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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٩ مارچ ٢١
 

 ١٣٩٧وضعيت عمومی ايران در سال 
  !ھر روزتان نوروز نوروزتان پيروز

  

ھر چند که حال و ھوای نوروزی امسال با حال و . گويم اش میب ھای آزاده شاد ھمه انسانی نوروز و فرارسيدن بھار را به

ويژه کارگران، فرودستان، بيکاران و محرومان  امسال اکثريت مردم ايران، به. ھوای سال گذشته بسيار متفاوت است

چنين با تشديد  ھا، ھم آن. گر اين تحول پايان سال و آغاز سال تازه ھستند رنگ نظاره جامعه ما، با جيب و سفره خالی و کم

  . اند آور اخير، به استقبال نوروز و بھار شتافته سانسور و اختناق سياسی و گرانی سرسام

کنند و به  با اين وجود، حتی اگر دوره کوتاھی ھم باشد در روزھای نوروزی و بھار، انسان و طبيعت با ھم آشتی می

  .پردازند جشن و سرور و شادی می

  

ی و پوليسھا در ميان تھديدھای  ھای زندان و خانواده آن ر زندانی سياسی و اجتماعی در پشت ميلهھا ھزا در اين ميان، ده

ه، اعالم ئيس جديد قوه قضائيخصوص رئيسی ر به. کنند تری سپری می دلھره، اين روزھا را با درد و غم و رنج بيش

شعر زير را به ھمه زندانيان سياسی تقديم . يک از زندانيان سياسی مرخصی عيدی داده نخواھد شد کرده است که به ھيچ

  :می کنم
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 ديآ ش میي به پئیروشنا

  ديآ ش میيروشنائی پ 

  رديگ و مرا در بر می

  باستيا زيدن

  اق سرشاريو دستانم از اشت         

  رميگ نگاه از درختان بر نمی

  كه سبزند و بار آرزو دارند               

  گذرد وارھا میيراه آفتاب از البالی د

  ام پشت پنجره درمانگاه نشسته

    دارو رخت بربستهیبو

  اند  شكفتهیھا جائ خكيم

  .دانم می                   

  ستيای ن مسألهاسارت 

  !نيبب

  م نشویيست كه تسل ني امسأله

  ١٩۴٨ناظم حكمت ــ 

   درمانگاه زندان

  

 اقتصادی

 به حدود دالر ارزش برابری لایر با ،١٣٩٧ پايان بھار تا.  بحران ارزی در ايران شدت گرفت،١٣٩۶از نيمه دوم سال 

. گذار نبودتأثير بازار ارز ابالغ کرد، اما کنترولمنظور   را بهئیھا نامه دولت در چند مرحله بخش. يک سوم کاھش يافت

د؛ درآمدھای ای بحران را شديدتر کر  از توافق ھستهامريکابحران در زير پوست جامعه ايران النه کرده بود اما خروج 

ھای انقباضی و  ھمين سياست. ھای انقباضی به کار گرفت خواند و سياست» جنگی«دولت شرايط را . نفتی کاھش يافت

بود؛ » سالطين فساد«بار دستگيری  راه مقابله اين. خواری و فساد گسترده برداشت  تومانی پرده از رانت۴٢٠٠ارز 

تر، فقر  ھای مضحک اما مانع پيشروی بحران نشد و شرايط آشفته ھمه اين نمايش... سلطان سکه و پتروشيمی و 

  .تر شد تر و نارضايتی عمومی گسترده

.  ھزار تومان ھم پيش رفت١۵ تا دالرنرخ برابری .  و يورو رسيددالرترين ميزان ارزش برابری با  لایر ايران به کم

و فساد » رانت«ای برای   تومانی راه تازه۴٢٠٠ دالر.  کردتعيين تومان ۴٢٠٠ را دالر بازار، نرخ کنترولدولت برای 

 را در دالرھمان .  وارد کنندئی تومانی دريافت کردند بدون اينکه کاال۴٢٠٠ دالرگشود؛ تجار و واردکنندگان بسياری 

عرضه شد  بازار آزاد دالر ھم وارد شده بود با ھمان ئیبازار آزاد به سه برابر نرخ خريداری شده، فروختند و اگر کاال

 .تا زيان کننده مانند ھميشه آن مزدبگيران و مصرف کنندگان باشند

سطح واقعی دستمزدھا به . سقوط لایر ھرچه که راه فساد را ھموارتر کرد، معيشت عمومی را دشوارتر از قبل نمود

 درصد ٨٢ تا ۶٠قدرت خريد عمومی به روايت کارشناسان و مدرسان اقتصاد در ايران از . حدود يک سوم کاھش يافت

 .تر شد ھا روز به روز بيش تنزل کرد و در مقابل ميانگين قيمت
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هللا سيف که  عبدالناصر ھمتی جايگزين ولی. س کل بانک مرکزی انجاميدئي رتغيير و سقوط لایر سرانجام به دالرجھش 

 مرکزی دستگير و روانه الخروج و معاون ارزی او در بانک سيف پس از برکناری ممنوع. به فساد ھم متھم بود، شد

 .زندان شد

 از معامالت تجاری و جايگزينی دالرحتی دستور حذف .  مديريت بانک مرکزی، وضعيت موجود را بھبود نبخشيدتغيير

ھا رويای رشد   سقوط لایر و بازگشت تحريم. در اقتصاد ايران بکاھددالريورو و ديگر ارزھا ھم نتوانست از نقش 

رشد اقتصادی به نزديکی يک درصد .  داده شده دولت روحانی را دور از دسترس کرداقتصادی شش درصدی وعده

 .رسيد

 از برجام، ھمه امريکاھا و خروج  با توجه به تورم و گرانی و بيکاری و بروز مشکالت اقتصادی پس از تشديد تحريم

. اند  بينی کرده  ثريت مردم پيش را از نظر اقتصادی سالی بسيار سخت برای اک٩٨کارشناسان اقتصادی و سياسی سال 

ھا و کاھش فشار   حکومت اسالمی، نه تنھا برای مقابله با اين سختیمسؤولبنابراين سران و مقامات و نھاھادھای 

اند  شان را جزم کرده اند، بلکه عزم اقتصادی بر مردم و خصوصا کارگران و اقشار ضعيف جامعه، ھيچ تدابيری نينديشده

ھم در شرايطی که حتی کارشناسان  آن. ب و سانسور مطالبات مردم جان به لب رسيده را سرکوب کنندتا با تشديد سرکو

ھای گوناگون، نسبت  ھای سياسی، طی مصاحبه اقتصادی وابسته به حاکميت و از طرفی نمايندگان مجلس از ھمه طيف

 ھشدار ئین اجرامسؤوالده و به شان، اظھار نگرانی کر رو و خيزش مردمی عليه حکومت به وضعيت اقتصادی پيش

  . اند داده

  .اند ھا را مورد بحث و بررسی قرار داده ھای مختلف حکومتی نيز اين گرانی ھای وابسته به جناح حتی روزنامه

 دارند ئیھا ھا برای اقتصاد نقشه ھا و غربی امريکائی، سال آينده قطعا »ايلنا«گزارش روزنامه خبرگزاری کار ايران  به

ترين کار اين است که سيستمی را تعريف کنيم در آن توزيع يارانه معقول و منطقی و دايره  ترين و معقول النهپس عاق

  .توزيع آن ھمه اقشار جامعه باشد

بازار مسکن يکی از : ... پرداخت و نوشت» ٩٨مسيريابی مسکن در سال «روزنامه دنيای اقتصاد در گزارشی به 

شود سال  بينی می ای است که پيش گونه بود که وضعيت متغيرھای آن در حال حاضر بهبازارھای پرتوجه در سال جاری 

ھا در  سو با خيز تاريخی قيمت آپارتمان اين بازار در سالی که گذشت از يک. ھای مختلف باشد بين گروه آينده زير ذره

  .را تجربه کردشھر تھران مواجه شد و از سوی ديگر، افت رکوردساز حجم معامالت خريد آپارتمان 

برآوردھا حاکی از منفی شدن رشد در عملکرد امسال و سال آينده اقتصادايران : اين روزنامه، در گزارشی ديگر نوشت

گيرد که قطعا نارضايتی ھمزمان  قرار می» رکود تورمی«بار ديگر در معرض ابتال به عارضه  اقتصاد ما يک. است

ھای دولت ھم  تعميق شکاف ميان درآمدھا و ھزينه.  را به دنبال خواھد داشتای از مردم و فعاالن اقتصادی طيف گسترده

 ھزار ميليارد تومان ھزينه خواھد داشت در حالی که ٤٤٠دولت در سال آينده احتماال بيش از . کننده خواھد بود نگران

رآمدھای نفتی به دليل تحريم و اگر د.  ھزار ميليارد تومان نخواھد بود٣٦٠تر از  در بھترين حالت، درآمدھای دولت بيش

به اين ترتيب کسری . طور قطع تحقق اين ميزان درآمد غير ممکن خواھد بود کاھش صادرات نفت کاھش پيدا کند، به

تواند منجر به افزايش تورم شود و اين موضوع رفتار دولت با عامالن اقتصادی را وارد فاز دستوری و  بودجه می

  .کند تعزيراتی می

 برای جامعه علمی ١٣٩٧سال : ، نوشت»سالی سخت برای جامعه علمی ايران«شرق در مطلبی با عنوان روزنامه 

 با کاھش ارزش لایر ٩٧در اسفند .  عليه کشورمان، سال سختی بودامريکاھای  ھای اقتصادی و تحريم ايران با تالطم

گران ايران که نسبت به  فتی ثابت اکثر پژوھش و دريا٩٧با ابتدای سال  چھارم ارزش خود در مقايسه ايران به حدود يک
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تر کادر علمی ايران و فعاالن عرصه پژوھش در  ی نکرده است، عمال معيشت و امکانات پايه بيشتغيير ٩٧ابتدای سال 

ھای  ھا و پژوھشگاه ھای دانشگاه ضمنا بررسی گزارش. علم و فناوری ايران زير اثر اين فشار اقتصادی محدود شد

ات علمی از دولت صرف پرداخت حقوق اعضای مؤسس درصد بودجه دريافتی اين ٩٧ تا ٩٠دھد که بين  ن میايران نشا

توان حدس زد که صرف ھزينه برای ھر فعاليت علمی در چه   میئیدر چنين فضا. ھا شد  آن علمی و ساير کارکنان ھيئت

 دالر ميليارد ٥٠ ايران حدود ١٣٩٧ی سال دالر  ميليارد٣٥٠ حال در بودجه حدودا  عين در.  قرار گرفته استئیتنگنا

شده از  ھای اعمال دليل تحريم  مشخص شد که به١٣٩٧بينی شده بود، ولی در برآوردھای نيمه اسفند  درآمد نفتی پيش

 ١٣٩٨اين نوع درآمد احتماال در سال .  بوده استدالر ميليارد ٤٠ حدود ٩٧، درآمد نفتی ايران در سال امريکاسوی 

  .تر ھم خواھد شدمحدود

 سال سختی برای کشور خواھد بود و دولت بايد در ٩٨سال : روزنامه جوان به نقل از کارشناسان اقتصادی نوشت

عالوه بر اين با . ھای کوتاه و بلندمدت، کاھش قدرت خريد مردم را جبران کرده و فاصله طبقاتی را کاھش دھد برنامه

ھای محبوس شده در شبکه بانکی را به سمت توليد و صنعت ھدايت  نکی، پولھا و نظام با اصالح نظام توزيع يارانه

اين را اسحاق .  خواھد بود٩٨ترين معضالت اقتصاد ايران در سال  کاھش قدرت خريد مردم يکی از مھم... کند

 جديد کاھش ھای جمھور در آذرماه امسال گفته و ھشدار داده است در دوران اعمال تحريم سئيجھانگيری، معاون اول ر

جھانگيری رفع اين مشکالت را از . کند قدرت خريد مردم در کنار بيکاری، کشور را به صورت جدی تھديد می

ھای  ھای دولت دانسته و ابراز اميدواری کرده است دولت با اولويت قرار دادن اين امور بتواند اقتصاد را در ماه اولويت

ھای بسياری در اقتصاد کشور به وجود آمده و دولت   تاکنون فراز و نشيبماه ھر چند که از آذر. پيش رو مديريت کند

  .ھا عبور کند نتوانسته با موفقيت از آن

گذاری  يابی به رشد اقتصادی شش درصد و جذب سرمايه  را با سياست دست١٣٩٧دولت جمھوری اسالمی سال 

انداز  ی کوچک و بزرگ با شرکای خارجی چشمگذاری و تجاری و قراردادھا ھای سرمايه سفر ھيئت. خارجی آغاز کرد

تضمين امنيت «در ھمين راستا نيز دولت برای . کرد نمايان می» ھموار«و » روشن«ھا  گذاران و دولتی را برای سياست

نيروی کار ارزان و «گذاران برای استفاده از  سرمايه» اشتياق«کرد تا » تسھيل«قوانين کسب و کار را » گذاران سرمايه

