در می کند که طی آن بحث و جدل ميھمانی شام می

 برگزار شده ٢٠١۶ميھمانی که در پانزدھم مارس سال .  از وضعيت فعلی عربستان سعودی بوده استسويدندولت 

بر »  لوفنستفان«، يعنی سويدنلنبری و نخست وزير فعلی شود که وا آن می است؛ ميھمانی شامی که در نھايت منجر به

  .سر طرح ديگری برای معامله با عربستان سعودی نقشه بکشند

  

 
رود؛ اين موضوع را  شمار می ، دھمين کشور بزرگ دنيا در صدور اسلحه بهسويدن اعالم شده که کشور ٢٠١١از سال 

 ٢٠١١ مارس ١۵شنبه  در گزارش خود که روز سه sipris سيپريزالمللی در استکھلم  ھای صلح بين انستيتوت پژوھش

 در صد باال رفته ٢۴در اين گزارش آمده است که در پنج سال اخير بازار جھانی فروش اسلحه . خود، اعالم کرده است

 .شود تری کشور صادر کننده اسلحه شمرده می  درصد صادرات سالح دنيا بزرگ٣٠ با امريکااياالت متحده . است

  .گيرند ھای بعدی قرار می  در رديفسويدن، فرانسه، بريتانيا، ھالند، ايتاليا، اسپانيا، چين و المانروسيه، 

 اين رقم ٢٠٠۴ و ١٩٩٣ھای  بين سال. گيری افزايش يافته است طور چشم  سال اخير به٢٠ در سويدنصادرات اسلحه 

 .ه ھفت ميليارد کرون از سه ميليارد کرون ب- تر از دو برابر رشد کرده است  بيش

قيمت دقيق سالح صادر شده و قرارداد ميان  از انستيتوت سيپريس، دسترسی به Peter Wezeman گفته پيتر ويزيمن به

 .کشورھا دشوار است، ولی اين انستيتوت در تالش است تا تصويری از کليت بازار جھانی صدور اسلحه بدھد
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 در صد کل صادرات تجھيزات ۵٠شرکت مشورتی ساب . است» ساب«د  اسلحه در سون کننده ھای عمده توليد شرکت

 BAE  ، سيستم ھگلوندBAE System Bofors ھای بعدی سيستم بوفورش شرکت. کند  را توليد میسويدنجنگی 

System Hagglundsکوکوم ،Kockum  ٣، تری ام سونسکهM Svenska )و والو ايرو) پيلتور قبلی Volvo 

Aero ھستند. 

 . دھد اسلحه سوند دو درصد کل بازار جھانی تجھيزات جنگی را تشکيل میصادرات 

کشورھای ديکتاتور جھان عرب سخت  از صدور سالح به Organisationen Svenska Fred سازمان صلح سوند

 ا ايک ان. ھای خود کرد ھبودند که در اين اواخر مردم تظاھراتی را در برابر حکومت  ئیانتقاد کرده، از جمله کشورھا

Anna Ekدر ھمان سال چنين گفته بودسويدنگوی سازمان صلح  ، سخن :  

ھای دموکراسی موجود در کشورھای شمال آفريقا  که از خواست جای اين  بهسويدنانگيز است که  نظر من اين غم به

  . فرستد ھای ديکتاتور دنيا اسلحه می بدترين دولت شکل آشکارا پشتيبانی کند، به به

  .کشم من خجالت می: کند ضافه میانا ايک ا

براساس اطالعات . عھده دارد  را بهسويدن صادرات تجھيزات جنگی کنترول ISP ھای توليدات استراتژيک مقام بازرس

کشورھای الجزاير، بحرين، اردن، کويت، امارات متحده عربی، تونس، عمان و قطر   به٢٠١٠ در سال سويدناين مقام؛ 

 اجازه سويدن کرده است، تعيين ISP  برای مقامسويدنولی براساس قوانينی که پارلمان . استتجھيزات نظامی فروخته 

  .کنند، ندارد که حقوق انسانی شھروندان خود را نقض می ئیفروش اسلحه به کشورھا

ای ی نظامی کشورھ بودجه درباره١٩۶۶، که از سال )سيپری (المللی تحقيقات صلح استکھلم بينهمؤسسگزارش  به

گويد در پنج سال گذشته واردات سالح به خاورميانه در مقايسه با پنج سال پيش از آن بيش از کند، میمختلف تحقيق می

ی عربی واردات عربستان سعودی و قطر نزديک به سه برابر و واردات امارات متحده.  درصد افزايش يافته است۶٠

ی دوم خريد اسلحه در اخير، خاورميانه به رتبه پری، در پنج سالبراساس گزارش سي. حدود يک سوم افزايش يافته است

 .جھان صعود کرده و از اروپا پيشی گرفته است

اند، سه کشور عربستان سعودی، در جھان داشته ترين واردات اسلحه را در بين ده کشوری که در پنج سال اخير بيش

 بزرگ ششم قرار دارند و عراق نيز چھاردھمين واردکنندهھای دوم، سوم و ی عربی و ترکيه در رتبهامارات متحده

  .سالح در جھان بوده است

معنای کاھش  دھند به  خود را به آن اختصاص می ساالنهگيری از بودجه  که سھم چشمئیخريد اسلحه برای کشورھا

بسياری . د در اقتصاد ملی استھای مفيگذاریھا، زيربناھای عمومی يا سرمايهھا، پرورشگاه مدارس، بيمارستانبودجه

ھای خريداری شده مصارف تھاجمی دارد نه دفاعی، و عالوه بر سود مالی، اھداف سياسی فروشنده و خريدار از سالح

 حقوق بشری خوبی ندارند، و فروشندگان عمده و خريداران عمده و ھميشگی سالح اغلب کارنامه. کند میتأمينرا 

ھای بزرگ سياسی اند، معموال نقض حقوق بشر در کشورھای خريدار را ناديده ھميشگی سالح، که اغلب قدرت

ھای پيچيده نيز به وابستگی بلندمدت کشورھای خريدار به کشورھای فروشنده نياز به تعمير و نگھداری سالح. گيرند می

دھد که با کم و زياد ن میشود و به آنھا امکا انجامد و به اھرمی برای اعمال قدرت کشورھای فروشنده تبديل می می

ھا، منافع سياسی خود را در مناطق درگير جنگ و مناقشه کردن ميزان فروش و انتخاب زمان تحويل و تعمير سالح

  .کنند تأمين

  

  اوضاع عمومی ايران
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 ٢٠ديک به ايران، با بيش از ھشتاد ميليون جمعيت، با منابع غنی اقتصادی و انسانی و با سه و نيم ميليون دانشجو و نز

. ھا تحصيالت آکادميک دارند آموز و کادر فرھنگی و در عين حال حدود ده ميليون بيکار دارد که اکثر آن ميليون دانش

کارھای سخت و  کم نزديک به دو ميليون کودک کار و خيابانی در اين کشور نمايندگان خدا، به چنين در ايران، دست ھم

ترين   درصد اقتصاد ايران در دست حاکميت است و حکومت اسالمی بزرگ٧۵از آور مشغولند؛ در حالی که بيش  زيان

دارد که ... ھا خاتم االنبيا و کارانی چون سپاه پاسداران و شرکت اين حاکميت پيمان. شود کارفرمای ايران محسوب می

د و و نيرو کار را شديدا ان امنيتی خود را بر اماکن کسب و کار مزدبگيران فرو برده -  یپوليسھمواره چنگال خونين 

تر نيست،   درصد بيش١٢نه تنھا سھم زنان ايرانی در بازار کار حدود . گيرد کند و شيره جان کارگران را می استثمار می

منابع طبيعی . اند اند و زندگی بسياری از زنان جامعه ايران تباه کرده دست ھم داده به بلکه مردساالری و مذھب ھم دست

المللی  ھای بين داران ايرانی و شرکت جيب سرمايه يژه درآمد سرشار از نفت و گاز و معادن ديگر بهو گوناگون، به

ترين  اند اکنون در رديف محروم  از نفت و گاز خوابيدهئیشود و حتی مردم خوزستان که بر روی دريا سرازير می

  .اند مردمان جامعه ايران قرار گرفته

و ) مذھب شيعه( طلب با ايدئولوژی اسالمی ر، اسير يک حکومت سرکوبگر و خشونتم اکثريت مردم اين کشوئياگر بگو

ھای  داری ايران، حتی اقليت حکومت اسالمی، حافظ سرسخت مناسبات سرمايه. ايم محور است اغراق نکرده سرمايه

  . کند خصوص بھائيان و منتقدين مذھبی خود را نيز شديدا سرکوب می مذھبی ديگر، به

طلب ايران ھم چون جنبش کارگری،  ھای اجتماعی و حق می ايران، نزديک به چھار دھه است که جنبشحکومت اسال

ھای مادری، محيط  ، ھنرمندان و روشنفکران سکوالر و پيشرو، فعالين آزادی زبانئیجنبش زنان، جنبش دانشجو

ھای اسالمی کار و  ه شورایشدت سرکوب کرده و از جمل را به... زيست، حقوق بشر، حقوق کودک، محيط زيست و 

کارگران . ھای کارگری جا زده است جای تشکل  خود حکومت اسالمی است را به ساخته خانه کارگر را که دست

چھار  حکومت اسالمی ايران، در اين نزديک به. شوند زندان و شکنجه و شالق محکوم می معترض و فعالين کارگری به

رکی، کردی، عربی، بلوچی را در ايران ممنوع کرده، بلکه ھرکس در اين مورد ھای ت دھه حاکميت خود، نه تنھا زبان

، دستگير و زندانی و شکنجه و حتی ...و» خطر انداختن امنيت ملی کشو به«و » طلب تجزيه«عنوان  زند به حرفی می

  .کند اعدام می

ھای غربی،   در اخبار و گزارشات رسانهکنم ھا اشاره می بار ايران، بدان چه که من در زير درباره اوضع اسف شايد آن

چون  ھای ديکتاتوری ھم خصوص حکومت به. ايد نوع ديگری خوانده و شنيده ھا درباره ايران، به دولت ويژه نزديک به به

ھای فردی و  سو تمام آزادی کنند از يک حکومت اسالمی ايران، در راستای اھداف سياسی و ايدئولوژيکی خود سعی می

کنند  المللی تالش می دی بيان و انديشه را در داخل کشور شديدا سرکوب کنند و از سوی ديگر، در سطح بينجمعی و آزا

ھای اپوزيسيون و  المللی و يا احزاب کشورھای مختلف جھان دھند تا فعاليت افراد و عناصر خود را در نھادھای بين

  .سازندنگاران و ھنرمندان مخالف خود را خنثی  نويسندگان و روزنامه

تر و  واقعيت غيرقابل انکار اين است که وضعيت حقوق بشر در ايران، ھم در دوره گذشته با مشکالت افزون

ھای  انداز تيره پيش روی استيفای حقوق شھروندی و آزادی ھای چشم نشانه .بارتری مواجه بوده است و ھم اکنون اسف

ی در حوزه خصوصی پوليسھا، تشديد دخالت  ملموس اعدامھا، افزايش  اساسی در مواردی چون تداوم تعطيلی رسانه

جويان، جوانان،  ای، احضار، بازداشت و شالق فعاالن کارگری و دانش نگاران و اھالی رسانه شھروندان، تھديد روزنامه

، صدور احکام حبس سنگين و ئیھا و تنگناھا عليه فعاالن دانشجو نگاران، ھنرمندان، افزايش محدوديت روزنامه

ھا در  گيری ھای سياسی و فرھنگی، تشديد سخت ئیآ ھم ھا و گرد المدت برای کنشگران سياسی و مدنی، لغو کنسرت ويلط
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خطر افتادن سالمت جسمی و حيات زندانيان،  ھا و اذيت و آزار زندانيان سياسی، به ھای ھنری، استمرار محدوديت حوزه

ھای ملی و مذھبی، استمرار آپارتايد جنسی و رويکردھای حکومتی  يتاقل قات بهئيھای گسترده، ادامه تض تداوم بازداشت

  . و در جامعه بازتاب يافته است... جويان و ستيزانه، نقض حقوق کودکان، پناه زن

يافته حقوق بشر و  تجربه سی و ھشت سال حاکميت جمھوری اسالمی ايران، نشان داده است که مرجع اصلی نقض نظام

 و ئیھای رھبری، امنيتی، قضا ی و سانسور شديد، کليت حکومت اسالمی و ھمه دستگاهھای فردی و جمع آزادی

شمول انسانی، بلکه بر بستر ايدئولوژی اسالمی و اھداف  انتظامی کشور است که بر بستر گفتمان نه قوانين جھان

 قدرت در ئیجا شی و جابهظاھر انتخابی چون دولت و مجلس، نماي نھادھای به. کند غيرانسانی حکومت اسالمی عمل می

فکر بقای   در جھت منافع مردم را ندارند و ھمگی بهتغييروجه ظرفيت  ھيچ ھای درونی حکومت ھستند و به دست جناح

بھبود وضعيت خود و حقوق بشر  ترين اميدی به بنابراين اکثريت شھروندان ايرانی، کم.  ھستندئیشان به ھر بھا حاکميت

اما با اين وجود، اکثر شھروندان آزاده جامعه ايران، از ھر فرصتی !  ايران را ندارنددر حاکميت جمھوری اسالمی

  .کنند برای نشان دادن مخالفت خود با اين حاکميت استفاده می

کند اما ھنوز ھم حکومت خود را  جامعه ايران حاکميت می در واقع حکومت اسالمی ايران، سی و ھشت سال است که به

ھای منطقه پرتالطم خاورميانه است   و ترور و اختناق شديد و اعدام نگه داشته و يکی از حکومتبا سانسور و سرکوب

  . کند که تروريسم را تقويت می

ھای  گروه ھای ديگر منطقه و جھان، در امور داخلی کشورھای منطقه  حکومت اسالمی ايران، در رقابت با حکومت

ھاست که  زند از جمله سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران سال ی دامن میناامن کند و به شيعه طرفدار خود را مسلح می

ای  ھا به جنگ داخلی و منطقه ھا و يا در مخالفت با آن يا در کنار حکومت... در سوريه، لبنان، عراق، افغانستان، يمن و

  .اين سپاه، حتی قاچاق مواد مخدر و سالح را نيز در انحصار خود دارد. زند دامن می

صرف انسان بودن، بايد  طور ذاتی، فطری و به ترين حقوقی است که ھر فرد به ئیترين و ابتدا حقوق بشر اساسیھايتا ن

 از تجاوز ئیھا نمونه طور عينی و واقعی در جريان وقايع مھم ايران قرار گيريد به برای اين که به. شود مند می از آن بھره

  : نی توسط حکومت اسالمی ايران، اشاره می کنمو لگدمال کردن روزانه حق شھروندان ايرا

عنوان  به» فضای مجازی«ای، رھبر حکومت اسالمی، از  هللا علی خامنه آيت: ھا آزادی بيان و برخورد با رسانه*

روحانيون و طالب، بايد مسلح و آماده وارد عرصه مقابله با شبھات و «ياد کرده و گفته که » ميدان واقعی جنگ«

  ».و انحرافی شوندتفکرات غلط 

 دولت گفته بود که فضای مجازی ھيأت نيز، در ديدار با اعضای ١٣٩۵ای، روز چھارشنبه سوم شھريور  سيدعلی خامنه

او ھدف از تشکيل شورای عالی . »ھمراه داشته باشد تواند به  را ھم میئیھای بزرگ و در عين حال تھديدھا فرصت«

اعالم کرده و خواستار آن شده بود که » ای فضای مجازی و دفع تھديدھای آنھ استفاده حداکثری از فرصت«مجازی را 

  ».اندازی آن تسريع شود در ايجاد شبکه ملی اطالعات و راه«

، در جمع فرماندھان بسيج کشور، بار ١٣٩۴ آبان ماه ۴ - ٢٠١۵ نوامبر ٢۵رھبر حکومت اسالمی ايران چھارشنبه 

 تأکيدو » تر است نفوذ جريانی، از نفوذ فردی خطرناک«: و در ھمين رابطه گفتا. استفاده کرد» نفوذ«ديگر از واژه 

  » ...خطر بزرگی است» نفوذ«داشت 

 که با ئیھا ھا اجازه ندادند کنسرت ای گرفت و حتی امام جمعه از ھمين روزھاست که سانسور و اختناق شدت تازه

  . برگزار شوندشد نظارت وزارت ارشاد و براساس موازين اسالمی برگزار می
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ھای دولتی و حكومتى موج جديدی از  از تريبون» نفوذ« تاکنون، در پی بيان واژه ٢٠١۵از اوايل دسامبر سال 

نگاران و فشار بر کانون نويسندگان در ايران توسط وزارت اطالعات و  ھا و سرکوب فعاالن مدنی و روزنامه بازداشت

س جمھوری اين ئي رھبر حکومت اسالمی ايران و دولت حسن روحانی ر»ای علی خامنه«سپاه پاسداران با پشتيبانی 

  .جمعی و فردی و کودکان نيز افزايش يافته است ھای دسته عالوه اعدام به. چنان ادامه دارد کشور، آغاز شده و ھم

ود در س شورای حقوق بشر سازمان ملل، در سخنان افتتاحيه خئي، ر»رعد حسين« سی، بی گزارش خبرگزاری بی به *

، رويکرد ٢٠١۶ سپتامبر ١٣ - ١٣٩۵ شھريور ٢٣شنبه،  سی و سومين نشست عمومی شورای حقوق بشر در روز سه

  .شدت تقبيح کرد شان را به وضعيت حقوق بشر در کشورھای چندين کشور شامل ايران نسبت به

 از ھمکاری با شورای طور مرتب چنين گفت که کشورھای ديگری که به س شورای حقوق بشر سازمان ملل، ھمئير

اريتره و بالروس و اسرائيل ھم در تالش برای  سوريه، ورزند عبارتند از ايران، کره شمالی، حقوق بشر امتناع می

 .ای طوالنی دارد مناطق اشغالی فلسطينی سابقه جلوگيری از دسترسی بازرسان شورای حقوق بشر به

 ئیھا دليل فعاليت در فضای مجازی در حوزه ر کردستان ايران به نفر د۵٠با » برخورد«يک روز پس از انتشار خبر * 

در اين استان احضار و برخی از آنان »  مدير گروه مدلينگ١٧٠حدود «، سپاه استان فارس خبر داد که »مدلينگ«چون 

 .اند دستگير شده

ران و کاربران فضای ، اعالم کرد که تعدادی از مدي١٣٩۵ شھريور ٧شنبه  سايت سپاه استان فارس روز يک وب* 

» عقايد دينی ضد امنيت اخالقی، چرخه مدلينگ مجرمانه و توھين به«سايت،  گفته اين وب ھای به مجازی که در حوزه

 .اند کردند، احضار يا دستگير شده فعاليت می

 مدير گروه يا ١٧٠حدود «ھای سپاه استان فارس که نام او ذکر نشده، خبر داد که  نقل از يکی از مقام سايت به اين وب

کردند، احضار و  اپ و اينستاگرام فعاليت می ھای اجتماعی تلگرام، واتس ھا و شبکه رسان که در پيام» کانال اجتماعی

  .اند برخی نيز دستگير شده

»  ادمين٢۵«نقل از سپاه استان کرمانشاه از بازداشت  ، به»تسنيم«، خبرگزاری حکومتی ١٣٩۵دوم شھريور ماه  * 

  .خبر داده بود» غير اخالقی«گفته اين نھاد   بهيک شبکه

ھای مدلينگ، روابط غير اخالقی، ترويج فحشا  در بخش«شدگان را متھم کرده بود که  سپاه استان کرمانشاه، بازداشت* 

حضور در اين   ھزار نفر را به۴٠٠کردند و حدود  ھای اجتماعی مديريت می و غيره صدھا صفحه و گروه را در شبکه

  .»عضوگيری کرده بودند ھا ترغيب و اقدام به شبکه

، خبر داده بود که ١٣٩۵شنبه دوم شھريور  مرکز جرائم سازمان يافته سايبری، وابسته به سپاه پاسداران، روز سه* 

و » مدلينگ مجرمانه« چون ئیھا اتھام ھای اجتماعی تلفن ھمراه به  صفحه، کانال و يا گروه در شبکه۴۵٠» مديران«

 .اند دستگير و يا احضار شده» عقايد دينی بهتوھين «

ھای اجتماعی  در شبکه» ٢پروژه عنکبوت «نام  ای به  در پروژه  ارديبھشت نيز اعالم کرده بود که٢۶اين مرکز روز 

» ئیپرونده قضا« نفر ٢٩ھای مدلينگ، برای  کنندگان صفحه  نفر از اداره١٧٠» ئیشناسا«به ويژه اينستاگرام، پس از 

  .اند  شده که ھشت نفر بازداشت و بقيه احضار شدهتشکيل

تعدادی از   خرداد اعالم کرده بود که سپاه پاسداران به٢٣ و ١٢سايت اين مرکز روزھای  در ھمين زمينه وب

داده » تذکر جدی«اند،  داشته» نقش موثری در چرخه مجرمانه مدلينگ«گفته اين مرکز،  استوديوھای عکاسی که به

  .است
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انگلستان و بخشی از «، مدعی شده بود که ١٣٩۵ ارديبھشت ٢۶گوی اين مرکز نيز  عليزاده، سخنمصطفی * 

  .در ايران نقش دارند» چرخه مدلينگ«در » گذاری دقيق ھدف«با » کشورھای حاشيه خليج فارس

فارسی ممنوع است ھای مادری به غير از زبان  جامعه ايران با گوناگونی و تنوع زبانی برخوردار است اما ھمه زبان* 

» خطر انداختن امنيت کشور طلبی و به تجزيه«اتھام  و ھر کس در اين کشور، خواھان آزادی زبان مادری خود شود به

در حالی که زبان مادری يک حق است و اين حق نه تنھا با بزرگ شدن کودکان . شود زندانی و شکنجه و حتی اعدام می

  . گيری صحيح اين مطالبه انسانی کودک وجود دارد  و شکلتوسعه رود، بلکه نياز به از بين نمی

ھا است از سوی حاکميت زير پا  رسميت شناخته اين حق در ايران دھه زبان مادری را به المللی حق آموزش به  بين جامعه

  . گذاشته شده است

ای از  ار، گزارش دورهب  سال يک۵، کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفت و ھر ١٣٧٢جمھوری اسالمی ايران در سال *