ای بر باد رفت تا اين که   از توافق ھستهامريکاھا اما پس از خروج »اميد«ھمه اين . تر کند را بيش» کرده لتحصي

» جنگ اقتصادی«گذاری برای دوره  توصيف کردند و به سياست» جنگی«و » ويژه«ن حکومتی شرايط را مسؤوال

  .روی آورند

ر برآوردند و دولت برای پاسخ به بخشی از اين ھای کوچک و بزرگ يکی پس از ديگری س در اين ميان، بحران

ی، پوليسدار انجاميد، به ھمان رويکردھای دايميم و آشنای خود، يعنی سياست  ھا که به اعتراض دامنه بحران

  .سازی و کاھش تعھدات اجتماعی دولت روی آورد  بر تداوم خصوصیتأکيداثر و البته  ھای بی نامه بخش

در اعتراضات کارگران، ) ١٣٩٧(تر شد، سال بعد   نمايان١٣٩۶اش از دی سال  تيجه که نئیھا رويکرد و سياست

حکومت از » کارشناسان امنيتی«تر شد و حال برآورد و تحليل  ھای اجتماعی گسترده معلمان، بازنشستگان و ديگر گروه

از مسير » زتوزيع ثروتبا«و » دولت اعتدال«به » اميد«گسترش اين اعتراضات در سال پيشرو حکايت دارد و مرگ 

 .رشد اقتصادی

ھای خود قيمت ارزھای خارجی را باال ببرد اين دور از دھن   ھزينهتأمينوقتی حکومت تصميم گرفت برای در حقيقت 

جات، آرد،  رب، ميوه، صيف. آوری کاالھای سوبسيدی از بازار ايران کنند نبود که کشورھای ھمسايه اقدام به جمع

 خشکبار و ھر ماده خوراکی و غير خوراکی ديگری از ايران به کشورھای ھمسايه  شت،دام زنده،بنزين، گازوئيل، گو
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انگار نه تحريمی . در چنين شرايطی بايد بازارھای ايران خالی باشد اما بازارھای ايران مملو از کاال است. رود می

از سوتين ھندی تا کاالھای . انی استبازار ايران کامال جھ. وجود دارد و نه ايران مرز، کمرگ و قانونی دارد

بازار پر از مارک و برندھای اصلی و اجناس چينی کپی شده .  ھمه چيز در بازار ايران ھستامريکائیالکترونيکی 

بازار .  ھمه چيز در دسترس استئیھای تايلندی و آفريقا از پسته رفسنجان و گردوی کشور شيلی گرفته تا ميوه. است

ھا در خيابانھای اصلی قرار  و آزاد است که اجناس قاچاق از کشورھای مختلف پشت ويترين مغازهقدر باز  ايران آن

ای خالی  ويترين ھيچ مغازه. ھا پر از گوشت گاو، گوسفند، بوقلمون و مرغ است ھا و گوشت فروشی مرغ فروشی. دارد

رو  ز و کوچه و پس کوچه بازارھا و پيادهھا با مغازه. ھا پر است بار مغازه ھای خشک ھای آجيل و بشکه نيست، گونی

که حجم نقدينگی  جاست که با وجود اين تنھا مشکل اين. ھا است شان به ويترين مغازه ھا پر از مردمی است که نگاه خيابان

اندازھا را خالی  ھا و پس تورم و گرانی جيب. ابد مردم عادی پولی برای خرج کردن ندارندئيدر ايران مدام افزايش م

تقال برای ثبت نام پرايد و خودرو آخرين تقالھای طبقه دارا و متوسط به باال . طبقه کارگر خسته شده است. رده استک

 .ھا و سودای کسب سود در وضعيت جديد اقتصادی کشور است ئیاست برای حفظ دارا

ان شب عيد، فرزندان و گفته فروشندگان، دغدغه اصلی خريدار جاست که به خراش ماجرا آن اما نکته دردناک و دل

ھايشان  کنند ھر طوری ھست برای بچه خرند ولی سعی می اغلب پدر و مادرھا برای خودشان چيزی نمی. کودکان ھستند

 خواسته تأمينجور و بزرگ جور ديگری برای  ھا بزرگ يک البته بچه. کند  که شرايط را درک نمی بچه. چيزی بخرند

 .دارندھايشان گرفتاری برای واليدن خود 

کند، از آن طرف  برداری می طرف کاله. جا بازار ايران است اند شوخی نيست، اين ھا، گفته  قيمتکنترول مأمورحتی 

بنابراين، . شان يک دسته نوچه و پاتی دارند ھر کدام. اش نشيند داخل مغازه عضو بسيج و يا ھياتی است با اسلحه می

 . خواھند بينند و می ھا را پشت ويترين می ھا اين بچه. شود ر نورتر میھا پ شود ويترين اين ھرچی وضع مردم بد می

فروشندگان، خريداران، . ھا وجود ندارد به اين ترتيب، ھيچ نظارت جدی بر بازار، کاالھا، کيفيت اجناس و قيمت

 کاالی قاچاق از وقی. کنند که نظارتی وجود ندارد ان تعزيرات حکومتی اعتراف میمأمورھا و خود  ن اتحاديهمسؤوال

  . توان برای برخورد داشت شود چه انتظاری می مبادی رسمی و توسط نھادھای دارای قدرت به بازار سرازير می

ھر کدام . ھا وابسته به واحدھای تجاری است و اگر برخورد جدی شود اعتراض اصناف را در پی دارد درآمد شھرداری

  . کنند رھايشان را میھا روابطی دارند که به پشت گرمی آن کا اين

از . ای بسيار با اھميت است مسألهھای قانونی عامل نابودی توليد و اشتغال در ايران است  قاچاق وسيع از طريق راه

ھر گروھی که حاکم بر بازار قاچاق . طرف ديگر قاچاق در حجمی که در ايران وجود دارد اثرات سياسی جدی دارد

 کند و ھر زمان الزم بود نظم بازار در ايران تأمينھای سياسی و انتخاباتی را  رای فعاليتھای الزم ب تواند ھزينه باشد می

  .را برای مقاصد سياسی برھم بزند

اين که پول نداريم حجل اند و از گفتن  ھا آمده در چنين وضعيتی، مردم زيادی فقط برای نگاه کردن با بازار و خيابان

 »  .روند گيرند و می قيمت می«، »کنند فقط نگاه می«: يندگو  میتأئيدھا ھم  فروشنده. نيستند

چنان در برخی از نقاط اند، ھم زده و دولتی خبر داده ھای گوشت يخ ن به تازگی از جمع شدن صفمسؤوالدر حالی که 

 ٥٠٠ ھزار و ١١ھای مرغ به نرخ مصوب  تر آنکه اين روزھا صف شود و نکته قابل تامل شھر صف گوشت ديده می

 .مانی ھم شکل گرفته استتو

ھای اخير و در پی نوسانات نرخ ارز، قيمت  ، در ماه٢٠١٩ مارس ١٨ - ١٣٩٧ سافند ٢٧به گزارش ايسنا، دوشنبه 

ھا،  اقالم خوراکی به ويژه گوشت مرغ و گوشت قرمز رشد قابل توجھی يافته که دولت در راستای مقابله با افزايش قيمت
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متقاضيان گوشت يخ زده و دولتی . نظيم بازاری را در دستور کار خود قرار داده استافزايش عرضه گوشت يخ زده و ت

ايستادند که الزاما به معنی دريافت گوشت در ھمه موارد ھم  ھای طوالنی به انتظار می برای دريافت گوشت در صف

ت از جزئيات شيوه جديد در روزھای گذشته عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجار. نبود

ھای عرضه گوشت يخ زده و دولتی جمع خواھد شد و ديگر کارت ملی جايگاھی  صف: توزيع گوشت خبر داد و گفت

ھا در حالی بيان شد که پيش از آن برخی از اخبار حکايت از آن داشت که قرار  اين صحبت. در توزيع گوشت ندارد

کنند، داده شود که ھمين شيوه نيز با اما و   که يارانه دريافت میئیازده به سرپرست خانوارھ است عرضه گوشت يخ

کنند به معنای واقعی مستحق دريافت يارانه نيستند  رو بود، زيرا بسياری از افرادی که يارانه دريافت می  روبهئیاگرھا

 .کنند زده استفاده نمی و از گوشت يخ

ھا با قيمت گوشت دولتی به  ن از آن دارد که قيمت اين گوشتھای عرضه گوشت يخ زده نشا بررسی ايسنا از صف... 

شود که متقاضيان   ھزار تومان عرضه می۴٠ ئی ھزار تومان متفاوت است و اين گوشت با قيمت کيلو٢٨ ئیقيمت کيلو

 .ھمراه داشته باشند آن بايد کارت ملی به

 .ملموس استھای نظارتی در بازار  چنان خالء حضور دستگاه در اين ميان ھم... 

س کميسيون طال و جواھر ايران از شوک قيمتی در طال ئير. کند اصوال بازار خود را با نوسانات ارز و طال منطبق می

ھا در يک سال   درصدی قيمت٢٨٠و سکه طی امسال خبر داد که اوج آن از فروردين تا مھرماه بود و باعث افزايش 

  .سابقه بوده است گذشته شد که در نوع خود بی

نرخ ھر «: ، درباره آخرين وضعيت بازار طال و سکه به خبرگزاری ايلنا گفت١٣٩٧ اسفند ٢٤آرای، جمعه  محمد کشتی

 ھزار تومان رسيده ٦٧٠ ھزار تومان افزايش يافت و در يک روز به چھار ميليون و ١٥٠قطعه سکه تمام طرح جديد 

 ». ھزار تومان است٥٠٠ن و چنين نرخ سکه تمام با طرح قديم نيز چھار ميليو ھم. است

بازار از اوايل ھفته، روزھای کم نوسانی را طی کرده بود اما از ديروز به دنبال افزايش قيمت جھانی طال و «: او افزود

 ».ھا روند صعودی به خود گرفت  در بازار کشور، قيمتدالر نرخ ئیاز سو

 ٦٧٠ ھزار تومانی در يک روز به چھار ميليون و ١٥٠نرخ ھر قطعه سکه تمام طرح جديد با افزايش «: وی ادامه داد

نيم سکه با .  ھزار تومان است٥٠٠چنين نرخ سکه تمام با طرح قديم نيز چھار ميليون و  ھم. ھزار تومان رسيده است

 ھزار تومانی به يک ميليون و ٥٠ ھزار تومان، ربع سکه با افزايش ٥٥٠ ھزار تومانی به دو ميليون و ٧٠افزايش 

 عيار با ١٨ ھزار تومان و ھر گرم طالی ٨٦٠ ھزار تومانی به ١٠زار تومان، سکه ھای يک گرمی با افزايش  ھ٦٤٠

 ». ھزار تومان رسيده است٤٢٣ھزار تومانی به ١٣افزايش 

شوک قيمتی «: س کميسيون طال و جواھر ايران درباره ميزان افزايش قيمت طال و سکه در سال گذشته بيان کردئير

ھا در طی يک سال گذشته شد که در   درصدی قيمت٢٨٠وج آن از فروردين تا مھرماه بود باعث افزايش امسال که ا

 ».سابقه بوده است نوع خود بی

بينی نيست و بايد  بازار برای روزھای آتی و سال آينده به دليل تعدد پارامترھا و متغيرھا قابل پيش«: او خاطرنشان کرد

 ».روزانه تحليل شود

 ھم ١٣٩٧ در ايران، تالطم زيادی را شروع کرده و اين جھش تا تابستان ١٣٩٦، قيمت طال از اواخر سال گفتنی است

 ميليون تومان رسيد و بعد از آن در بازه ٥/٤ به ١٣٩٧بيشترين قيمت سکه بھار آزادی در مردادماه . ادامه داشته است

 قيمت ھر سکه بھار آزادی زير يک ١٣٩٦ سال اين در حالی است که با شروع.  ميليون تومانی در نوسان است٤

 . ھزار تومان بوده است٢٠٠ميليون و 
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 و ٦٠توان به جنگ با عراق در دھه   سال اخير در ايران، می٤٠ھای ناگھانی قيمت سکه در  ترين داليل جھش از مھم

ده و اگر قيمت فعلی آن سه  تومان بو٤٢٠، قيمت ھر سکه ١٣٥٧در سال .  اشاره کرد٩٠المللی در دھه  ھای بين تحريم

 . برابر شده است٩٢٨٥ سال قيمت ھر سکه بھار آزادی بيش از ٤٠ ھزار تومان باشد، در اين ٩٠٠ميليون و 

تر باال رفته است اما دستمزدھای کارگران و  گمان قيمت کاالھا نيز در اين مدت به ھمان نسبت و شايد ھم بيش بی

ما اين باال رفتن حداقل دستمزدھا ھيچ تناسبی با تورم و گرانی واقعی نداشته و به چکانی باال رفت ا کارمندان چی؟ قطره

  . ھمين دليل نيز ھر سال تعداد زيادی از شھروندان زير خط فقر رفته است

  