  .کند سازمان ملل ارايه می عملکرد اين کنوانسيون را به

ترين موضوعاتی که در حکومت اسالمی مطرح است؛ حقوق کودکان مھاجر در ايران، حجاب اجباری  يکی از مھم

ان مادری زب کودکان، ازدواج زير سن کودکان، اعدام کودکان، حقوق کودکان مصدوم مين و حق تحصيل کودکان به

  .است

  .مجرم در ايران، در صف اعدام ھستند- کودک١۶٠اکنون بيش از  شود ھم گفته می

ھای ناقص  ھای دريافتی از داخل ايران مبنی بر درمان که گزارش در مورد کودکان دگرباش جنسی و نگرانی از اين

  . شود تراپی شنيده می چون الکترو شوک و ھورمون برای اين مورد، ھم

  .ھای فاشيستی حکومت اسالمی ايران، عليه اين کودکان است يل کودکان افغان نيز يکی از سياستعدم تحص

ترين عوامل پيدايش کودکان کار در  فقر و اعتياد مھم. مشکالت کودکان کار و خيابان در ايران بسيار دردناک است* 

گذار کودکی خود را بگذرانند، تأثيرادماندنی و  که بايد دوران به يئیھا شود انسان فقر در جامعه باعث می. ايران است

  .بازار کار بگذارند و ھرگونه تبعيض و نابرابری را تحمل کنند بدون ھيچ انتخاب و اختياری قدم به

شوند و برای يافتن  ترک تحصيل می دليل فقر و مشکالت اقتصادی، مجبور به ساالنه در ايران، بسياری از کودکان به

  .شوند ر میشغل راھی بازار کا

آور و يا نيروی مولد  ايفای نقش نان شان مجبور به امرار معاش خانواده منظور کمک به اين کودکان برای بقای خود و يا به

ھای  آرزو ھای درس و رسيدن به امر تحصيل و شرکت در کالس جای پرداختن به ھا به آن. کار حامی خانواده ھستند

  .آيند حساب می دھند و نيروی کار ارزان و خاموش به فرسا انجام می  طاقتشان، کارھای سخت و  زيبای کودکانه

 درصد به ١٠ھای انگلی روده،   درصد کودکان خيابان به بيماری عفونت۶۶دھد که  تحقيقاتی در جنوب تھران نشان می

. پوستی مبتال بودندھای   درصد به عفونت٢۴ھای لثه و  ھا و بيماری پوسيدگی دندان  درصد به٩۶ھای اداری،  عفونت

 درصد کودکان مورد ١/١۶ سال بوده است، ١١ھا   کودک خيابانی مورد مطالعه که ميانگين سن آن٨٧چنين از  ھم

  .اند  درصد کودکان، مصرف مواد مخدر داشته١/٩مطالعه، مصرف سيگار و 

 درصد از کودکان مورد ٢١ ٢١ درصد کود۵/١٠اثبات رسيد،   درصد کودکان به٧/۵ضمن آن که افکار خودکشی در 

ھای اخير  اين آمار و آمار سال. اند افسردگی، مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته  درصد کودکان مبتال به١۵مطالعه و 

  .واسطه کودک بودن رخ داده است، چيز ديگری نيست ای که به شناسان، جز فاجعه در ايران بنا بر نظر کار

 ھزار ۵٠٠و خيابان در ايران در دست نيست و برخی منابع از وجود دو ميليون و ھای کار  آمار دقيقی از ميزان بچه

  .اند کودک کار ياد کرده
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ھای اخير،  در سال. ای در معرض نابودی و تخريب است کننده معنای واقعی و در حد نگران محيط زيست ايران، به*

 محيطی از قبيل گرمايش  وزافزون معضالت زيستبحرانی جھانی مبدل شده است؛ افزايش ر  بهئیھوا  و  ات آبتغيير

المللی است و در  ھای بين ترين معضل حال حاضر کشورھای دنيا و سازمان جھانی، کاھش منابع آب و تنوع زيستی مھم

 ھا و افزايش تر از انقراض گونه ای فرا ھمين منوال افزايش پيدا کند، نتيجه ای به صورتی که توليد ميزان گازھای گلخانه

   .ھا خواھد داشت سطح آب دريا

گفته . گيرد تر و وخيم تر است و ھرساله جان ھزاران انسان را می اما وضعيت زيست محيطی در ايران، بسيار فجيع

شده را  ھای رسوب  درصد درياچه نمک اروميه خشک شده است و باد و طوفان نمک٧٠ يا ۶٠شود بيش از  می

 که در معرض وزش اين بادھا قرار گيرند دچار ئیھا چنين انسانی ھم. کند را نابود میھا  برد و آن ھا می مزارع و باغ به

شدن درياچه اروميه، زيست  ين حکومت اسالمی در اين مورد، با خشکمسؤولطبق اقرار . شوند بيماری تراخم چشم می

  ...خواھند گرفت و  ميليون انسان و ھمه موجودات زنده اين منطقه، در معرض خطر قرار ٢٠ تا ١۵و زندگی 

» اروند رود«اشاره کرد که بر اثر خشک سالی و شدت تبخير، حوزه آبريز » الوند رود«توان به  چنين از جمله می ھم

، تنوع زيستی با »اروند رود«سمت  و پيشروی آن به» خليج فارس«زمان با باال آمدن سطح آب  دچار مشکل شده و ھم

ن آمدن ئيھا و پا ھا، درياچه ھا، تاالب ی از گرم شدن باعث خشک شدن رودخانهتبخير ناش. مشکالتی مواجه شده است

  .ويژه در مناطق کم آب مثل مناطق بيابانی و نيمه بيابانی شده است ھای شيرين به کيفيت آب و افزايش امالح آب

.  اقليم استتغييربرابر  در  ترين منطقه پذير براساس گزارش رسمی برنامه عمران سازمان ملل متحد، خاورميانه آسيب

تر تبديل  تر و خشک کشوری گرم  اقليم رخ داده و ايران ھم اکنون بهتغييربينی، بديھی است که در ايران  براساس اين پيش

ھای پيش رو خواھد بود، اين بحران کشاورزی و دامپروری را در   ايران در سالمسألهترين  بحران آب مھم.  شده است

   .نفت کرده است  اقتصاد ايران را کامال متکی بهکشور بسيار محدود و

ھای محيطی از قبيل  تری خواھد گرفت، چرا که در فھرست انواع بحران ھای زيست محيطی در ايران شدت بيش بحران

 . و نابودی تنوع زيستی ايران از جمله کشورھای صدر نشين استئیزدا ، فرسايش خاک، جنگلئیزا بيابان

 مجلس ١٣۶٢تور خمينی، درباره اجباری شدن حجاب در ادارات دولتی اجرا شد و در سال قانون حجاب طبق دس*

  . نمودتعيينشورای اسالمی با تصويب قانون مجازات اسالمی، برای عدم رعايت حجاب در معابر عمومی، مجازات 

ايت نکنند و عفت ، ھر کس که حجاب اسالمی را رع١٣٧۵ قانون مجازات اسالمی مصوب ۶٣٨ ماده  موجب تبصره به

  . شوند حبس از ده روز تا دو ماه و يا ھفتاد و چھار ضربه شالق محکوم می دار کنند به عمومی را جريحه

در دنيا، در قالب باندھای مختلف که صنعتی را برای خود تشکيل داده و درآمدھای ھنگفتی کسب » گری روسپی«* 

 ھزار زن و دختر، اغلب از کشورھای فقير و توسعه ٨٠٠ تا ۶٠٠شود ساالنه  تخمين زده می. کنند، جريان دارد می

عنوان  ترين امکانات و حقوق و دستمزد، به شوند و در آن کشورھا بدون داشتن کم کشورھای صنعتی قاچاق می نيافته به

   .شوند کار گرفته می کارگر جنسی به

کننده بودن شيوع اين  اما آمارھا، خبر از نگرانلحاظ شرعی و قانونی ممنوع است،  در ايران نيز تن فروشی ھرچند به

اما براساس آخرين .  شده در اين زمينه وجود نداردتأئيدآسيب اجتماعی در کشور دارد، ھرچند در ايران آمار رسمی و 

 سالگی ٣٠ تا ٢٠ سال کاھش يافته و از سن ١٠فروشی در ايران حدود تا  آمارھای ارائه شده توسط کارشناسان سن تن

شده دولتی توسط سازمان بھزيستی نيز ميانگين سن دختران فراری  براساس آمار اعالم.  سالگی رسيده است١٨ تا ١٢ به

 . سال است١٧ تا ٩در شھری مانند تھران 
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 ھزار باند و تعداد زنان ٨فروشی در سطح شھر تھران را   آمار مراکز تن ھای اجتماعی نيز يک کارشناس آسيب

گری در ميان  افزايش روسپی چنين اين کارشناس نسبت به ھم.  ھزار نفر اعالم کرده است۶٠٠ تا ٣٠٠خودفروش را بين 

  .نوجوانان ھشدار جدی داده است

 سال قرار دارند ٢٩ تا ٢٠ درصد زنان خيابانی متاھل بوده و اغلب آنان در سنين ۵٠آمار ديگری نشان از آن دارد که 

  . تن فروشی شده اند زنانی است که از سوی شوھر و خانواده خود مجبور به بهکه البته بخشی از اين آمار مربوط 

ھای اجباری، مردساالری، طالق، وجود فضای ياس و  چون فقر، بيکاری، اعتياد، ازدواج دانند که عواملی ھم ھمه می

  .فروشی است ديده تنپ آوری زنان به ، از عوامل روی...ھای خانوادگی، چند ھمسری و نااميدی بين جوانان، بحران

بھانه بدحجابی  ھای زيادی از خشونت با زنان به در اين نزديک به چھار دھه حاکميت جمھوری اسالمی ايران، روايت* 

ھای  امروز با شکل ھا تا به اين خشونت. شده است شود که حتی شامل تيغ کشيدن بر روی لب و صورت نيز می شنيده می

. ھای دو سال پيش اصفھان اشاره کرد اسيدپاشی توان به ھای آن می ترين نمونه  از دلخراشمختلفی ادامه داشته و دارد که

  !عامالن اين جنايت، ھرگز دستگير و محاکمه نشدند

عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور دولت اسالمی : اقرار وزير کشور دولت حسن روحانی درباره اوضاع ايران* 

ھای اجتماعی   مجلس شورای اسالمی، در خصوص آسيب١٣٩۵ خرداد ١٧ايران، در نشست علنی روز دوشنبه 

  :شرح زير است نمايندگان مجلس ارائه کرد که چکيده و آمارھای آن به گزارشی به

نشين در شھرھای   ميليون نفر حاشيه٣نشين در کشور وجود دارد که معادل با   ميليون نفر حاشيه١١ امروز حدود -

ويژگی ھای آن  نشينی داريم که با توجه به  محل حاشيه٢٧٠٠رکز ھستند؛ در کشور نيز حدود تھران، مشھد و اھواز متم

  .ھا ارائه شود آن تری به نياز است که خدمات بيش

ای که امروزه  گونه  ھزار نفر بيکار در کشور داريم که توزيع آن در کشور نرمال نيست، به۵٠٠ ميليون و ٣ امروز -

  . درصد بيکاری در آن متمرکز است۶٠ش از مناطقی وجود دارند که بي

ھای سازمان ملل، در حال حاضر يک و نيم ميليون نفر معتاد در   طبق آمارھای رسمی و برآوردھای مبتنی بر شاخص-

  .سمت مواد صنعتی و پرخطر رفته است ھا از مواد سنتی به کنند که اعتياد آن کشور زندگی می

ھای   درصد از تعداد زندانی۶٠گونه مواد در جامعه بسيار بوده و در حال حاضر  از اينانه آثار و تبعات استفاده متأسف -

 درصد از ۵٠چنين عامل  طور مستقيم و غير مستقيم با اعتياد و مواد مخدر در ارتباط ھستند؛ ھم موجود در کشور به

  .باشد ھا اعتياد می طالق

ر و روند کشفيات و دو برابر شدن اين موضوع اما به داليل ھای بسيار در حوزه مواد مخد رغم تالش انه بهمتأسف -

، ٩۴سودآور بودن و قدرت ريسک باالی آن، استفاده از مواد مخدر در کل دنيا در حال افزايش است؛ البته در سال 

 درصد ١٠ميزان   به٩۴ تن مواد مخدر در کشور کشف شد و در حوزه پيشگيری و درمان نيز در سال ۵۶٠ميزان  به

  .فقيت حاصل شده استمو

 ميليون نفر ۵/٢ھای اجتماعی طالق می باشد بنابراين در حال حاضر حدود   موضوع پراھميت ديگر در حوزه آسيب-

  .کنند زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می

يز پيدا شود که اين تعداد در شھرھای بزرگ گاھا افزايش ن طالق می ھا منجر به  درصد از ازدواج٣۶انه متأسف اما -

  .کند می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۵

مانند که  ھا باقی می  ھزار نفر در زندان٢٠٠شوند که از اين تعداد  ھا می  ھزار نفر عازم زندان۶٠٠انه سالی متأسف -

اين  چه که مھم است، رسيدگی به طور حتم آثار اجتماعی غيرقابل قبول و مخربی در جامعه خواھد داشت؛ بنابراين آن به

  .چنين امنيتی و سياسی است و الھی ھممعضالت از دو بعد انسانی 

 سال عقب ھستيم، در ٢٠ھای اجتماعی   مقام معظم رھبری در جلسات مختلف يادآور شدند که نسبت به مسائل آسيب-

شد، لذا ھمه کسانی که در حيطه موضوعات اجتماعی   سال پيش بايد بررسی و پيگيری می٢٠واقع اين موضوع در 

  .ھا اقدامات الزم را انجام دھند حل آن  دانسته و نسبت بهمسؤولرا در قبال مشکالت يت دارند، بايد خود مسؤول

ای که  نگار منتقد ساوه نويس و روزنامه ، محمد رضا فتحی وبالگ١٣٩۵ خرداد ٢٠گزارش روزنامه عطر ياس،  به* 

منزلش بازرسی شده بود،  بازداشت، زندانی و ١٣٩٣در تابستان » تشويش اذھان عمومی«و » نشر اکاذيب«اتھام  به

 شاکيان اين پرونده سه تن از مديران . ضربه محکوم شده است۴۴۴ ضربات شالق و مجموعا ئی تا٧۴ فقره ۶تحمل  به

  .محلی ھســتند

 بودند گرفته التحصيلی فارغ جشن خودشان برای و شده التحصيل فارغ دانشگاه از که را کرده تحصيل پسر و دختر ٣۵* 

 کنند محکوم شالق ضربه ٩٩ به را کدام ھر و دھند تشکيل دادگاه روز ھمان افراد اين ھمه برای و يرندبگ و بريزند را

  کنند؟ اجرا موردشان در را شالق حکم بالفاصله و

 هئيقضا ی قوه خبرگزاری به ،١٣٩۵ خرداد ۶ شنبه پنج روز قزوين، انقالب و عمومی دادستان نيارکی صادقی اسماعيل

 دادگاه العاده فوق جلسه تشکيل با روز آن فردای و اند شده دستگير قزوين اطراف در ئیويال در پسر و دختر ٣۵ که گفت

 .است شده اجرا فاصله بال حکم و شدند محکوم تعزيری شالق ضربه ٩٩ به  ھا آن از کدام ھر

ستری کل استان س مرکز حفاظت و اطالعات دادگئير. بازداشت چند وکيل در يک پارتی شبانه در محمودآباد* 

  .رود محمودآباد اين استان خبر داد در شھرستان سرخ» پارتی شبانه« وکيل در يک ١۵مازندران از بازداشت بيش از 

، در يک ويال ١٣٩۵ ارديبھشت ٢۵هللا مسلمی، اين وکال  سايت دادگستری استان مازندران به نقل از نبی گزارش وب به

  .اند بازداشت شده

ھای الکلی مصرف  داشته و نوشيدنی» پوششی نامناسب و زننده«راد در شرايطی بازداشت شدند که مسلمی گفته اين اف

 اما گفته که دو ،ای نکرده است ھويت اين وکال اشاره  مسلمی به.بودند» صورت مختلط پايکوبی به«کرده بودند و مشغول 

 .اند ھای قم و گلستان بوده ھا از وکالی استان تن از آن

» ھفت بازيگر معروف سينما«ه از بازداشت ئيقوه قضا وابسته به» ميزان« نيز خبرگزاری ١٣٩۵ھشت ماه ارديب ١۵* 

 .در شمال تھران خبر داده بود» پارتی شبانه«در يک 

کمپين بين المللی   وکيل مدافع احسان مازندرانی و داوود اسدی روز ھفتم ارديبھشت ماه بهئیمحمود عليزاده طباطبا* 

 ٧ روزنامه فرھيختگان را به مسؤولنگار و مدير ر ايران گفت که دادگاه انقالب احسان مازندرانی روزنامهحقوق بشر د

ساز   سال، آفرين چيت٧الملل نشريه انديشه پويا را به  نگار و دبير بين  روزنامهئیصفرزا) سامان( سال، احسان

سايت روزآنالين را  شنگ اسدی يکی از مديران وب سال و داوود اسدی برادر ھو١٠نويس روزنامه ايران را به  ستون

  . سال حبس تعزيری محکوم کرده است۵به 

از « نگاران تر مدعی شده بودند که اين روزنامه پيش» فارس«نيروھای امنيتی مانند خبرگزاری  ھای وابسته به رسانه

هللا  علی شيرازی، نماينده آيت. ت شدندعوامل مرتبط با پروژه نفوذ دشمن در کشور که در مطبوعات فعال بودند، بازداش

زودی  به«: ، گفته بود١٣٩۴ بھمن ماه ١٢نيروی قدس سپاه پاسداران، روز  ای، رھبر جمھوری اسالمی در  علی خامنه
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صحنه نفوذ را  از رسانه ملی فيلم اعتراف افرادی که در طرح نفوذ دستگير شدند پخش خواھد شد و ملت ايران پشت

  .»ردمشاھده خواھند ک

ای خود يعنی  چنان امکان بازگشت به کار حرفه ھايشان ھم نگار در ايران، با وجود پايان محکوميت ھا روزنامه ده

گويد که  زمان با پرستو دوکوھکی بازداشت شده بود می  و ھم٩٠که در سال  رسولی مرضيه. نگاری را ندارند روزنامه

نگارانی که سابقه بازداشت و زندان دارند  ای برای او و روزنامه رفهکار ح  ندارد، اما بازگشت بهئیھيچ محروميت قضا

  .ھا سخت و تا حدودی غيرممکن شده است ن آنمسؤوالھا و  دليل نوع برخورد روزنامه به

ھای مرد  ھای امسال خود، با انتشار تصاوير ھنرپيشه هللا در يکی از شماره ھفته نامه يالثارات، ارگان انصار حزب* 

منتشر کرده و » ديوث کيست؟«شان که در جشن حافظ شرکت کره بودند، يادداشتی با عنوان  در کنار ھمسرانايرانی 

ھر مردی که زنش خود را آرايش کند و با آن حالت از منزلش بيرون آيد، آن مرد ديوث «: نقل از پيامبر اسالم نوشت به

  .»...باشد می

در اين بيانيه که از يادداشت يالثارات با . اين يادداشت اعتراض کردند ای به هانجمن بازيگران خانه سينما، با انتشار بياني

داری و با  شتنيران پس از چند روز خوينمای ايگران سيانجمن باز«: بازيگران ياد شده، آمده است عنوان فحاشی به

حرمتی  ربط با اين بی نی ذی و قانوئیين قضامسؤولبرخورد قاطع ... ن ھجمه اخالقی،يمشاھده عدم برخورد مناسب با ا

 .»داند ترين انتظار ھنرمندان می را کم

س جمھور اسالمی ايران، خواستار برچيده شدن ئيای به حسن روحانی، ر  در ايران در نامهئیتشکل دانشجو ٩٢* 

  .ھای ايران شدند فضای امنيتی و غيرخودی خواندن دانشجويان در دانشگاه

ھای مختلف  گونه جو ارعاب و تھديد، کماکان گريبان دانشگاه را گرفته است و به«: در اين اطالعيه مشترک آمده است

 .»شود احساس می

ھای دانشجويان و  ناديده گرفتن خواست ھای علوم و بھداشت را به  در اطالعيه خود، وزارتخانهئیھای دانشجو تشکل

 .اند ارتباط محدود با دانشجويان متھم کرده

، علی مبين، آرش کامياب، شھاب شريفی و ميالد يزدی، چھار ھنرمند عرصه ١٣٩۵اد ماه شنبه سوم مرد روز يک* 

 شھروند تھرانی ديگر فعال ٨ھای  زمان خانواده ھم. بازداشت شدند» آميز برخوردی توھين«موسيقی در شرق تھران با 

 و نگرانی از سرنوشت بستگان خبری  که خرداد ماه امسال در تھران دستگير شدند در بی ھای موسيقی در تھيه کليپ

  .برند سر می بازداشت شده خود به

گزارش خبرگزاری ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، علی مبين، آرش کامياب، شھاب  به

ان لباس مأمور در منطقه نارمک در شرق تھران توسط ١٣٩۵شنبه سوم مرداد ماه  شريفی و ميالد يزدی، روز يک

  .مکان نامعلوم منتقل شدند بازداشت و بهشخصی 

حسن روحانی سانسور و حذف در نمايشگاه اخير کتاب را ناقض سخنان او در  ای به کانون نويسندگان ايران در نامه* 

  :آزادی را در عمل نشان دھد عقيده کانون، دولت بايد وفاداری به به. دفاع از آزادی نويسندگان و ناشران دانسته است

ھا عنوان  نمايشگاه کتاب کنونی ممنوع اعالم کردند و صد آثار بسياری از شاعران، نويسندگان و مترجمان را بهورود «

 ».آوری کردند کتاب فارسی و غيرفارسی را که ناشران گوناگون ايرانی و خارجی به نمايشگاه آورده بودند جمع

 عنوان کتاب از نمايشگاه ٣٢٠کردن حداقل  آوری  عالمللی حقوق بشر، در گزارشی در ھمين زمينه از جم کمپين بين