  ١٣٩٨بودجه 

ه  ھزار ميليارد تومان کسری منابع در اليح۴٠ تا ٣٠با شرايط موجود، «: خبرگزاری فارس از قول منابع خود نوشت

  ». وجود دارد که بايد جبران شود٩٨بودجه سال 

  .، يک بودجه بحران و نظامی است١٣٩٨در عين حال بودجه سال 

  

قديم ت«، اعالم کرده بود که ٩٧ آذر ٢١سه مجلس اسالمی ايران، روز چھارشنبه ئيگوی ھيات ر بھروز نعمتی، سخن

  ». است  به مجلس به بعد از اعمال اصالحات مد نظر رھبر جمھوری اسالمی موکول شده٩٨اليحه بودجه 

جمھور اسالمی ايران، پس از برگزاری جلسه سران سه قوا گفته بود که  سئييک روز پيش از آن حسن روحانی، ر

گفته او، در جلسه سران قوا بر سر چگونگی   به.است داشته» ئیرھنمودھا«ای درباره اليحه بودجه  هللا علی خامنه آيت

 .است  شدن اين رھنمودھا بحث شدهئیعملياتی و اجرا

 دخالت رھبر حکومت اسالمی در تنظيم ارقام بودجه سال جديد ايران خبر ئیو چرا» رھنمودھا«در مورد جزئيات اين 

آيد که  ن يکی از نمايندگان مجلس چنين برمیھای داخلی و سخنا ھای پراکنده رسانه زيادی منتشر نشده اما از گزارش

و ھزينه کردن آن برای مقاصد نظامی » صندوق توسعه ملی«ای مربوط به برداشت مبالغی از  خامنه» رھنمودھای«

 .است

اند  ھای داخلی تنھا به نوشتن اين جمله بسنده کرده رسانه» ٩٨اصالحات مورد نظر رھبر در بودجه «پس از اعالم خبر 

رھا حاکی از آن است که اين اصالحات در سقف منابع بودجه عمومی با محوريت اصالح سھم صندوق توسعه خب«که 

 ».گيرد ملی صورت می

در قانون  « ::وگو با خبرگزاری مھر گفت محمد حسينی، نماينده تفرش و عضو کميسيون برنامه و بودجه، در گفت

اما امسال . تری بايد برخوردار باشد ای دفاعی از رشد متعارفھ برنامه ششم حکمی وجود دارد که بر اساس آن بودجه

 ».تر است  است کم رشد بودجه دفاعی نسبت به رشدی که مدنظر برنامه ششم بوده
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افت که اين بخش ئيطبق برنامه ششم بايد درصدی از منابع صندوق توسعه ملی به بودجه دفاعی اختصاص م«: او افزود

 ».است؛ در کميسيون تلفيق اين ايرادات اليحه بودجه برطرف خواھد شد شدهبينی ن  پيش٩٨در بودجه سال 

ھای نفتی  صندوق توسعه ملی با ھدف ذخيره بخشی از درآمدھای ناشی از فروش نفت و گاز، ميعانات گازی و فرآورده

 . شدتأسيس ١٣٨٩در سال 

ھای ماندگار، مولد و  به ثروت«تی و گازی يت صندوق توسعه ملی ايران، تبديل بخشی از درآمدھای نفمأمورترين  مھم

 .است اعالم شده» ھای زاينده اقتصادی سرمايه

 عدالت بين نسلی بدل شود، اما تأمينگاه مالی کشور برای مقابله با شرايط دشوار و  اين صندوق قرار بوده است به تکيه

ودی صندوق توسعه ملی برای مقاصد نظامی،  از موجدالر ميليارد ۴ای به برداشت  که علی خامنه سال گذشته خبر رسيد

 .ھای عمرانی چراغ سبز داده است صدا و سيما و شماری از طرح

 . بشوندتأمينھای نظامی و صدا و سيما قاعدتا بايد از محل بودجه عمومی کشور  اين در حالی است که بودجه

 تأميناين بودجه برای  صاص يافت و احتماال از اين مبلغ برداشتی به مقاصد نظامی اختدالر ميليارد ۵/٢سال گذشته 

 .ھای جنگ در سوريه و يمن برداشت شده است ھزينه

 نيز آماری از اين ميزان ارائه نشده ئیھا در مورد موجودی صندوق توسعه ملی ايران ارقام مختلفی منتشر شده و مدت

ھای مختلفی  شود نيز گزارش يخته میدر مورد درصدی که از درآمدھای صادرات انرژی کشور به اين صندوق ر. است

 .انتشار يافته است

ای،  براساس قوانين بودجه« آذر، گزارشی نوشت که ٢٢شنبه  روزنامه دنيای اقتصاد در شماره تازه خود، روز پنج

 دليل انقباض اين رقم در بودجه به.  درصد از منابع فروش نفت را به صندوق واريز کند٣۴دولت موظف است سال آينده 

 ».درصد باشد ٢٠ًدرآمدی صفر در نظر گرفته شده بود اما ظاھرا حداقل سھم صندوق در سال آينده بايد 

چه تمام منابع بودجه ھم محقق شوند، باز ھم کسری بودجه بدون  بررسی ارقام اليحه بودجه حاکی از آن است که چنان

ھای عمومی کشور   درصد کل ھزينه٦/٤٦عادل  ھزار ميليارد تومان خواھد رسيد که م٢٠٠نفت به رقمی نزديک به 

بينی کرده ھم  ای که دولت پيش بينانه دھد که حتی اگر درآمدھای نفتی خوش اين رقم بزرگ نشان می. برای سال آينده است

شود و اين در شرايطی است که دولت تنھا با  ھای جاری می تر از ھزينه  ھزار ميليارد تومان کم٥٠محقق شوند باز 

با اين ھمه . تواند اين شکاف بزرگ را ولو به شکل مقطعی ھم بياورد  ھزار ميليارد تومانی اوراق می٥٠ر انتشا

ھای آينده و شرايط سخت اقتصادی که با کاھش و منفی شدن رشد اقتصادی استمرار خواھد  وضعيت مبھم کشور در سال

  تر مواجه باشند  سختئیمردان با روزھا يافت، سبب شده تا دولت

توان به تصويری کلی از کسری بودجه بدون نفت  ا توجه به اعتبارات در نظر گرفته شده در اليحه بودجه سال آينده میب

 ميليارد تومان بابت ٧٠٠تر ھم بيان شد در اليحه بودجه سال آينده رقم ھفت ھزار و  ھمانطور که پيش. پرداخت

ھای دولت بوده لذا  جا که ھمواره پرداخت آن جزو اولويت نبازپرداخت اوراق در سقف دوم مصارف ديده شده ولی از آ

   .در محاسبات انجام شده اين رقم به ميزان مصارف اضافه شده است

شدت نامحتمل و دور از دسترس است با اين وجود  بينی شده در اليحه سال آينده به چنين ھر چند تحقق کامل منابع پيش ھم

اض از کنار آن گذشت و کسری بودجه بدون نفت را با در نظر گرفتن تحقق صد در سازی با اغم منظور ساده توان به می

ھا نھايتا کسری بودجه بدون  با ھمه اين اغماض. بينی شده در اليحه بودجه سال آينده محاسبه کرد صد ساير منابع پيش

 .دھد  ميليارد تومان را نشان می٧٠٠ ھزار و ١٩٣نفت کشور برای سال آينده رقم 
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 ٦/٤٦ و به فرض تحقق صد در صدی ساير درآمدھای معادل ٩٨تر مجموع کسری بودجه اليحه بودجه  ان سادهبه بي

 .گيرد درصد کل مصارف عمومی بودجه را در نظر می

ھا نيز چندان محتمل نيست  اند و احتمال تحقق آن بينانه تنظيم شده طور که  گفته شد منابع نفتی در بودجه بسيار خوش ھمان

ر با اغماض از اين مساله نيز گذشت، باز ھم کل درآمدھای حاصل از فروش نفت، گاز و ميعانات در سال آينده ولی اگ

 ھزار ميليارد تومان منابع حاصل از ٥٠طور که در اليحه آمده با  رسد و ھمان  ھزار ميليارد تومان می١٤٢به رقم 

  .رسند و به اصطالح به تراز میشود  فروش اوراق مشارکت مصارف و درآمدھا در بودجه صفر می

پذيری را از کليت اقتصاد ايران کاھش داده، شرايطی خاص به وجود  بينی که توان پيش شرايط ويژه سال آينده، جدا از آن

ھای عمومی کشور را   درصد ھزينه٥٠که کسری بودجه نزديک به  اين. آورده که نيازمند اتخاذ تصميماتی جدی ھستند

گر  ھای جاری امکان جبران آن نيست، نشان بدون انتشار اوراق و ريختن تمام درآمدھای نفتی در ھزينهگيرد و  در بر می

کاری که  ھای مجلس در آخرين گزارش خود تنھا راه ھر چند مرکز پژوھش. مشکلی سيستماتيک در اقتصاد کشور است

مدت عملی نخواھد بود و در   روش نيز در کوتاهھا است، اما اين ارايه داده، افزايش پايه مالياتی و لغو تمام معافيت

  .کننده دخل و خرج کشور نيست بلندمدت نيز تضمين

ای بزرگ ھست که صرفا با افزايش   ھزار ميليارد تومانی کسری بودجه به اندازه٢٠٠که رقم نزديک به  عالوه بر اين

 . در پيش جامعه ايران استبه ھمين دليل روزگار سختی. توان آن را جبران کند پايه مالياتی نمی

  

  فساد اقتصادی سيستماتيک و نھادينه شده در حکومت اسالمی ايران

ھای مردم   علنی شد که سرمايه١٣٧١، در سال ٥٧ترين فساد مالی يا اختالس پس از انقالب  ترين و بزرگ يکی از مھم

گران درون و بيرون   دزدان و اختالس منافع جناحی و شخصی، به بھشتتأميناين مرز و بوم را تا به امروز برای 

ھای عمومی جامعه بسته نشده، بلکه در  استفاده از ثروت ھای سوء به عبارت ديگر، ھنوز نه تنھا راه. حکومت تبديل کند

  . سال ھای اخير تشديد ھم شده است

مرتضی . ددوست به ثبت رسي برادر محسن رفيق» دوست مرتضی رفيق«و » فاضل خداداد«نام  ، به١٣٧١سال 

دوست که از تاجران ميوه و فعاالن بازار ميوه وتره بار بود با ھمکاری خداداد کارمند بانک صادرات توانستند با  رفيق

 ميليارد ٣نامه بدون پشتوانه،   ميليون تومان از بانک صادرات وام کالن بگيرد و با ضمانت١۵٠چک تضمينی به مبلغ 

اما چندی از اين فساد مالی نگذشته بود که .  ميليارد رسيد١٢٣ھای مکرر به  رداختتومان اختالس کنند، که با دريافت پ

پس از تشکيل دادگاه و .  ارجاع داده شدئیماجرا توسط بازرسان بانک مرکزی آشکار و موضوع به مراجع قضا

دوست با عودت اموال  ، ظاھرا رفيق٨٢دوست به ابد محکوم شدند که در سال  بررسی مستندات خداداد به اعدام و رفيق

  .مشمول عفو قرار گرفت

چه در مفاد اتھامات او آمده بود،  آن.  به اتھام اختالس بازداشت شد٧٧غالمحسين کرباسچی شھردار تھران، در سال 

، اختالس به نفع شخصی، برداشت برای نمايندگی )حزب مورد عالقه او( برداشت مالی وی به نفع کارگزاران سازندگی

 ميليارد تومان ١٤ع اموال و تصرفات غيرمجاز و غيرقانونی در وجوه شھرداری، به مبلغ ئيازمان ملل، تضايران در س

  .گر سياسی ايران نام دارد ترين اختالس او دومين و معروف. بود

  قانون مجازات اسالمی، به دو سال حبس و ده سال انفصال از خدمات دولتی و۴٧ دادگاه، به استناد ماده ئیرای نھا

  .پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه تعلق گرفت و از اغلب موارد اتھامی ديگر تبرئه شد
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او . ھای فساد مالی را به خود اختصاص داد ترين پرونده  ساله، يکی از جنجالی٢٩، شھرام جزايری ١٣٨١در سال 

وه به افراد مختلف، معافيت فروشی شروع کرد و با تحصيل مال از طريق مختلف، پرداخت رش فعاليت خود را از دست

ھا،  ن بانکمسؤوالدستی با  صورت متقلبانه، اعمال نفوذ بر مقررات قانونی، تبانی در معامالت دولتی، ھم از سربازی به

تسھيل و دريافت ارز، عدم به کارگيری تسھيالت در امر صادرات و واردات و ايجاد رکود در امر صادرات و 

شور اختالل ايجاد کرد و پس از فرار از زندان و خروج غيرمجاز از کشور و بازگشت واردات، در سيستم اقتصادی ک

  . سال از زندان آزاد گرديد١٣ سال زندان محکوم شد و بعد از ٢٧به ايران، به 

ھای بانکی ايران به سرقت ببرد و   ھزار ميليارد تومان را از شبکه٣که توانست مبلغ » مه آفريد خسروی«نام 