مجوز نشر داشته، «اند که   بودهئیھا ھا کتاب اين. ھای وزارت ارشاد خبر داده است جاری کتاب در تھران توسط مقام
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کتاب دھد سانسور  اقدامی که نشان می. ھا در نمايشگاه جلوگيری کرده است اند ولی دادستانی تھران از ارائه آن چاپ شده

 .»حتی بعد از انتشار آن نيز ادامه دارد

ھای مستقل، و اعتصاب و  ھای مردمی دموکراتيک، رسانه ھای اجتماعی، تشکل در ايران، فعاليت احزاب و جنبش*

نگاران، ھنرمندان، نويسندگان، وکال،  جويان، روزنامه کارگران، زنان، دانش. ھرگونه اعتراض اجتماعی ممنوع است

ھا زندانی و   تشکل مستقل را ندارند و فعالين آنتأسيسين حقوق بشر، محيط زيست و ھمه و ھمه حق پزشکان، فعال

  . شوند شکنجه و اعدام می

ھا در   آنئیآ ھم نه تنھا ممنوع، که حتی گرد» کانون نويسندگان ايران«برای مثال، بيش از سی سال است که فعاليت 

تاکنون تعدادی از . شود ِھا توشط وزارت اطالعات ايران می  زندانی شدن آنھای خود نيز ممنوع و باعث دستگير و خانه

ھای فعال  از چھره(نويسندگان ايران، از جمله محمدمختاری نويسنده و شاعر، محمدجعفر پوينده نويسنده و مترجم

يت حکومت ين اطالعات و امنمأمورتوسط )  دبيران کانون نويسندگان ايرانھيأتعرصه نويسندگی و از اعضای 

  .اسالمی در تھران ترور شدند

پرتاب اتوبوس حامل نويسندگان و شاعران ايران به دره، در سفر گروھی به کشور ارمنستان، از ديگر جنايات *

  .حکومتی است

 در جلسه ستاد ساماندھی معاون بھداشت وزارت بھداشت،، علی اکبر سياری »مھر« گزارش خبرگزاری حکومتی  به* 

 درصد ٣٠ حاضر حال در گويد می  ھای اجتماعی در شورای اجتماعی کشور،  با اشاره به گزارش آسيبامور جوانان

  .کند می تأئيد ھم رفاه وزارت را آمار اين که ندارند خوردن نان و اند گرسنه کشور مردم

ی شصت و گزارش سايت جماران، دکتر علی اکبر سياری معاون بھداشت وزارت بھداشت، در حاشيه برگزار به* 

 فرار مغزھا  :چھارمين ستاد ملی ساماندھی امور جوانان در وزارت ورزش و جوانان در جمع خبرنگاران گفت

کنند دارای تحصيالت، توانمندی و بھره ھوشی  بخشی از کسانی که از کشور فرار می. ترين آسيب اجتماعی است بزرگ

  .باالتری ھستند

حوادث کارگری در جھان است و در سال » دار رکورد«گويد ايران  میس کانون کارگران ساختمانی ايران ئير* 

 . کارگر جان خود را از دست دادند٢٠٠، بر اثر حوادث ساختمانی ھزار و ١٣٩۴

اعالم کرده و » تسنيم«گو با خبرگزاری حکومتی  و ، در گفت١٣٩۵ شھريور ٢٣شنبه  اکبر شوکت اين آمار را روز سه

  . درصد است۵٠نی از حوادث کارگری در ايران بيش از افزود سھم کارگران ساختما

 .ھا کارگر ساختمانی بودند  نفر آن١٢٠٠ در ايران جان باختند، ٩۴شوکت افزوده است از دو ھزار کارگری که سال 

مناسبی ندارند، اظھار » امنيت شغلی« ھزار کارگر ساختمانی در ايران، ۴٠٠که حدود يک ميليون و  چنين از اين او ھم

 . کرده استتأسف

ديده کارگری در دنيا   ھزار حادثه١۵ايران با «چنين اعالم کرده که  س کانون کارگران ساختمانی کشور، ھمئير

 .»رکورددار است

گونه  انه اينمتأسف چرا که ،تر شود بايد بيمه کارگری و افزايش تعھدات در آن بيش«:  اضافه کرده استمسؤولاين مقام 

 .»کند  ايجاد میحوادث آسيب اجتماعی

، زيرخط ١٣٩٣ درصد کارگران ايرانی در سال ٧٠براساس اعالم دبيرکل کانون عالی شوراھای اسالمی کار ايران، 

 .اند فقر قرار داشته
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هللا پورموسی، در آن زمان يکی از تبعات کمبود دستمزد کارگران در ايران را افزايش حوادث کاری اعالم کرده  رحمت

 . کارگر جان خود را از دست دادند١٩٩٠ بيش از ١٣٩٢ سال و گفته بود که در

 .»شود خستگی ناشی از کار زياد است يکی از عواملی که باعث بروز مشکل برای کارگران می«: او افزوده است

 ١٨٩تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرده که ايران از لحاظ ايمنی در بين  حسن ھفده

 . را دارد١٠٧ رتبه  کشور جھان،

 مخفی مأمور ھزار ٧نيروی انتظامی حکومت اسالمی ايران، چندی پيش از برنامه جديد خود برای استفاده از * 

ھا را نيز  ھا و خودروی شخصی آن خبر داد که حتی رفتار شھروندان در مھمانی» گشت اخالقی نامحسوس«عنوان  به

  . کنندکنترول

ای از دعوت، احضار و  رسانی فرماندھی امنيت سايبری سپاه پاسداران انقالب اسالمی با انتشار اطالعيه پايگاه اطالع* 

 .ھای اجتماعی خبر داد رسان و شبکه افزارھای پيام  صفحه، کانال و گروه نرم۴۵٠دستگيری مديران 

سطح مطالبات عمومی جامعه برای در پی افزايش «ھا  ، در اين اطالعيه مدعی شده که اين بازداشت»گرداب«سايت  وب

ھا را ھم فعاليت اين افراد در  سايت مزبور دليل بازداشت وب. صورت گرفته است» برخورد با مجرمان مجازی

  .اعالم کرده است» ھای ضد امنيت اخالقی، چرخه مدلينگ مجرمانه و توھين به عقايد دينی مردم حوزه«

اين ارگان نظامی در حالی وارد اين حوزه . کند ای مجازی را منتشر میسپاه پاسداران مرتب خبر دستگيری فعاالن فض

 مقابله با جرايم سايبری در ايران ئیضابط قضا)  فتاپوليس(  فضای توليد و تبادل اطالعات نيروی انتظامیپوليسشده که 

 .معرفی شده است

حقوق بشر در ايران، گزارشی از ، ارگان خبری مجموعه فعاالن ٢٠١۶ اوت ٢٣ - ١٣٩۵ شھريور ٢شنبه  روز سه* 

پايگاه اينترنتی . منتشر کرد) خوزستان( در شھر دزفول» شھرک حمزه« شھروند عرب ايرانی در ١۶کم  بازداشت دست

عمليات ھماھنگ نيروھای وزارت «شنبه در  ، با انتشار نام اين افراد نوشت که دستگيرشدگان بامداد سه»ھرانا«

 .اند مکان نامعلومی منتقل شده  بازداشت و بهدر منازل شخصی خود» اطالعات

ھای مجازی فعاليت فرھنگی  شدگان در شبکه تر بازداشت ، نوشت که بيش»منبع محلی مطلع«نقل از يک  ھرانا به

  .اند کرده می

مدلينگ ای از سپاه پاسداران برای مقابله با  ھم منتشر شده بود؛ پروژه» ٢پروژه عنکبوت «ھای اخير خبر اجرای  در ماه

 .در ايسنتاگرام

 ١٣٩۵ ارديبھشت ٢۶سپاه پاسداران،  گوی مرکز بررسی جرايم سازمان يافته سايبری، وابسته به مصطفی عليزاده، سخن

 نفر ١٧٠در مجموع » ٢عنکبوت « سيما گفته بود که در پروژه ٢وگوی ويژه شبکه  ، در بخش گفت٢٠١۶ مه ١۵ -

آتليه، عکاسی و طراحی  نندگان صفحات مختلف اجتماعی در حوزه مدلينگ، مزون، ک عنوان اداره اند که به  شدهئیشناسا

 نفر نيز بازداشت شده ٨ تشکيل گرديده و ئی نفر پرونده قضا٢٩بر اين اساس، در اين رابطه برای . کردند فعاليت می

 .بودند

ھشدار » ای مبتذل در فضای مجازیھ گير توسعه و ترويج شبکه افزايش چشم«دادستان تھران نيز پيش از اين در مورد 

 .خوانده بود» خطری جدی«داده و آن را 

» المللی عليه نظام جمھوری اسالمی ھای اجتماعی با ھدف برخورد با تحرکات سازمان يافته داخلی و بين  شبکهکنترول«

 .بری تعريف شده استشود، وظيفه مرکز بررسی جرائم سازمان يافته ساي خوانده می» تھاجم فرھنگی«چه  ن از جمله آ

 . شدتأسيس ١٣٨۶سپاه پاسداران است در سال  اين مرکز که وابسته به
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 منتشر شده، ھنرمندان عرصه ١٣٩۵ شھريور ۴شنبه  در اين نامه که پنج) ايلنا( گزارش خبرگزاری کار ايران به* 

 جمعه مشھد و نماينده رھبر الھدی، امام موسيقی اظھارات اخير علی جنتی، وزير ارشاد در پذيرش نظر احمد علم

» دير«اين سخنان را  خوانده و واکنش حسن روحانی به» غيرقانونی«حکومت اسالمی در استان خراسان رضوی را 

 .اند توصيف کرده

او برای اين . ، گفته بود که مشھد شھر گردشگری و عياشی و کنسرت نيست١٣٩۵ مرداد ٢٢الھدی در روز  احمد علم

اند خواسته بود  ھای موسيقی در خراسان قائل شده بود و از کسانی که خواھان برگزاری کنسرتشھر يک حريم قدسی 

خواست  علی جنتی، وزير ارشاد اسالمی ھم تمکين کرده بود و گفته بود به. که جای ديگری را برای زندگی انتخاب کنند

 . از اين پس در مشھد کنسرت برگزار نشوددھد که گذارد و ترتيبی می نماينده ولی فقيه در خراسان رضوی احترام می

ِآور دولت و نظام جمھوری اسالمی در جھت احيای حق  برخورد عملی، روشن و الزام«کنندگان نامه خواستار  امضاء
 موسيقی و احيای حرمت  حيثيت جامعه اعاده«چنين  و ھم»  مذکور و نيز تضمين جدی عدم تکرار اين وضعيت شده سلب

 .اند دهش» دانان موسيقی

چنان  اند و ھم  نفر امضاء کرده٣٠٠٠ ساعت نزديک به ٢۴تر از  ايلنا نوشته است که نامه ھنرمندان موسيقی را در کم

 .ھا ادامه دارد آوری امضاء روند جمع

… و اعدام منصور آروند و سيروان نژاوی و بھروز آلخانی و» اھل سنت« جوان ٢۵جمعی ھولناک  اعدام دسته* 

ھا  کش در مريوان، افزايش جنايات و سرکوب در زندان بران و زنده در آتش سوزاندن يک کولبر زحمتکول شليک به

 .ويژه در مناطق کردنشين است  از افزايش خشونت در ايران، بهئیھا ، نمونه...و

 تأکيد با گزارش احمد شھيد، گزارشگر ويژە سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران و گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد

بر ناعادالنه بودند روند دادگاھی در ايران آمده است، که بسياری از متھمان چه در مرحله تحقيقات و چه در خود جلسه 

پرونده متھم را  وکيل دسترسی ندارند و در بسياری موارد نيز وکيل تا زمان برگزاری جلسه حق دسترسی به دادگاه به

 .ندارند

شکل  شوند به مربوط می» اقدام عليه امنيت ملی«جرايم  که به» فساد فی االرض« يا و» محاربه«جرايم مربوط به 

 برای صدور حکم باز است و بدليل نبود ئیتوانند از سوی دادگاه تعبير شدە و دست مقامات امنيتی و قضا ای می گسترده

  .شوند ين اتھام اعدام میتوان تشخيص داد چه تعداد به ا آمار رسمی از اين جرايم و جرايم مواد مخدر نمی

ھا در  جا که ماه دشوار است و از آن» فساد فی االرض«و يا » محاربه«چنين حق داشتن وکيل برای متھمان به  ھم

  .ھا نيز بسيار مشکل است برند دريافت اطالعات درباره آن سر می ھای انفرادی به سلول

اجرا درآمده  زات اعدام در سال نخست دولت روحانی به مورد مجا٨١۴ھا،  طبق برخی آمارھای منتشر شده در رسانه

 مورد، ۵۵٣با تعداد ) ١٣٩٢ مرداد سال ١٢ تا ١٣٩١ مردادماه سال ١٢( است که در مقايسه با بازه زمانی سال قبل

  . درصدی داشته است۴٧افزايش 

مورد بوده که حکم اعدام تمامی  ١۶اند،   سال سن داشته١٨تر از  مجازات اعدام برای افرادی که ھنگام ارتکاب جرم کم

  .اجرا درآمده است  سالگی به١٨سن  آنان بعد از رسيدن به

صورت   نفر از آنان به۶٩٧چنين حکم اعدام   تن از افراد اعدام شده زن بودە و ھم١٩شدە،  با استناد به آمار ثبت

  .دان صورت فردی اعدام شده  نفر از اين افراد به١١٧ نفره و ١۶ تا ٢ھای  گروه
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.  تن نامعلوم٣۴٠شدە طی يک سال اخير، معلوم است و اسامی   تن از افراد اعدام٣۶٧شدە، تنھا اسامی  طبق آمار ثبت

شان منتشر شده  ھا تنھا اسم کوچک  تن از آن٢٢چنين  شان موجود است و ھم خانوادگی  تن تنھا حروف اول نام و نام٨۵

  .است

 ٣ نفر آذری، ۴ نفر بلوچ، ١۶ نفر عرب، ٢١ھا کرد،   نفر از آن٧٣طور کل  چنين طبق مشخصات افراد اعدام شده به ھم

  .ھستند... تفر تبعه افغان و

، ٢٠١۴در سال «احمد شھيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران طی گزارشی اعالم کرده بود كه 

  .»م در بيست سال گذشته استاند که اين تعداد باالترين رقم اعدا  نفر در ايران اعدام شده٩۶۶

 نفر بيشترين ١٠٩شھر کرج با اعدام   نفر و زندان رجائی١۵۵حصار با  در سال گذشته زندان قزل«چنين آمده که  ھم

  .»اند ھا را در ايران داشته تعداد اعدام

يران از آغاز شتر نيز در ھمين رابطه سازمان عفو بين الملل در گزارشی اعالم کرده بود که حکومت اسالمی ا پی

 شھروند کرد توسط ٣٩ نفر را اعدام کرده است که طی اين بازه زمانی حکم اعدام ۶٩۴، ٩۴ تا تيرماه ٩۴ماه  دی

شدگان   زندانی سياسی کرد جزو اعدام۴اجرا در آمده است که از اين تعداد   حکومت اسالمی ايران بهئیدستگاه قضا

  .اند بوده

، مقامات ايران اجرای حکم اعدام در مقابل ديدگان شھروندان از جمله کودکان ٢٠١۶ل  سائی ماه ابتدا٧گفتنی است، در 

  . چنين اعدام چندين مجرم نوجوان در ميان اعداميان اين سال گزارش شده است ھم. را ادامه دادند

  :٢٠١۶ی  جوال٢٠ ژانويه تا ١ھا بين  برخی از نکات مھم گزارش اخير سازمان حقوق بشر ايران در خصوص اعدام

  اند ھا توسط منابع رسمی در ايران گزارش شده  درصد از اعدام۴۵

  ھا با جرائم مربوط به مواد مخدر صورت گرفته است  درصد از اعدام۴٧

  ھا با اتھام قتل عمد بوده است  درصد درصد از اعدام٣٩

  اند  تن در مالء عام اعدام شده١٩

چنان در حال تحقيق است که به  صوص برخی از گزارشات اعدام ھمشايان ذکر است که سازمان حقوق بشر ايران در خ

  . قطعی در اين آمار گنجانده نشده استتأئيدعلت عدم 

ھا در  گر آني نفر د١٨و. اعدام شدند» اھل سنت«ش از سی نفر از جوانان ي، ب١٣٩۵ مرداد ماه سال ١٢ن در يچن ھم

  .آستانه اعدام ھستند

ز آمده بود که منشور حقوق شھروندی حسن روحانی، اعدام نوجوانان و مجازات در آخرين گزارش احمد شھيد ني*

ھای اعدام در دولت روحانی افزايش پيدا کرده  چنين روند مجازات اعدام را برای جرائمی غيرجدی ممنوع نکرده و ھم

  .است

: ماه سال جاری اعالم کردکميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورخهی دوازدھم تير» ناوی پيالی«چنين  ھم

پايه و اساس باعث  ھای بی ھای که عادالنه نيستند يا دادگاھای مبتنی بر اتھام ھا بر پايه حکم دادگاه شمار باالی اعدام«

  .»نگرانی شديد ماست

بندی الملل نيز از افزايش مجازات اعدام در دولت حسن روحانی ابراز نگرانی کرده و آن را عدم پاي سازمان عفو بين

  .ترين موازين حقوق انسانی يعنی حق حيات دانسته است اصولی حکومت ايران به

  .ايران پس از چين باالترين سرانه اعدام ساليانه را در جھان دارد
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، دو زندانی در زندان مرکزی ١٣٩۵-١١- ٠۴دو زندانی درمالءعام در بندرعباس در مالعام و بامداد روز  اخيرا* 

  . اند ه شدهاروميه به دار آويخت

شد، با اتھام  داری می ، دو زندانی شامل يک زندانی معلول و بيمار که در بھداری زندان نگه٩۵روز شنبه دوم بھمن *

  .داری مواد مخدر در اين زندان به دار آويخته شدند حمل و نگه

سحرگاه . آباد اعدام شدند زندانی با اتھامات مربوط به مواد مخدر در زندان پارسيلون خرم جمعه يکم بھمن دو روز*

از . در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند» مواد مخدر«کم چھار زندانی با اتھامات مربوط به  ، دست٩۵ششم بھمن 

  .سرنوشت دو زندانی ديگر که برای اجرای حکم اعدام منتقل شده بودند اطالعی در دست نيست

  .اعدام شدند در زندان اراک» مواد مخدر«ربوط به زندانی با اتھامات م ، دو٩۵شنبه پنجم بھمن  روز سه*

   .، دو زندانی با اتھامات مربوط به مواد مخدر در زندان مراغه به دار آويخته شدند١٣٩۵-١١-٠٨روز *

حکومت اسالمی ايران، در صدر فھرست جھانی «: ، گزارش کرد١٣٩۵ تير ٣٠روزنامه يورونيوز روز چھارشنبه *

در حکومت ) ٢٠١۶(   تن طی سال گذشته ميالدی٩٧٧اعدام «: ورونيوز در ادامه نوشتي» .اعمال مجازات اعدام

ترين مجازات اعدام را در جھان اعمال   قرار داده که بيشئیاسالمی، نام اين حکومت را بار ديگر در فھرست کشورھا

  ».کرده است

 خراسان غربی، و شرقی آذربايجان ز،البر ھای استان در نفر ٧١ اعدام حکم ،)١٣٩۵ ماه دی( گذشته ماه در تنھا

 شده صادر اعدام حکم نيز ديگر تن ھا ده برای و است شده اجرا ھرمزگان مرکزی، گيالن، کرمانشاه، فارس، رضوی،

  .است

ھا شروع شد و مخالفين حکومت  قدرت رسيد، اعدام  در ايران به١٣۵٧در واقع حکومت اسالمی، که از بھمن ماه سال 

ھا حسن روحانی از ياران و نزديکان   جوخه اعدام و طناب دار سپرده شدند، در تمام اين سال معی بهاسالمی فردی و ج

ترين کشتار و اعدام زندانيان نيز  خمينی داد که مورد استقبال ھم واقع شد، بيش هللا خمينی بود، و لقب امام را او به روح

  .  فرمان خمينی انجام شد  و به۶٧در سال 

است » چھار نفر«س جمھوری ايران، يکی از آن ئيدی وزير فعلی دادگستری دولت حسن روحانی رمصطفی پورمحم

  .اند ھا را امضاء کرده اند و مستقيما حکم اعدام  مرگ معروف شدهھيأتکميسيون و  که به

ان  دادگاه کيفری دو شھرستان رشت، به رياست قاضی مھرانی، مصطفی براری و آرش شعاع شرق، مدير١٠۵شعبه *

، به ترتيب »انتشار نشريه بدون پروانه«و » نشر اکاذيب«را با اتھامات » گيالن نو«و » گيالن نوين« دو سايت مسؤول

  .ھر يک را به پرداخت يک ميليون لایر جريمه نقدی محکوم کرده است» توھين« ضربه شالق و با اتھام ۴٠ و ١١۴به 

ھای  پس از محاکمه در يکی از شعبه» شاھرود نيوز«سايت  در دی ماه سال جاری نيز، مصطفی شريف، مدير وب*

 ضربه شالق تعزيری محکوم شده بود که در اعتراض به حضور ۴٠کيفری دادگستری شھرستان شاھرود به تحمل 

  . منصفه در دادگاه و رأی صادره، درخواست تجديدنظر نکرده استھيأتنداشتن 

 ضربه شالق برای محمدرضا فتحی، ۴۴۴ای، حکم   با انتشار بيانيه٩۵گران بدون مرز نيز در تيرماه  سازمان گزارش*

 بدنی غيرانسانی، و  تنبيه«دانسته و خواھان لغو اين » ئیقرون وسطا« اھل ساوه را حکمی  نويس نگار و وبالگ روزنامه

  .شده بود» المللی مغاير با حقوق بشر و حقوق بين

 روزه خود را که با درخواست برگزاری ٧١، اعتصاب غذای آرش صادقی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوين*

  ن برای رسيدگی بهمسؤوالاتھامات ھمسرش، گلرخ ايرانی آغاز کرده بود، با وعده مساعد  دادگاه عادالنه و رسيدگی به

  .زمان با خروج ھمسرش از زندان پايان داد ھم ،٩۵ دی ١۴مطالباتش، در تاريخ 
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 از اعطای مرخصی به گلرخ ايرانی و پايان  ن تنھا پس از حدود دو ھفتهمسؤوالھای  با اين حال برخالف وعده