  .ترين اختالس تاريخ در ايران است اوری مديرعامل وقت بانک ملی در کنار يکديگر، يادآور بزرگمحمودرضا خ

ھا از  ساير بانک. کشف سررشته اين اختالس توسط بانک صادرات صورت گرفت که به لغو مجوز بانک آريا منجر شد

پس از . يز با اين امر درگير شدندقبيل بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسيان ن

 ھزار ميليارد پول به ٣ھمراه  به اعدام محکوم شد و خاوری به» مه آفريد«جانبه،  ھای ھمه جلسات زياد دادگاه و بررسی

  .نتيجه بوده است ين امنتی برای بازگرداندن وی بیمأمورھای  کانادا گريخت و تاکنون تالش

، »رحيمی محمدرضا«ه نام ئيز اختالس بيمه ايران خبر داد و سخنگوی قوه قضاه ائي، قوه قضا١٣٩٢ماه سال  در دی

علت فساد و اختالس،  او به.  کردتأئيدرا در اين پرونده ) نژاد احمدی» دولت پاک«در ( س دولت دھمئيمعاون اول ر

 ميليون تومان ٨۵٠ و  ميليارد٢ روز حبس، ٩١ سال و ۵ به ٩٣رشوه، سوءاستفاده از موقعيت شغلی در بھمن ماه سال 

  .برد  ميليارد تومان جزای نقدی محکوم شد و ھم اکنون در زندان اوين به سر می١رد مال و 

 اجتماعی در تأمينس کوتاه مدت سازمان ئيبازداشت سعيد مرتضوی قاضی پرآوازه وقت و دادستان اسبق تھران و ر

 توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شده بود، ٨٩يور  او در شھرئی، به اتھام فساد مالی که مصونيت قضا١٣٩١سال 

دار بود اما او از سوی  مسألهيت او، ھمواره پرحاشيه و مسؤولالبته دوران قضاوت و . تعجب بسياری را برانگيخت

  .شود ای حمايت می شخص خامنه

 او با  نامه د مرتضوی، تفاھم اجتماعی، يکی از موارد اتھامی سعيتأمينگفته يکی از اعضای ھيات مديره جديد سازمان  به

 شرکت ١٣٧ ميليون يورو از جانب زنجانی، اين سازمان ٣/۵بابک زنجانی بود که طی آن، در ازای پرداخت 

  . شده بر اساس بورس کاال، به زنجانی بفروشد تعيينزيرمجموعه خود را با نرخ 

ثمر رساند، در  ت جمھوری رفسنجانی به فعاليت اقتصادی خود را در زمان رياسئیکه شکوفا» بابک زنجانی«نام 

 مشارکت ئی داشت، در ساخت چند پروژه سينمائیاواخر دولت دھم به عنوان جوان ميلياردری که شرکت ھواپيما

  .کرد و روابط اقتصادی و اجتماعی خارج از اصول داشت، مطرح شد می

 منتظر بازپرداخت ئین قضامسؤوالاما . رد حکم اعدام بابک زنجانی را صادر کئیقريب به دو سال قبل، دستگاه قضا

  .ورزد ھا از سوی او ھستند و زنجانی از اين موضوع امتناع می پول

ترين فسادھای  دست آورد که منجر به يکی از بزرگ ھا عليه ايران، امتيازاتی برای فروش نفت را به او در دوره تحريم

  .ترين فسادھای مالی در تاريخ جھان شد  نفتی و بزرگ

بدھی او تنھا به . ھای ھنگفت را رقم زد ھای دولتی برای بابک زنجانی بدھی روش نفت و قراردادھای کالن با مجموعهف

  .رسد  میدالر ميليارد ۴ بوده که به گفته وزير نفت، با احتساب خسارت، به حدود دالر ميليارد ٢وزارت نفت، بيش از 

 دالر ميليون ٨٧ با قيمت ئیات درياتأسيسدکل نفتی توسط شرکت  مجلس نھم درباره خريداری شدن يک ،١٣٩۴در سال 

چنين دادگاه در ادامه با  بحث شد که اين دکل با وجود واريز تمام پول به حساب شرکت واسطه، وارد ايران نشد و ھم
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ل گرفته نشده ، با مفقودی يک دکل ديگر که قرارداد خريد آن بسته شده اما تحوي)وزير نفت دولت يازدھم(  زنگنهتأئيد

  .مواجه گرديد

، در اين ماجرا بازداشت و سپس با قرار وثيقه آزاد شده که »عطاءهللا مھاجرانی«ھای فراوان، فرزند  پس از بررسی

مھاجراين وزير ارشاد . چنان در دست بررسی است ، ھمدالر ميليون ١٢۴پرونده خريد اين دو دکل، با ھزينه مجموعا 

  .سی فارسی روابط بسيار نزديکی دارد بی نشين است و با گردانندگان بی است لندنھ دولت خاتمی بود که سال

 ميليون ۵٠ تا ٢٠، اولين بار انتشار فيش حقوقی ١٣٩۵در سال ) دروه حسن روحانی( در سومين سال دولت يازدھم

 موسوم به نجومی را ھای تومانی از بيمه مرکزی ايران، صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران موج افشاگری فيش

  .رقم زد

در جريان اين پرونده، برخی مديران .  استعفا دادمسألهس صندوق توسعه ملی در جريان اين ئيسيدصفدر حسينی ر

 نفر که ٣٩٧س ديوان محاسبات اعالم کرد که ئيدر نھايت، ر. استعفا دادند و برخی ديگر ھم از سوی دولت برکنار شدند

  .تومان حقوق غيرمتعارف دريافت کرده بودند، تمام اين مبالغ را به خزانه بازگرداندند ميليون ٣٠٠ ميليارد و ٢٣

 سال کار در وزارت نفت، از سال ٣٠خانه با سابقه   وزير نفت، کارمند بخش اکتشاف وزارت به اقرار مھندس زنگنه

د او، ظرف سه ساعت از کشور خانه اختالس کرده که پس از کشف فسا  ميليارد تومان از اين وزارت١٠٠ حدود ١٣٩٦

  .شده است خارج

ھايشان برکنار شدند و چند نفر ھم به ھيات  ن اکتشاف وزارت نفت از پستمسؤوالدر پی اين اختالس، چند نفر از 

  .اند شده خانه معرفی تخلفات اداری اين وزارت

  . چنان ادامه دارد ا ھماستفاده از اموال عمومی بسته نشده و اين ماجر ھای سوء با اين ھمه، ھنوز راه

ترين پرونده اختالس در ايران ياد  دومين جلسه دادگاه رسيدگی به پرونده اختالس پتروشيمی که از آن به عنوان بزرگ

 اسفند در دادگاه ويژه رسيدگی به جرايم اقتصادی به رياست قاضی اسدهللا مسعودی مقام آغاز ١٨می شود، روز شنبه 

  .شد

اخالل کالن در نظام اقتصادی «اين افراد به .  متھم دارد١۴ در پتروشيمی ئیميليارد يورو ۶/۶ کالھبرداری  پرونده

  .متھم ھستند» ھای شخصی خود کشور و تحصيل مال نامشروع از طريق ارز حاصل از صادرات به حساب

مدير عامل ( لو حمزهرضا : گذاری پتروشيمی ھستند اغلب متھمان اين پرونده از مديران پيشين و فعلی شرکت سرمايه

، عباس صميمی، مصطفی طھرانی صفا، عليرضا عالئی )مدير بازرگانی خارجی سابق( ، محسن احمديان)سابق

و ) مديرعامل شعبه دبی( ، معصومه دری)ھای مديرعامل شعبه شانگ( ، عليرضا حسينی)از اعضای ھيات مديره(  رحمان

 )مدير مالی سابق(زاده  سعيد خيری

. لو، مديرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشيمی است  صفحه دارد و متھم رديف اول آن، رضا حمزه٧٠٠اين پرونده 

تحصيل «او از جمله متھم به تشکيل شرکت ھای دنيز و پليکان با مرجان شيخ االسالمی بدون رعايت ضوابط قانونی و 

.  شده استدالر ٣٨۴ھزار و  ٧١٠ون و  ھزار يورو و ھشت ميلي۵۶به مبلغ ھفت ميليون و » مال از طريق نامشروع

ھزار يورو متھم شده و عباس صميمی، عضو ھيات  ۵٠٠ميليون و  ١۵محسن احمديان، بازنشسته پتروشيمی به دريافت 

 . ھزار لایر٢٧۵ميليون و  ۶٣٧ميليارد و  ٣١٨مديره شرکت بازرگانی پتروشيمی به دريافت 

ھای   بانکی و انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات محصوالت شرکتھای استفاده از تحريم شدگان به سوء بازداشت

ھا با تصاحب  نماينده دادستان در جلسه اول دادگاه گفت آن. اند ھای شخصی خود در خارج متھم شده پتروشيمی به حساب

الت ھای شاکی در خارج به نفع خود و با عدم تحويل ارزھا به صاحبان محصو ارزھای حاصل از محصوالت شرکت
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متھمان مبالغ فروش محصوالت پتروشيمی را وارد کشور «: اند پتروشيمی باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شده

 «.اند اند و با تصاحب ارزھای حاصل از صادرات آن را به لایر تسويه کرده نکرده

 مديرعامل  می آل آقاھای اجتماعی، مرجان شيخ االسال ھا و شبکه مشھورترين متھم پرونده پتروشيمی برای رسانه

 به کانادا  جا  از ايران به ترکيه و سپس از آن١٣٩۶است که در مرداد ماه سال » دنيز و ھترا تجارت«شرکت بازرگانی 

اخالل در «االنبيا بسته، متھم به مشارکت در  ھای قرارگاه خاتم  که با زيرمجموعهئیاو از طريق قراردادھا. رفته است

فردی که از سوی .  ميليون يورو است١۶به مبلغی نزديک به » حصيل مال از طريق نامشروعنظام اقتصادی کشور و ت

 .شرکت نفت و گاز سپانير اين قراردادھا را با مرجان شيخ االسالمی بسته، ھم اکنون در بازداشت به سر می برد

سه نفر از متھمان اين پرونده در « اسفندماه، به نقل از قاضی دادگاه خبر داد که ١۵  خبرگزاری ايسنا، روز چھارشنبه

 ».خارج از کشور ھستند

 خبرگزاری ميراث و خبرنگار پارلمانی روزنامه ھمبستگی مسؤولاالسالمی را مدير روزنامه شرق، مرجان شيخ

 ». و تيم احمدی نژاد بودئیمشغول البی نفتی با بقا«زمان  معرفی کرده که ھم

.  شده بودتأئيدلس شورای اسالمی شده و صالحيت او از سوی شورای نگھبان االسالمی، دوبار نامزد نمايندگی مج شيخ

گرايان قرار داشت و ھم اينک  طلبان و در مجلس ھشتم در فھرست ائتالفی اصول او در مجلس ششم در فھرست اصالح

 .کند در تورنتو زندگی می

ملکرد شرکت ملی صنايع پتروشيمی و سازی روابط و ع نويسد طرح تحقيق و تفحص پيرامون شفاف روزنامه شرق می

سازی و نحوه اخذ  شرکت صنايع پتروشيمی خليج فارس با شرکت بازرگانی پتروشيمی در زمان قبل و بعد از خصوصی

شرق به . پاسخ ماند ھا و مطالبات معوق، ھفت ماه پيش در مجلس کليد خورده بود اما از سوی وزارت نفت بی تضمين

 .کند اعالم می» انتظار برای پايان دوره مجلس دھم«يررسمی، علت اين سکوت و غ» منابع آگاه«نقل از 

سه مجلس تقديم کرد و اين ئيعلی ابراھيمی، نماينده شازند به شرق گفته که ھفت ماه قبل، طرح ياد شده را به ھيات ر

ن تاکنون ھيچ پاسخ رسمی در اما از آن زما«: ھای انرژی و صنايع ارجاع داده شد ای جداگانه به کميسيون طرح در نامه

 ».ام اين زمينه دريافت نکرده

ھای  گذاری اشکاالت جدی در روابط مالی و سياست«، نشانه ئیگو نماينده شازند معتقد است که طوالنی شدن روند پاسخ

يابد، او ھشدار داده که اگر تعلل وزارت نفت ادامه .  در مجلس دھم استمسألهو تمايل به عدم بررسی » وزارت نفت

 .کند تش را علنی میسؤاالمحورھای 

ھا   پتروشيمیئیميليون يورو ۶/۶ات پرونده ئيتواند جز  وزارت نفت میئیگو نويسد پاسخ می»منابع آگاه«شرق از قول 

حجم کالھبرداری در پتروشيمی سه برابر بدھی بابک زنجانی به وزارت نفت است و اين مقايسه، . را روشن کند

 .کند برانگيزتر می ات پرونده را پرسشئيت از بيان جزخودداری وزارت نف

آبادی، دادستان  عباس جعفری دولت. مجلس شورای اسالمی، مجلسی که نمايندگان آن دزد، سرکوبگر و متجازو ھستند

ھای فساد اقتصادی، اخالل   تن در ارتباط با پرونده١٨۵٠ اسفند گفت که طی ھشت ماه گذشته ٢۶شنبه  تھران صبح يک

 تن ١٨١گفته او، از اين تعداد   به. نظام اقتصادی و يا سوء استفاده از ارز دولتی به دادستانی احضار و بازپرسی شدنددر

  . تن ديگر قرار ممنوعيت خروج صادر شده است٨۴٩دستگير شدند و برای 

 او از بيان .ده است فقره کيفرخواست صادر کر٢۴۴ ايران در ھمين رابطه ئیآبادی گفت که دستگاه قضا جعفری دولت

 .الخروج شدند، خودداری کرد تر در باره ھويت دستگيرشدگان و يا افرادی که ممنوع جزئيات بيش
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آبادی اما گفت که  جعفری دولت. ھای ايران، پيش از اين ھويت برخی از متھمان به فساد اقتصادی را منتشر کردند رسانه

 .گی قرار دارد، از افشای نام متھمان معذور استھا در مرحله رسيد که برخی پرونده به دليل اين

ه مالی و اعتباری آرمان، بانک سرمايه و شرکت بازرگانی مؤسس ايران در ھفته گذشته به پرونده ئیدستگاه قضا

 . پرونده سلمان خدادادی به ھيات نظارت مجلس ارسال شد.پتروشيمی را پيش برد

 در پاسخ به پرسشی در باره اتھامات سلمان خدادادی نماينده ملکان ئیودادستان تھران در بخش ديگری از برنامه رادي

در مجلس شورای اسالمی گفت که دادگاه بخشی از پرونده جديد اين نماينده مجلس را نپذيرفت اما بخش ديگری را 

 .پذيرفت

که حکم  فت که به دليل ايناست اما گ» مسائل اخالقی« کرد که پرونده تشکيل شده برای خدادادی در ارتباط با تأئيداو 

 ».قطعی نيست و قابل اعتراض است، اعالم آن اشکال دارد«صادر شده 

ھای قبلی و پرونده جديد خدادادی به ھيات نظارت بر نمايندگان مجلس ارسال  دادستان تھران گفت که گزارش پرونده

 .شده است

 دادگاه کيفری تھران يک نماينده مجلس ۵ه بود؛ شعبه پيش از اين روزنامه ايران، بدون افشای نام خدادادی گزارش کرد

 ضربه شالق و تبعيد به نقاط دورافتاده و محروم محکوم ٩٩ سال انفصال از خدمت، ٢را به اتھام رابطه نامشروع به 

 . اما اتھام تجاوز نماينده ملکان را رد کرد است اين دادگاه. کرده است

تر در يک فايل صوتی از تجاوز خدادادی پرده  مشکوکی درگذشت، پيشزھرا نويدپور که دی ماه امسال به طرز 

 .برداشته بود

ھای بزرگ از حوزه انرژی و خودروسازی موجی از بيکارسازی در اين دو  گذاران خارجی و شرکت خروج سرمايه

زان داخلی مطالبات خودروسا.  مواد اوليه با مشکل روبرو شدندتأمينسازان خودرو برای  قطعه. بخش را به دنبال داشت

سازی نيمه تعطيل و تعطيل شوند و کارگرھايشان را به مرخصی  ھای قطعه سازان را پرداخت نکردند تا کارگاه قطعه

 ٢۵٠آمار متفاوتی از شمار کارگران بيکار شده در زنجيره خودروسازی منتشر شده است؛ از . موقت و دائم بفرستند

  . ھزار تن۵٠٠ھزار تا 

 برای در امان ئیھای طوالنی به ايران رسيد اما پيش از آغاز عمليات اجرا  ھم توتال پس از کشمکشدر حوزه انرژی

شرکت ملی نفت چين که . ھا راه رنو و پژو را در پيش گرفت و ترک قرارداد کرد ماندن از مجازات لغو تحريم

ھا از پارس  ای مبنی بر خروج چينی شده نتأئيدآنطور که خبرھای . جايگزين توتال بود ھم در اجرای عمليات مردد شد

ھا ناتوان و ناکام  ھای داخلی وابسته به سپاه پاسدران و بنياد برکت ھم در پيش راندن پروژه شرکت. جنوبی منتشر شد

  .ھا بود و اخراج کارگران پيامد اين وضعيت توقف پروژه. بودند

دی به بھانه کاھش ھزينه و يا توقف بخشی از خط توليد ھا نيز پيش گرفته شد؛ واحدھای تولي بيکارسازی در ديگر بخش

 .کارگران را اخراج کردند

 اعتبار وعده داده شده برای طرح اشتغال فراگير که با انتقاد کارگران و فعاالن حقوق کارگر، ناتوان تأميندولت ھم در 

 . کردتأکيد ھزار شغل ٩٠٠وعده ھميشگی خود، يعنی ايجاد  ماند و باز ھم به

ھا قبل با بحران  نظام بانکی ايران از سال. ھا رسيد ھای مالی پس از ورشکستگی بسياری از آنان به بانک همؤسسام ادغ

روبرو بود و تزريق منابع مالی و استقراض از بانک مرکزی که به چاپ اسکناس و افزايش نقدينگی انجاميد، مانع 

ھا اما  ھای مالی و اعتباری و زيان ده شدن بانک همؤسسن گذارا اعتراض سپرده. شد آشکار شدن کامل اين بحران می
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گذاران را پرداخت  دولت برای خاموش کردن معترضان بخشی از مطالبات سپرده. پرده از واقعيت پنھان شده برداشت

  .کرد اما نتوانست بحران را مھار کند

در اين . ھايشان موظف کرد انحالل و ادغام بانکھا و نظاميان را به  ھا را به واگذاری بنگاه ای بانک نامه دولت طی بخش

وعده . ھای نيروی انتظامی، ارتش و سپاه پاسداران به بانک سپه واگذار شد  و بدھی بانکئیيت، دارامسؤولراستا 

ھا عملی نشد، حتی دولت منابع مالی را برای افزايش  ھای بانکی ھم برای حفظ سوددھی بانک کاھش نرخ سود سپرده

  .بينی کرد ھا پيش نکسرمايه با

ھا را به کاھش  ھا خودداری کرده و در حالی که بانک اش به بانک چنان از پرداخت بدھی انباشتهبا اين وجود دولت ھم

 .کند ھا را با واگذاری سھام دولت تھاتر می داری مکلف کرده، بخشی از مطالبات بانکھا و خروج از بنگاه سھم در بنگاه

به  نھايتا ھای بازنشستگی ھم در پيش گرفته شد  اجتماعی و صندوقتأميندھی دولت به سازمان سياستی که در قبال ب

ھای  ھای مجلس شورای اسالمی صندوق گفته مرکز پژوھش به. ھای بيمه و بازنشستگی منجر شد ورشکستگی صندوق

 . دارندقرار» آستانه ورشکستگی«اند و يا در  شده» ورشکست« اجتماعی يا تأمينبازنشستگی و 

تر و  ساز اعتراضات گسترده تواند زمينه ھای دولتی می گران حکومتی و مقام  که به گفته تحليلمسألهپاسخ دولت به اين 

 . قوانين بازنشستگی استتغييرغيرقابل مھار شود اما کاھش تعھدات دولت و 

به پرداخت مطالبات صندوق بيمه دھد، بلکه حاضر   اجتماعی را کاھش میتأميندولت نه فقط تعھدات خود در حوزه 

شد ھم از نيمه دوم سال گذشته  ارائه می» بيمه سالمت«خدمات طرح تحول سالمت که با عنوان .  اجتماعی نيستتأمين

  .محدودتر شده است

دار کشور، ھمراه با ديگر کارفرمايان در شورای عالی کار از واقعی شدن  ترين کارفرما و سرمايه دولت در مقام بزرگ

ھای حمايتی که شامل پرداخت نقدی و يا کاالھای ضروری  کند و به جای آن توزيع بسته ستمزد کارگران جلوگيری مید

 .شود را در پيش گرفته است می

دستمزدھای ناچيزی که با کاھش ارزش لایر و تنزل سطح واقعی دستمزدھا ھمراه شد، در کنار افزايش کارگران بيکار 

 .ع دستمزد کارگران شاغل موجب نمايان شدن بحران معيشت شده استشده و عدم پرداخت به موق

کند، کارشناسان اقتصادی از افزايش جمعيت فقرا طی  در حالی که دولت از بيان آمار جمعيت زيرخط فقر خودداری می

رو ھستند و  وبه ميليون تن از جمعيت ايران با فقر نسبی ر۴۵به گفته برخی از آنان، حدود . دھند سال گذشته خبر می يک

 ميليون تن از جمعيت ايران زير خط گرسنگی ١٢ھمين آمار بيانگر آن است که .  ميليون نيز با خط فقر مطلق٣٣حدود 

 .قرار دارند

ھا، رشد دوباره نرخ تورم رسمی و ديگر پيشامدھای اقتصاد ايران ھرچه که مزدبگيران و  سقوط لایر، بازگشت تحريم

خواران و نزديکان به قدرت سياسی تبديل  رو کرد، به فرصتی برای رانت ذشته با مشکل روبهطبقه متوسط را بيش از گ

 نمايش  .تری به دست بياورند ھا سود بيش چنين از دور زدن تحريم شد تا از تفاوت نرخ ارز، افزايش قيمت کاالھا و ھم

 و محاکمه چندين مدير رده ميانی دولتی و که به بازداشت» گران نظام اقتصادی دستگيری اخالل«و » مبارزه با فساد«

  .وجود آمده را نشان داده است به» فرصت«ای از  شرکای اقتصادی دولت و تجار انجاميد، تنھا گوشه

تر سوق داد،  نئيھای درآمدی پا تر، طبقه متوسط و مزدبگيران دولتی را به دھک اين وضعيت اگر چه فقر را عمومی

خود بخشی از آن را به کشورھای ھمسايه و » حفظ امنيت ثروت«ھا، برای  آن. تر کرد نرا رنگي» ھای برتر ژن«سفره 

» ھا آقازاده«گذاری در گرجستان و ترکيه که با خريد ملک ھمراه بود و پرشمار شدن  افزايش سرمايه. دورتر انتقال دادند

  .گذارد  وجود را به نمايش میھای م  از خروج سرمايه در پس بحرانئیھا در کانادا نمونه» گران اختالس«و 
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ھيچ يک اما .  کردئینامه و بسته سياستی تدوين و اجرا وجود آمده چندين بخش دولت برای برون رفت از وضعيت به

دولت در قانون بودجه اما راه ديگری در پيش گرفت؛ . حتی در کوتاه مدت و مقطعی ھم نتوانست وضعيت را آرام کند

سازی تبريز  تپه، ماشين ھای کارگران فوالد اھواز، نيشکر ھفت اش در اعتراض  بود و نتيجهتر نيز آزموده راھی که پيش

 .ھا کارخانه ديگر عيان شد و ھپکو اراک و ده

 دارد و در قانون بودجه تأکيدھای دولتی، بر ادامه آن  با اين حال دولت با ناديده گرفتن فساد گسترده در واگذاری بنگاه

ھا و خدمات دولتی در حوزه آموزش و بھداشت و درمان، نھادھای دولتی را به  سازی بنگاه یعالوه بر ادامه خصوص

 .مکلف کرده است»  درصد نيروی کار١٠تعديل «

 دھد، در تغييررا که قوانين مربوط به بازنشستگی است را » اصالحات پارامتريک«مجلس شورای اسالمی ھم طرح 

تر خواھد شد، شرايط مشاغل سخت بازنگری شده و شيوه  بازنشستگی بيشبر اساس اين طرح سن . دست بررسی دارد

 .تر کرده بود دولت پيش از اين خدمات بيمه سالمت را نيز محدود. کند  میتغييرمحاسبه پرداخت مستمری بازنشستگان 

 

  ١٣٩٧قيمت کاالھای ضروری مردم در روزھای آخر سال 

طوری که قيمت ھرکيلو گرم پياز  ھاست، به ه سال نو دستخوش نوسان قيمتبار در آستان طبق گزارشات بازار ميوه و تره

  . تومان گذشت و در ميادين ميوه و تره بار شھرداری ھم کمياب شد٨٠٠٠از مرز 

 ھزارتومان به ازای ١٠ن شھر بين ھشت تا ئيدھد که قيمت پياز در مناطق باال و پا بار نشان می بررسی بازار ميوه و تره

چنين به دليل گرانی قيمت اين محصول کشاورزی، از روز گذشته پياز در ميادين  ھم. رسد  به فروش میھرکيلو گرم

طبق نرخ نامه عمده فروشی اتحاديه ميدان مرکزی ميوه و تره بار تھران . ميوه و تره بار شھرداری عرضه نشده است