 بازداشت کرده و به زندان  ين امنيتی خانم ايرانی رامأمور، ٩۵اعتصاب غذای صادقی، در تاريخ سوم بھمن ماه 

  . بازگردادند

 که برای تعطيالت نوروز سال خانم زاغری. ، نيز زندانی شده استئی بريتانيا- نازنين زاغری، شھروند ايرانی*

ھنگام خروج از ايران، در فرودگاه  اش به ايران رفته بود، پانزدھم فروردين ماه و به ھمراه فرزند دو ساله ، به١٣٩۵

اکنون در بند زنان  او ھم. المللی امام خمينی بازداشت و ابتدا به زندانی متعلق به سپاه پاسداران در کرمان منتقل شد بين

 .برد سر می وين بهزندان ا

ايران بازگشته بود تنھا چند  سال جاری به  که در مھر ماهامريکانويس و فعال حقوق بشر ساکن  کيانوش سنجری، وبالگ

  .برد سر می چنان در بازداشت نيروھای امنيتی به وی در شرايط بالتکليفی ھم. بازداشت شده است ھفته پس از مراجعت

را » پرونده موسوم به کليپ گراب«م متھمين -آ و خانم س- ن، حکم محکوميت آقای خ استان لرستا١دادگاه کيفری *

 .سنگسار اعالم کرده است

صورت گروھی انجام  که به( توضيح است سنگسار يک نوع مجازات مرگ است که از طريق پرتاب سنگ الزم به

تلقی » عملی وحشيانه و سبعانه«سار را المللی اعدام از طريق سنگ جامعه بين. گيرد طرف مجرم صورت می به) شود می

  .داند می

 . شده استتأئيد جوان در گرگان به اتھام قتل پس از دو سال در ديوانعالی کشور حکم قصاص يک زندانی*

ھای آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعا   گزارش در بررسی۶٣٧ ميالدی، ٢٠١۶در بخش کارگری در سال *

 فعال کارگری نيز به نھادھای امنيتی و ۵٣. اند  کارگـر از کـار اخراج يا تعديل شده١۴٨١٣ تن دستگير شدند، ١١٨

 ماه حبس ۶۴ ماه حبس تعزيری، ٩۶٢ به ئی فعال کارگری از سوی دستگاه قضا۶٠در مجموع .  احضار شدندئیقضا

  . ضربه شالق محکوم شدند٢٧٠٠تعليقی و 

 مورد نقض حقوق زنان ١٢٨٨زارش بوده است که شامل  گ١۶٣ ميالدی، ٢٠١۶در عرصه حقوق زنان در سال *

 در مقايسه ماھانه نقض حقوق زنان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت . تن بوده است٣٩٢٩٧کم  برای دست

ترين نزول در دسامبر  ترين صعود در اين حوزه در آوريل و بيش  درصد افزايش داشته است، بيش۶۴۴سال قبل  به

  .ستگزارش شده ا

 مورد ۵۵ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعـا ۶۵٧، ٢٠١۶در رابطه با حقوق زندانيان در سال *

 مورد انتقال ٣١۴ مورد عدم رسيدگی يا محروميت از خدمات پزشکی زندانيان، ٢٠٨ضرب و شتم زندانيان، 

 مورد انتقال اجباری يا تبعيد ١٣١دانيان، اعتصاب غذای زن  مورد اقدام به١۵۵سلول انفرادی،  غيرقانونی زندانی به

 مورد عدم دسترسی به ۶ مورد مرگ زندانی بر اثر بيماری، ١٣ مورد اعمال فشار و تھديد زندانيان، ۴۶٧زندانيان، 

 . داری زندانی در محيط نامناسب گردآوری شده است  مورد نگه۶٣٣٣وکيل، 

دو بار قصاص نفس، بابت دو فقره قتل « به ئیربا لحانه، قتل و آدمدو برادر در شھر يزد در دادگاه به اتھام سرقت مس*

»  انگشت دست۴ ضربه شالق و قطع ۵٩۴ سال حبس، ١۴۶عمدی، دو بار حبس ابد، بابت معاونت در قتل در مجموع 

  . محکوم شدند

ن که عمدتا از  نفر از شھروندا٧گزارش خبرگزاری ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران،  به*

حکم دادگاه انقالب اروميه در مرحله بدوی  از توابع اشنويه ھستند، به) قره سقز( ساکنين روستاھای سرگيز و قره سقل
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ِاحکام سنگين اعدام و حبس طوالنی مدت محکوم شده به اين ھفت نفر، اخيرا به جرم حمايت از احزاب اپوزيسيون . اند ِ

  .اند کرد دستگير شده

اخالق پزشکی و حقوق بشری، در بيانيه  ھای مربوط به در کنار ديگر سازمان گی انجمن پزشکی جھانی، تازه به*

محروميت زندانيان سياسی از  ، از مقامات حکومت اسالمی ايران خواست به١٣/١١/١٣٩۵مطبوعاتی خود به تاريخ 

  . شھر کرج پايان دھدئیھای ايران از جمله زندان رجا عنوان نوعی تنبيه در زندان خدمات پزشکی به

 رحمانه، بی رفتارھای و ھا مجازات ديگر و شکنجه  ويژه گزارشگر !ايران در کارتن و معلول زنان اجباری سازی عقيم*

 .است دانسته شکنجه از مصداقی بوده، معلوليت دارای که را زنانی اجباری سازی  عقيم نيز تحقيرآميز و غيرانسانی

 يا جنين سقط که قوانينی يا ھا سياست پناھندگان، امور در ملل سازمان عالی کميساريای فترد  گفته اساس بر چنين، ھم

 که فردی و دانسته پناھندگی تقاضای برای موجه دليلی کنند، می تجويز جريمه از نوعی عنوان به را اجباری سازی  عقيم

 و رفته فراتر اين از حتی ويژه زارشگرگ .است دانسته »بشر حقوق فاحش نقض« قربانی شود، سياستی چنين قربانی

 کار به شھروندان از خاصی گروه عليه سيستماتيک صورت به که صورتی در اجباری سازی  عقيم يا حاملگی است گفته

  .شود محسوب تواند می نيز بشريت عليه جنايت عنوان به برود

 doing( وکار سھولت انجام کسبالمللی پيرامون شاخص   بانک جھانی از وضعيت بين٢٠١٧طبق گزارش سال *

business( قرار گرفته است١٢٠ کشور در رتبه ١٩٠، جايگاه ايران در بين  . 

 از ٢٣ کشور و منطقه جھان، در رتبه ١٨٠، ايران در ميان بيش از )فريدم ھاوس( »خانه آزادی«ترين گزارش  در تازه

  .انتھا قرار گرفته است

 رده نخست خود را از آن ۵کشورھای اسکانديناوی : ٢٠١۶ص شادی در سال رده بندی کشورھای جھان از نظر شاخ*

 ١٠۵بندی و ايران در جايگاه   در انتھای اين رده١۵٧ و ١۵۶خود کردند و مردم سوريه و بروندی به ترتيب با جايگاه 

 -ايدارشبکه توسعه  راه حل ھای پ-   SDSN-  ه مطالعاتیمؤسسطور مشترک از سوی  بندی به اين رده. اند قرار گرفته

  .، انجام شده استامريکادر دانشگاه کلمبيا » ه زمينمؤسس« و - وابسته به سازمان ملل 

ھای ايرانی احمدرضا جاللی پزشک  گی منتشر کرد نوشته است که مقام ای که به تازه الملل در بيانيه  سازمان عفو بين*

 بنابه اين گزارش، جاللی که .اند شت شد را تھديد به اعدام کرده که سال پيش در سفری به ايران بازداسويدنايرانی مقيم 

دعوت دانشگاه تھران و دانشگاه   در جريان سفری به ايران به٢٠١۶در زمينه پزشکی بحران تخصص دارد در آوريل 

  .شيراز برای شرکت در يک کارگاه مديريت بحران دستگير شد

 دادگاه انقالب حاضر شد و ١۵، بدون حضور وکيل در شعبه ٢٠١٧ ژانويه ٣١الملل می نويسد که او روز  عفو بين

 .رو شود است و ممکن است با مجازات اعدام روبه» جاسوسی«قاضی به او گفت که متھم به 

ات پرونده او ئيتواند از جاللی دفاع کند و جز اند که او نم  حکومت اسالمی ايران، به وکيل  جاللی گفتهئیھای قضا مقام

 .را ببيند

دولت «به جاسوسی برای » اعتراف«ای برای   برای امضای بيانيه٢٠١۶براساس اين گزارش، جاللی در دسامبر 

که مجازات » محاربه«تحت فشار شديد قرار گرفت و وقتی از اين کار خودداری کرد به او گفته شد با اتھام » متخاصم

 .رو خواھد شد مرگ دارد روبه

 ساله در ۴۵ احمدرضا جاللی يک پزشک و محقق .شروع به اعتصاب غذا کرد دسامبر ٢۶او در اعتراض از روز 

، برای ٢٠٠٩او در سال .  تدريس کرده استسويدن در بلژيک، ايتاليا و ئیھا رشته پزشکی بحران است که در دانشگاه

 .ادامه تحصيل ايران را ترک کرد
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ان وزارت اطالعات مأمور از سوی سويدن به مقصد  آوريل، سه روز پيش از ترک ايران٢۵الملل او  نوشته عفو بين به

 .ھا تماس بگيرد اطالع بودند تا اينکه اجازه يافت تلفنی با آن  روز از وضعيت او بی١٠بازداشت شد و خانواده اش برای 

 کنترول زندان اوين که در ٢٠٩براساس اين گزارش، او برای يک ھفته در مکانی نامعلوم نگھداری و بعد به بند 

 . که ھفت ماه زندانی بوده که سه ماه آن انفرادی بوده استئیارت اطالعات است منتقل شد؛ جاوز

 .ای به ايران داشت که بازداشت شد سی فارسی گفت ھمسرش سفری دو ھفته بی نيا، ھمسر جاللی، به بی ويدا مھران

 .کرد فر میھای ايرانی به ايران س نيا گفت ھمسرش به طور مستمر به دعوت دانشگاه مھران

اند اين  اند و تنھا گفته ھای اطالعاتی ايران درباره پرونده جاللی توضيحی به خانواده او نداده نيا مقام به گفته خانم مھران

 .باره سکوت کنند ھا خواسته بودند که در اين ھای اطالعاتی از آن مھران نيا گفت مقام. است» امنيتی «مسألهيک 

  ».اند کرديم که او را اشتباھی بازداشت کرده ما ھم سکوت کرديم چون فکر می«: ھمسر احمدرضا جاللی گفت

...*  

***  

آزادی و برابری واقعی و تقويت مبارزه جاری انسانی در   کنم که راه مبارزه موثر برای رسيدن بهتأکيددر پايان 

ان در طول تاريخ مبارزه بشر در راه چرا که آن. ھا و سازمان ملل و اتحاديه اروپا نيست دولت روژاوا، در رويکرد به

داری، دست  اند، بلکه در حفظ منافع حاکميت سرمايه آزادی و برابری و دموکراسی مستقيم، نه تنھا مانع تراشی کرده

، ايران؛ عربستان، امريکا، سويدناکنون نيز از دولت . اند ھا ھم زده ھا و آنارشيست خواھان، کمونيست سرکوب آزادی به