 تا پنج ٥٠٠د، شيری و قرمز بين چھار ھزار و  قيمت انواع پياز زر٩٨ تا پنجم فروردين ٩٧ اسفندماه ٢٧برای دوره 

دھد که قيمت پياز بيش از دو برابر افزايش يافته در  ھا نشان می بنابراين نرخ. رسد  تومان به فروش می٥٠٠ھزار و 

برخی فروشندگان اين افزايش .  تومان رسيده بود٨٠٠ ھفته گذشته قيمت ھرکيلو گرم پياز به چھار ھزار و ٢حالی که 

ھای گذشته ذکر  ھا را ناشی از افزايش حجم صادرات و قاچاق به کشورھای ھمسايه به دليل نوسان نرخ ارز در ماه قيمت

کردند و بعضی ھم بروز مشکل در سيستم حمل و نقل به دليل نزديک شدن به پايان سال و افزايش ترددھای شب عيد 

 .دانستند

فروشی  طوری که طبق نرخ نامه عمده صيفی جات جھشی رشد کرد بهچنين عالوه بر افزايش نرخ پياز، قيمت انواع  ھم

 تومان، گوجه ٥٠٠بار تھران، قيمت ھر کيلوگرم گوجه فرنگی رسمی سه ھزار و  اتحاديه ميدان مرکزی ميوه و تره

ان، زمينی چھار ھزار توم  تومان، سيب٥٠٠ای ھفت ھزار و  خانه  ھزار تومان، خيار رسمی و گل٩ای  خانه فرنگی گل

 تومان، سيرخشک ٥٠٠ ھزار و ٦ای  خانه  تومان، بادمجان قلمی پنج ھزار تومان، بادمجان گل٢٠٠ھويج سه ھزار و 

 . تومان عرضه شده است٥٠٠ ھزار تومان و کاھو پنج ھزار و ٩ ھزار تومان، لوبيا سبز ١٥

مت ھرکيلو گرم سيب زمينی بين دھد قي ن و باالی شھر نشان میئيمشاھدات خبرنگاران در مراکز خريد و فروش پا

 تومان، خيار بين پنج ٨٠٠ ھزار و ٩ تا ٥٠٠ تا ھشت ھزار تومان، گوجه فرنگی بين پنج ھزار و ٨٠٠چھار ھزار و 

 ٦ ھزار تومان، ھويج پنج ھزار تومان، کلم قرمز و سفيد ١٢ تومان، کاھو بين ھشت تا ٨٠٠ ھزار و ٩ تا ٨٠٠ھزار و 

 ھزار و ٦ تومان، بادمجان ٨٠٠ ھزار و ٦ تومان، زردک ٨٠٠ ھزارو ١٩ تا ١٤ای بين  دلمه تومان، فلفل ٨٠٠ھزار و 

. رسد  تومان به فروش می٨٠٠ ھزار و ٩ تومان و لوبيا سبز ٨٠٠ ھزارو ١٤ ھزارتومان، سيرخشک ١٢ تا ٨٠٠

 ٩ايم، بلکه در  داشتهبراساس آخرين آمار معاونت زراعی وزارت جھاد کشاورزی نه تنھا در توليد صيفی جات کاھش ن
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 ھزارتن خيار ٣/١١٣ ھزار تن گوجه فرنگی و ٣/٤٣٣ ھزارتن پياز، ٣/٢١٧ ھزارتن سيب زمينی ، ٢٧٥ماھه امسال 

شنبه گذشته، قيمت پياز به ھر کيلو چھار ھزار  برطبق گفته غرفه داران ميادين ميوه و تره بار روز يک. صادر شده بود

دليل باال بودن قيمت غرفه داران از آوردن پياز به  ده بود و برھمين اساس و به تومان در ميدان اصلی رسي٩٥٠و 

 .ھا خودداری کرده بودند غرفه

 

  ٩٨دستمزد کارگران و کارمندان در سال 

که دولت در اين  گو و جانی حکومت اسالمی، در جمع مردم کنگان؛ با بيان اين س جمھور دروغئيشيخ حسن روحانی، ر

  .گذاريم ترين مشکالت را پشت سر می با کمک مردم سخت: ام توان در کنار ملت خواھد بود، گفتشرايط سخت با تم

  توانند اين مشکالت را پشت سر بگذارند؟  اين است که مردم چگونه میسؤال

از که امسال توان ما برای افزايش حقوق بيش  س جمھور با اشاره به اينئير:  را روحانی چنين داده استسؤالجواب اين 

در بودجه سال آينده برای :  درصد نبود و ھمه تالش خود را به کار گرفته ايم که رفاه مردم را فراھم کنيم ،گفت٢٠

 ھزار نفر است و برای ۵٠٠ھا حدود پنج ميليون و  دارندگان درآمد ثابت اعم از کارمندان و بازنشستگان که مجموع آن

 درصد و برای ٢٠ديم که بتوانيم حقوق و مستمری کارمندان حدود  ميليون نفر ھستند تالش کر١۴ھمه کارگران که 

  . درصد برای سال آينده افزايش قائل باشيم٢٠کارگران بيش از 

تصويب کرده و تبديل به قانون شده  مجلس را با فرمول خاص حقوق کارمندان درصدی ٢٠افزايش : روحانی ادامه داد

  . درصد افزايش يابد٢٠ھا ھم  کنيم که دستمزد آن  و تصويب میکنيم و برای کارگران ھم اين ھفته بررسی می

 شورای نگھبان تأئيدزير فشار فضای پر تالطم جامعه و رشد افسارگسيخته نرخ تورم، بنا بر مصوبه مجلس اسالمی و 

بر سر اين موضوع جنجال .  ھزار تومان اضافه شود۴٠٠ به حقوق کارکنان دولت ٩٨مقرر شده است که در سال 

 ١که به گفته نوبخت  در حالی. سياری به پا شده و ظاھرا در اين مورد بحثی بين دولت و مجلس به راه افتاده استب

ھا حتی  بر اساس ھمين گفته. گيرند  ميليون تومان حقوق می٢ ھزار نفر از افراد شاغل و بازنشسته زير ١٠٠ميليون و 

که از درمان رايگان و يا  بدون اين. بار زير خط فقر خواھد بود ۵ھا کماکان   ھزار تومان دستمزد آن۴٠٠با افزايش 

سرانجام سطح حداقل دسمزد کارگران، نھايتا به رقم يک ميليون و . شان برخوردار باشد تحصيل رايگان برای فرزندان

  .سيصد و نود ھزار است

بنا بر گزارشات . شود ديک می خود نزئیروزھای آخر سال است و بحث بر سر ميزان حداقل دستمزد به مراحل اجرا

نتيجه خاتمه  اما اين نشست بی.  حداقل دستمزد توسط حکومت بر پا شدتعيين  دولتی بيست و دوم اسفند ماه دومين جلسه

 ميليون در جريان است ٧دليلش نيز اين است که جنبشی قدرتمند بر سر خواست افزايش حداقل دستمزدھا به کف . يافت

. ھای نجومی و حق داشتن يک زندگی انسانی است نبش نه به زندگی زير خط فقر، لغو حقوقو گفتمان اصلی اين ج

 ٧تا ھم اکنون . صف اين جنبش را کارگران، معلمان، بازنشستگان و بخش عظيمی از حقوق بگيران جامعه تشکل ميدھد

يته ھماھنگی برای ايجاد تپه، سنديکای واحد، گروه اتحاد بازنشستگان و کم تشکل کارگری سنديکای نيشکر ھفت

ھای کارگری و نيز اتحاديه آزاد کارگران ايران، انجمن صنفی برق و فلزکاران کرمانشاه و کميته پيگيری برای  تشکل

به عالوه در مراسم . اند  کردهتأکيدھای کارگری بر سر اين موضوع بيانيه داده و برخواست حداقل دستمزد  ايجاد تشکل

ای تحت عنوان  برگزار شده بود بيانيه» ندای زنان ايران« جھانی زن در تھران، که توسط  مارس روز٨داشت  گرامی

ست که يک موضوع محوری در  اين در حالی. ، منتشر شده است» ميليون ببريد٧دستمزدھا را به باالی خط فقر «

  . ھا به باالی خط فقر است اعتراضات معلمان و بازنشستگان افزايش حقوق
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کارگران نه تنھا به زندگی زير خط فقر اعتراض دارند، بلکه . گران به اين سطح دستمزد تن نخواھند دادترديد کار بی

کارگران، معلمان، بازنشستگان . ھای نجومی و فاصله عميق طبقاتی در سطح جامعه ھستند خواستار برچيده شدن حقوق

، کل ...و» ختالس کم بشه مشکل ما حل ميشهيک ا«، »خواھنيم حکومت سرمايه دار مفتخور نمی« چون ئیبا شعارھا

  .  ميليون را تقويت کرد و گسترش داد٧طبيعتا بايد جنبش حداقل دستمزد . اند داری حاکم را به چالش کشيده بساط سرمايه

  

  اعتراض کارگران

الد اھواز، تپه و فو ويژه کارگران شرکت ھفت ، ھمواره در رجيان بوده است به١٣٩٧اعتراضات کارگری در طول سال 

  . نيز برخی واحدھای کارگری و معلمان دست به اعتصاب زدند٩٧در روزھای آخر سال . اند بسيار فعال بوده

در آبادان کارگران قرارداد موقت پااليشگاه برای ششمين روز پياپی دست از کار کشيدند و با تجمع در محل کار 

ھا کارگران پااليشگاه آبادان   به گزارش خبرگزاری.شدندخواستار رفع تبعيض در پرداخت دستمزد، عيدی و سنوات 

آميز در پرداخت دستمزد، عيدی و سنوات اعتراض   اسفند با تجمع در محل کار به اعمال قوانين تبعيض٢۶شنبه  يک

 .کردند

تعميرات « تن گزارش کرد که در بخش ٢١٠شمار کارگران معترض را حدود ) ايلنا( خبرگزاری دولتی کار ايران

گويند که  کنند، می  اسفند روزانه در محل کار تجمع می٢١ کارگران معترض که از .مشغول به کار ھستند» پااليشگاه

 .ھا وجود دارد اختالف زيادی ميان دريافتی آنان و کارگران پيمانی ساير بخش

 اين .کنند ار دريافت میک ترين ميزان حقوق ماھيانه را از شرکت پيمان به گفته کارگران، شاغالن بخش تعميرات کم

 .کند کاری از پذيرش اين خواسته خودداری می بندی مشاغل ھستند اما شرکت پيمان کارگران خواستار اجرای طرح طبقه

زمان با دومين روز اعتراض کارگران، گفته بود که عيدی و   اسفند ھم٢٢ار پااليشگاه آبادان  امرهللا قربانی پيمانک

 روز ١۵است و به ھر يک از کارگران » قانون مناطق ويژه اقتصادی«االيشگاه مطابق با سنوات کارگران پيمانی پ

 .گيرد عيدی و سنوات تعلق می

او پرداخت عيدی و سنوات کارگران را به امضاء برگه تسويه حساب مشروط کرده و گفته بود که در صورت امضای 

 .شود اين برگه، بالفاصله مطالبات کارگران پرداخت می

 تن از کارگران پيمانی بخش تعميرات پااليشگاه آبادان برای ششمين روز ٢١٠ بيش از ،١٣٩٧ اسفند ٢۶  روز صبح

ھا  اين کارگران افزودند که کارگران بخش تعميرات پااليشگاه آبادان سال. متوالی به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند

ما مشکل در زير بار نرفتن پيمانکاران تحت قرارداد با بندی مشاغل خود ھستند؛ ا  است که پيگير اجرای طرح طبقه

توجھی  اين کارگران در بخش ديگری از مطالبات خود به بی. پااليشگاه است که باعث مسکوت ماندن آن شده است

 .شود کاران به پرداخت سنوات، عيدی، پاداش و حق مرخصی خود اشاره کردند که به درستی اجرا نمی پيمان
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، ١٣٧٩ اسفند ماه ١۴ تا ١٢ھای صنفی فرھنگيان کشور طی روزھای  خوان شورای ھماھنگی تشکلبر اساس فرا

ھا به تحصن پرداختند و از حضور  معلمان در بسياری از شھرھا و روستاھای ايران در چندين استان در دفاتر مدرسه

ھای مشروع خود  ميز و مدنی، خواستآ ای قانونی، مسالمت ھای درس خودداری کردند تا بار ديگر و به شيوه در کالس

ھا ميان کارکنان دولت،  را مبنی بر آزادی معلمان زندانی، تحصيل رايگان، حذف مدارس پولی، رفع تبعيض در پرداخت

  .ن برسانندمسؤوالبه گوش … معيشتی آبرومند، بيمه کارآمد و 

 و آبان سال جاری بود که با به نتيجه نرسيدن ھای مھر ھای دو روزه در ھر يک از ماه البته اين تحصن در ادامه تحصن

ھای صنفی با فرادستان آموزش و پرورش بر سر موارد ذکر شده، معلمان ناچار به اعتصاب سه  مذاکرات ميان تشکل

 .روزه اخير شدند

ورش ، وزير آموزش و پرئیھا شھر و روستا و صدھا مدرسه برگزار شد، محمد بطحا بعد از اين تحصن موفق که در ده

آموزان  در سخنانی ضمن کم اھميت دانستن تحصن معلمان، اين کنش مدنی را دارای اثر نامطلوب تربيتی بر دانش

 .عنوان کرده و آن را ضد عدالت برشمردند

شان، وجود مدارس کپری، عدم پرداخت عادالنه حقوق و مزايا، بيمه  امروزه اگر معلمان نسبت به زندانی شدن ھمکاران

… عدم تحصيل رايگان، پولی شدن مدارس و تبعيضات آموزشی، افت کيفيت آموزش، ناايمن بودن مدارس و ناکارآمد، 

 .اند، اين نه تنھا تناقضی با عدالت از نگاھی انسانی و برابر ندارد، بلکه عين عدالت است با تعريف مدرن آن معترض

ھای   بر خواستتأکيدای ضمن  ند ماه با انتشار بيانيه اسف٢٧، روز ن ايرا  فرھنگيان  صنفی ھای  تشکل  ھماھنگی شورای

ھا و  ھای فرھنگيان، اقدامات سرکوبگرانه عليه تشکل توجھی حکومت به خواست تحصن اسفند ماه معلمين و انتقاد از بی

  .اعتراضات صنفی را محکوم کرده و گفته است مطالب معلمان را در سال جديد پيگيری خواھد کرد

آھن تبريز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و عيدی خود خط راه  ان حاکی است که کارگران خط راهھا از اير گزارش

  .آھن را بستند

 خبر تأئيدبا ) ايرنا( شاپور ارصالنی، مديرکل راه آھن آذربايجان نيز امروز در گفتگو با خبرگزاری جمھوری اسالمی

 . ماه از معوقات تجمع کردند٢اعتصاب کارگران گفت که کارگران به دليل عدم پرداخت 

 تبريز نيز در - اين تجمع موجب شد تا قطار تربيت معلم تبريز از حرکت باز ماند و قطار مشھد «: ارصالنی گفت

 ».ورودی سکو متوقف شد و مسافران مجبور شدند در اين محل پياده شوند

کار، حقوق  ت پول از دولت و از طريق پيمانن پيگير ھستند تا با دريافمسؤوالمديرکل راه آھن آذربايجان گفته که 

 .کارگران را پرداخت کنند

 .کنند آھن استان کار می کاری در راه  نفر در زير مجموعه اين شرکت پيمان۶۵٠ حدود مسؤولبراساس اعالم اين مقام 

آھن ايران فعال دارد و خطوط ريلی اين ناحيه به حدود يک  گانه راه آھن آذربايجان به عنوان يکی از نواحی نوزده راه

 . کيلومتر می رسد١٠٠ھزار و 

کارگران کارخانه ھپکو اراک در . کنند آھن می آھن در ايران اقدام به بستن خط راه اين نخستين بار نيست که کارگران راه

آھن شمال به جنوب در  ن، راهمسؤوال ئیگو جاری در اعتراض به مشکالت معيشتی و عدم پاسخ اه سالارديبھشت م

 .ايران را مسدود کردند

براساس برآورد انجام شده توسط فعاالن کارگری حدود شش . چنان پابرجا است اما مشکالت کارگران ھمبه اين ترتيب، 

ھا تا  اين اعتراضات شامل تجمع داخل کارخانه.  داده است در ايران رخ١٣٩٦ھزار اعتراض کارگری در سال 

 .شود ھا می  و اعتصابئیراھپيما
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تپه، فوالد اھواز و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی بيش از  از ميان اين اعتراضات کارگران آذر آب، ھپکو، ھفت

 .ھا قرار گرفت ديگر اعتراضات مورد توجه رسانه

، تعديل قرارداد ٩٧ و ٩٦ و ٩۵ و ٩۴ھای  برداری سال ی، پرداخت نشدن پاداش بھرهتعليق کارگران و فضای امنيت

 اجتماعی به دليل تأمينھای بيمه توسط سازمان  ماھه، عدم تمديد و تعويض دفترچه ۶کارگران قراردادی از يک ساله به 

  .بدھی شرکت به بيمه ومشکل بيمه تکميلی از داليل اين تجمع عنوان شد

 

روز . ، در حال اعتراض و اعتصاب بودند١٣٩٧تپه، تقريبا در تمام سال  مجتمع کشت و صنعت نيشکر ھفتکارگران 

که   در حالی که به دليل پرداخت نشدن حقوق بھمن و اسفند و عيدی معترض بودند، پس از آن٩٧ھفتم فروردين ماه 

 شد دست به اعتصاب زدند و اين اعتراض روز مزد در ارديبھشت ماه از اين مجتمع اخراج خواھند شنيدند کارگران

  .ھا تا امروز به جمع آوری طومار ادامه دارد آن

نحوه اداره محل  ن مطالبه كه بهيتر ن سطوح تا عالیي تریبندی است و از حداقل تپه قابل سطح مطالبات كارگران ھفت

و قانونی لباس مناسب و ابزار كار طبق  نبودن منظم تأمين  هيدر سطوح اول. بندی است گردد، قابل دسته كارشان برمی

 .ز اتفاق افتاده استي قراردادھا نمسألهت شغلی و ي مانند نداشتن امنیم و سپس مشكالتيقانون كار را شاھد ھست

ت كارگاه و حق كارگران در يرينحوه مد ھا است كه به  كارگاهئیتپه، مطالبه اداره شورا مطالبه فراتر كارگران ھفت

ان در قبال بھبود يتی كارفرمايريھای مد استيكارگران پس از شكست س. گردد ت كارخانه برمیيرير مدمشاركت آنان د

اند و  تپه، امروز از مطالبه صنفی و سطوح اول فراتر رفته ھای متوالی در ھفت  كارگران در طول سالیشتيت معيوضع

ن كارخانه يك باشند و ايتپه شر ت ھفتيريھند در مدخوا اند كه می دهين مطالبه رسيست و به ايشان صرفا دستمزد ن مسأله

  .ن شركت سھم داشته باشنديدی اي اداره شود و كارگران از مازادھای تولئیشكل شورا به

  

اکنون در  تپه و اسماعيل بخشی نماينده کارگران اين شرکت، ھم سپيده قليان، فعال اجتماعی و مدافع کارگران شرکت ھفت

 .ھای خود در اھواز داشتند  چھارشنبه سوم بھمن ماه، مالقات کوتاھی با خانوادهھا، آن. زندان ھستند
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ھا درباره اعتراضات  اين دو فعال اجتماعی و کارگری، پس از پخش فيلم طراحی سوخته که به اعترافات اجباری آن

 .تپه پرداخته بود، مجددا بازداشت شدند کارگری ھفت

در اين مالقات . ه از چھار بعدازظھر تا ھشت شب منتظر مالقات نگه داشته شدندخانواده اين دو زندانی روز چھارشنب

 .داری، شرايط اين دو و اتھامات مطرح شده داده نشده است کوتاه اجازه صحبت درباره محل نگه

 .چنان اجازه مالقات ندارد خانواده قليان، تنھا با سپيده دخترشان امکان مالقات داشتند و مھدی پسرشان ھم

تپه، يکی از اعضای خانواده اين دو زندانی گفته است يکی از بازداشت  چنين به گزارش کانال مستقل کارگران ھفت ھم

 دقيقا چه مسألهان اجازه ندادند وی مشخص کند که اين مأمورشدگان با عالمت و اشاره از کتک خوردن خبر داده اما 

 .ھا به وجود آمده است ه بازداشتیھمين علت، نگرانی شديدی درباره شکنج به. بوده است

ھا به بازداشت مجدد سپيده قليان و اسماعيل بخشی، سازمان ديدبان حقوق بشر اين اقدام را پاسخ  در ادامه واکنش

 .توصيف کرد»  ايران نظام عدليه ورشکسته«ھا درباره  آن» شجاعانه«حکومت اسالمی به سخنان 

ھای تبليغات منفی،  نھادھای امنيتی ايران از کمپين«: بان حقوق بشر، گفت ديده  مايکل پيج، معاون مدير بخش خاورميانه

کنند که جسارت دفاع از حقوق  شکنجه، و اعترافات اجباری عليه فعاالنی مثل اسماعيل بخشی و سپيده قليان استفاده می

ھا را  جه و بدرفتاری در بازداشتھا از شکن پخش اعترافات فعاالن در تلويزيون دولتی فقط نگرانی. کارگران را دارند

 ».کند تر می بيش

تپه بازداشت شده بودند و بعد از آزادی اعالم  ماه در اعتراضات کارگری ھفت اسماعيل بخشی و سپيده قليان در آبان

 .اند کردند که توسط وزارت اطالعات و نيروھای امنيتی شکنجه شده

ات اجباری او و اسماعيل بخشی، فعال کارگری را پخش کرده بود، که اعتراف» طراحی سوخته«قليان پس از پخش فيلم 

اش در طول بازداشت است و عنوان کرد که  تر خود نوشت که تصاوير پخش شده از او، گواه ديگری بر شکنجهئيدر تو

 .خواھان علنی برگزار شدن دادگاه خود است

  

  کانون نويسندگان ايران

ھای اين کانون و توقيف  جلوگيری از برگزاری مراسم. سال سختی بود، برای اعضای کانون نويسندگان ٩٧سال 

چنين احضار و دادگاھی   سالگی کانون و با تالش طوالنی اعضای آن تھيه شده بود و ھم٥٠ھای آن که به مناسبت  کتاب

 و ھنرمندان ھای از تھاجم سرکوبگران و سانسورچيان حکومت اسالمی به کانون نويسندگان فعالين سرشناس آن، گوشه

 سال با سرافزاری و افتخار و سربلندی در مقابل دو حکومت سرکوب گر ايستاده ٥٠کانونی که . و مترجمان ايران بود

  .است

ھا بدليل   وثيقه يک ميليارد تومانی برای سه تن از اعضای خود و بازداشت آنتعيينکانون نويسندگان ايران نسبت به 

  .تراض کرد اين وثيقه اعتأمينناتوانی در 

حضور رضا خندان مھابادی و کيوان باژن، از اعضای ھيئت دبيران  ماه اين کانون، به شنبه دوم بھمن در بيانيه روز سه

 دادگاه انقالب اسالمی اشاره شده که قاضی دادگاه قرار ٢٨و بکتاش آبتين، بازرس کانون نويسندگان ايران در شعبه 

 .ھا را به وثيقه يک ميليارد تومانی برای ھر کدام از اين سه تن تبديل کرد کفالت صد ميليون تومانی ھر يک از آن

کانون نويسندگان، اعالم کرده که اين اتفاق پس از آن رخ داده که قاضی دادگاه، ناصر زرافشان و راضيه زيدی، وکالی 

 .فاع کنندتوانند از خودشان د می» متھمان«معرفی شده از سوی اين سه نفر را نپذيرفت و گفت که 
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ھا به زندان اوين  اين سه نفر اعالم کرده و نسبت به بازداشت و انتقال آن» نقض حقوق«اين بيانيه اين تصميم قاضی را 

 . قرار، اعتراض کرده استتأمينپس از ناتوانی در 

ود شده و نوشته خ»  شده قيد و شرط اعضای بازداشت درنگ و بی بی«کانون نويسندگان ايران در ادامه، خواستار آزادی 

 ». آن تشديد شده بودتأمينتا کنون دو بار مورد تفھيم اتھام قرار گرفته و ھر بار قرار «پرونده اين سه نفر 

تر اجتماع  دو اتھام سنگين«متھم شدند و بار دوم » تبليغ عليه نظام«بر اساس اين گزارش، بار نخست، اعضای کانون به 

  ».ملی و تشويق بانوان کشور به فساد و فحشا به اتھام فوق افزوده شدو تبانی به قصد اقدام عليه امنيت 

  

کانون نويسندگان ايران، تشديد قرار در حالی که متھم در دادگاه حضور يافته و مخالفت قاضی دادگاه با درخواست 

ل بی طرفی را دھد که قاضی اص نشان می«متھم دانسته که » نقض آشکار حقوق مسلم«برخورداری متھم از وکيل را 

 ».آشکارا زير پا گذاشته است

و کيوان باژن در شعبه شماره ھفت دادسرای اوين ) مھابادی( مرداد ماه سال جاری، گزارش شد که رضا خندان ١١

 .حاضر و تفھيم اتھام شدند

ھا گشوده بود،   وزارت اطالعات برای آن١٣٩۴ای که سال  بکتاش آبتين، رضا خندان و کيوان باژن در ارتباط با پرونده

 .احضار شده بودند

ھا  آن. اند متھم شده» انتشار نشريه غير قانونی«و » تبليغ عليه نظام«شود اين سه عضو کانون نويسندگان به  گفته می

 ئی، خبرنامه داخلی کانون، مورد بازجو»انديشه آزاد«شان در کانون نويسندگان و انتشار نشريه  چنين به دليل فعاليت ھم