الملی پول و بانک جھانی و  گرفته تا شورای سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا، صندوق بين... نين، روسيه وترکيه، چ

ھا مانند حاکميت عربستان  ھا حاکميت ھای ضدموکراتيک، ضدانسانی و وحشی دارند و جنايت ناتو، ھمگی سياست

ھا وارد معامالت سودآور اقتصادی،  ست که آن کافیترين اھميتی ندارد  برايشان کم... سعودی، حکومت اسالمی ايران و

داری را رعايت کنند و در عين حال با شھروندان  سياسی و نظامی با دول غربی شوند و قوانين و مقررات سرمايه

حال در کشوری که حاکميت آن با اتکا به قوانين قرون . ای داشتند اھميتی ندارد جامعه خودشان ھر رفتار وحشيانه

برند؛ حافظ سفت و سخت آپارتايد جنسی و گرايش ارتجاعی  و وحشيانه اسالمی قصاص، دست و پا می ئیوسطا

کنند؛ زندانيان سياسی و اجتماعی را شکنجه و اعدام  ھا را سرکوب می مردساالری ھستند؛ حقوق کودکان و اقليت

ھا  کنند و دادخواھی آن  شديدا استثمار میکنند؛ نيروی کار را کنند؛ مخالفين خود را در داخل و خارج کشور ترور می می

دليل برگزاری جشن و سرور و جشن،  دھند؛ جوانان و دانشجويان را به ھای سربی جواب می را نيز با سرکوب و گلوله

کارگران،  زنند؛ به عام شالق می  التحصيلی دانشجويان دستگير و شکنجه کرده و در مالء جشن تولد، جشن فارغ

زنند؛  دليل دستگير و زندانی و شکنجه و شالق می جھت و بی ، ھنرمندان و روشنفکران جامعه را بینگاران روزنامه

 ھمراھش و ھيأت و سويدنآيا آقای لون نخست وزير ... آويزند و ھا به دار می ھا در خيابان قربانيان خود را ساعت

ھای حکومت  گری ھمه وحشی اين  توجھی بهداری جھانی، ھا و سازمان ملل و اساسا کل حاکميت سرمايه روسای شرکت

و اگر ! ترديد نه بی! دارند... ھای عربستان، ترکيه، عراق، ليبی، نيجريه، افغانستان، سوريه و اسالمی ايران و حکومت

.  و پيگيری و الزامی نداردئیگونه جنبه اجرا ھم داشته باشند و در حد حرف و انتشار يک بيانيه و گزارشی است که ھيچ

ی و پوليسداری جھانی با ھمه دم و دستگاه دولتی و  ا که در حال حاضر الگو و آلترناتيو تماميت سيستم سرمايهچر

ديدگان، محرومان،  طوری که در يک جز لشکر ستم نظامی اين جھان، ھمين است که در مقابل چشمان ھمه قرار دارد به

» شان خداون «ئیرنی که در نعمت و ثروت و قدرت اھدادا شدگان و در طرف ديگر سرمايه فقرا، گرسنگان، استثمار

 ئیابزارھا دار با اتکا به  اکثريت مردم جھان اما با دست خالی در مقابل اقليتی سرمايهئیآرا لوند و اين واقعيت صف می
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 سود  کهئیدنيا!  مخفی و علنی تا دندانپوليسمھمی چون ملت و نژادپرستی و دولت مسلح به توپ و تانک و ارتش و 

  !جھانی واروئه! روزی برای اکثريت شھروندان جھان است ھايشان و سيه داران و دولت تر برای سرمايه بيش

ھا چھره سرشناس مخالف خود را در ايران، منطقه و اروپا  ھای حکومت اسالمی ايران، ده فراموش نکنيم که تروريست

ھای حکومت  خوبی آگاھند که جاسوس ی اين کشور، بهو مقامات امنيت) سپو(  سويدن مخفی پوليس. ترور کرده است

 اخراج سويدن و از ئیسر و صدا شناسا ھا بی  بسيار فعال ھستند و گاھی نيز برخی از آنسويدناسالمی ايران در 

کسی که جاسوسان   بهسويدنبدون اين که دولت .  به خطر بيافتدسويدنشوند تا مبادا روابط و معامالت ايران و  می

، ١٩٨٩از جمله در سال .  عليه او داشتند به وی اطالع دھدئیھا اند و يا طرح اسالمی از وی جاسوسی کردهحکومت 

 ايرانی و چھره فعال و سرشناس جنبش کارگری کمونيستی، که برای ديدار - ی سويدنشھروند » غالم کشاورز«

ھا در الرناکا  ادر وی ويزا نداده بود آن در تھران، به مسويدنانه سفارت متأسفمادرش به قبرس رفته بود، چرا که 

ھای اعزامی حکومت اسالمی  ديدار ھمديگر شتافتند و چند ساعتی از اين ديدار نگذشته بود که غالم توسط تروريست به

دبير » فرھاد بشارت«در جواب نامه » استن آندرسون «سويدنوزير وقت .  برگشتسويدنترور شد و جنازه وی به 

 چه اقدامی سويدناسری پناھندگان ايرانی که از وی درباره چگونگی ترور غالم و اين که دولت وقت فدراسيون سر

  .  بسنده کرده بودتأسف کرده بود؛ تنھا به اظھار سؤالکرده است؟ و چه اطالعاتی دارد؟ 

رتبه  عالیدر شرايطی که اکثريت مردم جامعه ايران، اسير يک حکومت جھل و جنايت و ترور و اعدام است مقامات 

ھای کوچکی از انبوه جنايات حکومت اسالمی  نمونه ھمه مسايل و معضالت و فجايعی که در باال به  با آگاھی بهنیسويد

عليه بشريت، اشاره کردم راھی ايران ھستند تا با ھمتايان ايرانی خود بر سر يک ميز بنشينند و نھان و آشکار معامله 

ی با حکومت اسالمی ايران محدود نبوده و در سويدنھای  ، تنھا به دولت و شرکتالبته چنين روابط و معامالت. کنند

، يکی پس از ديگری راھی تھران ئی، اغلب نمايندگان کشورھای اروپا»برجام«ھای اخير پس از امضای قرارداد  ماه

ادا سران حکومت اسالمی ، حتی تن به خفت رعايت حجاب اجباری اسالمی دادند تا مبئیھای ديپلمات اروپا شدند و خانم

شان به خون ده ھزار فعال  دانند دست حکومتی که می... را به دليل نپوشيدن يونيفرم آپارتايد جنسی، ناراحت کنند و

ای  ھا خانواده ايرانی و غيرايرانی آلوده است و سرتاپا کارنامه سياسی و اجتماعی، و نابودی و تخريب زندگی ميليون

ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی، نظامی، امنيتی و  ند و اين سياھی در ھمه عرصهانگيز دار سياه و نفرت

ستيزی  اش سرکوب و سانسور، آپارتايد جنسی، آزادی حکومتی که در کارنامه. ديپلماتيک کامال قابل لمس و رويت است

قوانين  دن دست و پا با اتکا بهآزاری، زندان و شکنجه، سنگسار و شالق، درآوردن چشم و بري مرز، کودک و حد بی

ھا جرم ديگر را در کارنامه خود دارد مالقات کنند  ، اعدام، ترور و حتی اعدام کودکان و ده»قصاص«وحشيانه اسالمی 

 حکومت اسالمی، که ئیکاران و مافيا  تبه اين کارنامه. و قراردادھا اقتصای و احيانا امنيتی و نظامی منعقد کنند

در نتيجه ھدف .  پنھان نبوده و نيستنیسويدھای  ھا و کارشناسان و ديپلمات يد مقامات و تئوريسينوجه از د ھيچ به

طرفين نه رعايت حقوق بشر و احترام به حرمت انسان و طبيعت، نه مخالفت با جنگ و کشتار، نه مخالفت با سرکوب و 

چنان سرمايه و  ، بلکه ھدف اصلی معامله و ھم...سانسور، نه مخالفت با اعدام و ترور، نه مخالفت با آپارتايد جنسی و

 و جھان و سازمان ملل و غيره، بلکه مستقيما سويدنمردان  پس بنابراين خطاب ما، نه دولت! تر است کسب سود بيش

يعنی .  و ايران و جھان استسويدنجوی جامعه  بين و عدالت ھای روشن خواھان و انسان کارگران، محرومان، آزادی

 .پراکنی بيش نيست  ھمراھش، توھمھيأت و سويدنداشت از شاه و نخست وزير  نتظار و چشمھرگونه ا

ھای اجتماعی قرار گرفته  ھای جدی و آسيب اکنون زيست زندگی اکثريت مردم ايران در معرض انواع و اقسام چالش ھم

عات موجود از متغيرھا و ھا و اطال براساس داده. است که ريشه آن نيز در فقر فزاينده در سراسر کشور است
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 تا ١٣٨۴ھای  ھای مردم ايران وجود دارد، مثال آمارھای رسمی نشان داد فاصله بين سال  که در ھزينهئیفاکتورھا

 ۴٠ تا ٣۵ قدرت خريد کارگران ١٣٩٢ تا ١٣٨٩ھای  درصد و در فاصله بين سال  ٧٣ قدرت خريد کارمندان ١٣٩٢

  .درصد کاھش داشته است 

انه در اثر فشارھای زياد تحمل خود را از دست داد و در مقابل متأسفکه * ين مطلب را با شعر شاعریاجازه بدھيد ا

ياد  بخشی از آخرين شعری که روی صفحه اينستاگرام زندهچشمان نابارو مردم در خيابان خودکشی کرد به پايايان ببرم؛ 

 :چنين سروده شده است پور درج شده، اين عالی

  خاطر خدا به«

 آيد  که فرود میئیھا شالقدر 

  ھايم در ياس و ترس

  بتادين بريزيد

  که در ھر زخم باز از من

  رود يک جفت چشم لو می

  »تقصيرھايم نبرد لطفا کسی دست به

، با شليک ١٣٩۵ مرداد ۶، روز چھارشنبه ١٣۶٨پور، شاعر نوپرداز و نويسنده جوان اھوازی متولد  ابراھيم عالی* 

گويند اين شاعر اھوازی اتوموبيل خود را مقابل بيمارستان   شاھدان عينی می.گی خود پايان دادزند سر به ای به گلوله

  .ھا را باال کشيد و سپس خود را کشت دانشگاه پزشکی اھواز پارک کرد، شيشه

بلکه بيش کند؛   کنيم خودکشی، ھيچ مشکلی را از مشکالت فردی و سياسی و اجتماعی، نه تنھا حل نمیتأکيدالبته که بايد 

ما موظفيم برای رسيدن به يک جامعه . گردد از پيش به جشن و خوشحالی حاکمان و دشمنان آزادی و برابری منجر می

دھی کنيم و در اين  ای را سازمان  و داوطلبانه  آگاھانه وقفه آزاد، برابر، عادالنه و انسانی مبارزه و مقاومت و پيکار بی

   !تفاوتی سياسی و اجتماعی شويم  و نااميدی و سرخوردگی و ترس و پاسيويم و بیوجه نبايد دچار ياس ھيچ راه، به

  ٢٠١٧ بروری دوازدھم ف- ١٣٩۵ ]دلو[شنبه بيست و چھارم بھمن يک

 

 