 .رفتندقرار گ

  .ھا مجددا در ارديبھشت ماه در داداه حاضر شوند اکنون اين سه عضو کانون نويسندگان آزاد ھستند و قرار است آن

اند و اين کانون، بنابر يکی  ھای حکومت اسالمی ايران، در طول چھار دھه گذشته به اين کانون اجازه فعاليت نداده مقام

 ».ره در معرض ھجوم و سرکوب و کشتار بوده استس ھمواره و يک«ھای پيشينش،  از بيانيه

توان به مواردی از قبيل ممانعت  از جمله فشارھای حکومت ايران در چھار دھه گذشته به کانون نويسندگان ايران، می

تالش برای قتل گروھی از نويسندگان با «از برگزاری مراسم يا يورش به جلسات، احضارھای مکرر اعضای کانون، 

و قتل شماری از اعضای کانون، از جمله محمد مختاری و جعفر » ھا به اعماق دره ن اتوبوس حامل آنپرتاب کرد

 .پوينده، اشاره کرد

 

  »ھای غيرقانونی دخالت«اعتراض اعضای خانه تئاتر به احضار کارگردانان و 
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اعضای خانه تئاتر با . شد نفر در عمارت خانه تئاتر برگزار ٣٠٠ اعتراضی اھالی تئاتر با حضور بيش از ئیگردھما

ه و ئيقوه قضا» ھای غيرقانونی دخالت«ای خطاب به روسای سه قوه، به  تجمع در ساختمان اين نھاد و امضای بيانيه

 .بازداشت و احضار کارگردانان اعتراض کردند

 دی ٢٢روز شنبه  نفر، بعداز ظھر ٣٠٠ دست اندرکاران تئاتر با حضور بيش از ئیگزارش خبرگزاری ايلنا، گردھما به

 .ای را قرائت کردند  تئاتر بيانيه  اعضای خانهئیدر اين گردھما. در عمارت خانه تئاتر برگزار شد

با «ھا  ھا و خبرگزاری ، صدا و سيما و برخی روزنامهئیدر اين بيانيه اعالم شده که خانواده تئاتر از سوی نھادھای قضا

 ».د بر آن بدعت نام نھادترين برخوردھا روبرو شده که باي سختگيرانه

بازداشت و فراخواندن کارگردانان تئاتر جھت تفھيم «و » ھای غيرقانونی و غيرتخصصی دخالت«نويسندگان اين بيانيه 

حرمتی به اين خانواده بزرگ و زير پا گذاشتن جايگاه معترض و منتقد آن را  بی« کردند که تأکيدرا محکوم و » اتھام

  ».تابيم برنمی

يانيه از معاونت ھنری، مرکز ھنرھای نمايشی و شورای نظارت و ارزشيابی وزارت ارشاد خواسته شده که در اين ب

ِتا از اين پس شاھد جفا بر اھالی فرھنگ و ھنر نباشيم«کنند، » ن و تشريحئيھايشان را تب ِوجاھت قانونی و مسؤليت« ِ.« 

اگر قرار است ...  معاون ھنری ما مترسک ھستند و مديرکل و«: در ھمين حال محمود عزيزی، کارگردان تئاتر گفت

 »تئاتر در ھمين سمت حرکت کند ما ديگر به معاون ھنری و مدير کل چه احتياجی داريم؟

و شھرام گيل آبادی، مدير خانه » ھای قديمی پيکان جوانان ترانه«ھای گذشته محمد رحمانيان، کارگردان تئاتر  در ھفته

  .اند  با قرار کفالت آزاد شدهتئاتر، به دادسرا احضار و

 .اھالی تئاتر در واکنش اتفاقات اخير و احضار کارگردانان خطاب به سران سه قوه طوماری را امضا کردند

ھای  شرايط در شب«خواننده زن در اين تئاتر اعالم شده بود اما او گفته که » تک خوانی«دليل احضار رحمانيان 

خواند يا باالتر و ممکن است به صورت تک خوانی تعبير  تر می نئياننده دوم پامختلف تئاتر متفاوت است، گاھی خو

  ».شود

بازداشت » رويای شب تابستان«در شھريور ماه نيز سعيد اسدی، مديرکل تئاتر شھر و مريم کاظمی، کارگردان نمايش 

 .و با وثيقه آزاد شده بودند

» برخالف موازين شرعی«گفته او  خواسته بود با تئاتری که بهچنين روز اول دی از وزارت ارشاد  دادستان تھران، ھم

  .شود، برخورد کند ھای تھران اجرا می در يکی از ھتل
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عدم رعايت حجاب، اختالط زن و مرد، استفاده از پرچم کشور «د که در اين تئاتر آبادی مدعی ش عباس جعفری دولت

 .»شود ھا ديده می فرانسه به نشانه حمايت و نقض برخی از ارزش

 باشد که در تاالر ھتل اسپيناس تھران در حال اجرا ئیتواند به تئاتر بينوايان اثر حسين پارسا اشاره دادستان تھران می

  .است

پيش از اين نيز برخی .  زد که شايد حرف دل بسياری بودئیھا  صنفی خانواده تئاتر حرفئیپور در گردھمااکبرزنجان

  .با حکم دادستانی متوقف شده بودند» تانگوی تخم مرغ داغ«و » شاخ نبات«از تئاترھا از جمله 

 

  ھای سياسی سرکوب

ه ايران حق ئيقوه قضا. و اجتماعی قرار داردھای سياسی  در چنين شرايطی، جامعه ايران ھمواره در معرض سرکوب

 اسفند، ٢۶شنبه  ھای ايران روز يک  رسانه.استفاده از مرخصی در تعطيالت نوروز را به زندانيان سياسی، نداده است

 و دادسراھای ايران، شرايط ئینامه به واحدھای قضا ه، در يک بخشئيس قوه قضائيگزارش دادند که ابراھيم رئيسی، ر

  . را اعالم کرده است٩٨به زندانيان در نوروز سال مرخصی 

محکومان « حکومت اسالمی ايران، به چند گروه از زندانيان، از جمله ئینامه باالترين مقام دستگاه قضا بر اساس بخش

ه ست ک اين در حالی. شود  مرخصی داده نمی ،»ھا بيش از يک سال باشد جرايم اقدام عليه امنيت کشور که محکوميت آن

بھره  ھاست که از حق مرخصی بی بسياری از زندانيان سياسی در ايران که محکوميتی با اين عنوان را دارند، ماه

 .کنند  حتی از درمان زندانيان سياسی بيمار جلوگيری می.ھستند

 اجرای احکام بنا به نظر دادستان يا قاضی«نامه عنوان کرده است، زندانيانی که  چنين در اين بخش ابراھيم رئيسی، ھم

نيز به مرخصی عيد » بندی، شايستگی برخورداری از مرخصی را ندارند س زندان يا شورای طبقهئيکيفری يا ر

 .روند نمی

 . روز تا يک ماه اعالم شده است١۵زمان مرخصی برای زندانيان واجدشرايط، 

انتصاب رئيسی به . منصوب شده استه حکومت اسالمی ئيای به رياست قوه قضا ابراھيم رئيسی، اخيرا از سوی خامنه

 با فرمان ١٣۶٧آفرينی در اعدام گسترده زندانيان سياسی در سال  ويژه نقش اين سمت، به دليل کارنامه سياه او، به

 .ھای بسياری را در پی داشته است ، اعتراضات و نگرانیخمينی

 بيش از ھفت ھزار تظاھرکننده، ،٢٠١٨طول سال الملل در يک بيانيه آماری اعالم کرد که در  چنين سازمان عفو بين ھم

اغلب خودسرانه و «ھا و کارگران به شکل  دانشجو، خبرنگار، کارگر، فعاالن محيط زيست، حقوق زنان، حقوق اقليت

  ».اند غيرقانونی در ايران بازداشت شده

شار يک بيانيه آماری از سال گذشته  بھمن ماه با انت۴ -  ژانويه ٢۴شنبه  اين سازمان فعال در زمينه حقوق بشر روز پنج

کارزاری گسترده برای سرکوب معترضان به «، ٢٠١٨ميالدی اعالم کرد که مقامات حکومت اسالمی در طول سال 

 ».راه انداختند

عنوان سال ننگ   را به٢٠١٨تاريخ سال «: گويد فليپ لوتر، مدير تحقيقات خاورميانه و شمال آفريقا در اين سازمان می

طی اين سال، مقامات ايرانی سعی کردند که با لگد مال کردن بيش از پيش حق . اسالمی ايران ثبت خواھد کردحکومت 

ی بروز  ی اعتراضی را در لحظه ھای گسترده، ھر گونه صدا آميز و انجام دستگيری آزادی بيان، تشکل و تجمع مسالمت

 ».خفه کنند
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ويژه در دی ماه،  در ايران، به» آميز سرکوب تظاھرات مسالمت«جريان که در  در بخشی از اين گزارش، با اشاره به اين

 تظاھرکننده کشته شدند و صدھا نفر به احکام سنگين زندان يا شالق محکوم ٢۶کم  تير ماه و مرداد ماه سال گذشته، دست

ی ايرانی حداکثر توان خود ھا دھد که مقام ھا و احکام حبس و شالق نشان می ابعاد ھولناک بازداشت«: اند، آمده است شده

 ».اند آميز به کار گرفته ھای مسالمت را برای سرکوب مخالفت

 نفر از افرادی که در جريان اعتراضات بازداشت شده بودند ھم در شرايطی مشکوک در بازداشتگاه جان ٩کم  دست«

 ».خود را از دست دادند

 دانشجو به دليل اعتراض ٩١ای و  رنگار و فعال رسانه خب۵٠ وکيل، ١١در اين گزارش آمده است که در مجموع حدود 

 .اند طور خودسرانه بازداشت شده يا در نتيجه انجام کارشان به

 . فعال حقوق زنان و معترضان به حجاب اجباری اشاره شده است١١٢چنين به بازداشت  در اين گزارش، ھم

شھرت » دختران انقالب«که به »  آميز در ايرانعليه حجاب اجباری و تبعيض«آميز زنان  سرکوب اعتراضات مسالمت

 .الملل است يافت و احکام صادر شده، بخش ديگری از گزارش عفو بين

برخورد با دروايش گنابادی و : الملل است سرفصل ديگری از گزارش عفو بين »ھای دينی و بومی سرکوب اقليت«

ھای دينی از  ر از نوکيشان مسيحی و ادامه آزار اقليت نف١٧١صدور احکام ناعادالنه برای دراويش زندانی، بازداشت 

 .جمله بھائيان از جمله موارد ذکر شده در اين گزارش است

 در ٢٠١٨ فعال محيط زيست و محقق در سال ۶٣ھا، حداقل  بر اساس گزارش رسانه«: در گزارش عفو بين الملل آمده

ھا را به جمع آوری اطالعات محرمانه درباره  دی از آنمقامات ايران بدون ارائه مدرک تعدا. ايران بازداشت شدند

ھا با  کم پنج نفر از آن ھای حفاظت محيط زيست متھم کرده است و دست مناطق استراتژيک ايران تحت پوشش پروژه

 ».رو به رو ھستند که مجازات اعدام در پی دارد» االرض افساد فی«اتھام 

در ايران » سرکوب رو به افزايش«کره با ايران ھستند خواست که درباره  که در حال مذائیالملل از کشورھا عفو بين

بالفاصله و بدون قيد و شرط ھمه کسانی که به دليل شرکت در تجمعات، «سکوت نکنند و از مقامات ايران بخواھند 

  ».اند را آزاد کنند ھای حقوق بشری بازداشت شده استفاده از حق آزادی بيان و فعاليت

ه ايران، ئيای، سخنگوی قوه قضا غالمحسين محسنی اژه. طور مشکوکی در زندان فوت کرد  سيدامامی بهدکتر کاووس

ھم » دشمن«ھستند، اما » غفلت«ھا به مرگ مشکوک کاووس سيدامامی در زندان گفته است برخی دچار  درباره واکنش

  .کند» آفرينی التھاب«خواھد با پرداختن به اين موضوع  می

اند تکرار کرده و گفته است اين   جاسوسی را عليه کاووس سيدامامی و افرادی که ھمراه او بازداشت شدهای اتھام اژه

ھای  را برای دستگاه» مراکز مھم و استراتژيک«اطالعات از » زيرپوشش محيط زيست و بعضی مراکز علمی«افراد 

 .فرستادند اطالعاتی خارجی می

 تأئيدبرخی از نمايندگان مجلس نيز خودکشی وی را «قای سيدامامی گفته که ه ايران درباره مرگ آئيسخنگوی قوه قضا

 مداربسته زندان از دقايق پايانی زندگی آقای سيدامامی  گويند ويدئوی دوربين چند نماينده مجلس ايران می» .کردند

 .کند برايشان به نمايش گذاشته شده که البته در آن مشخص نيست که او خودکشی می

  .امنيتی در ايران خودکشی کرده است- ھا، اين سومين موردی بود که اعالم شد يک زندانی سياسی تهدر آن ھف
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خانواده آقای سيد . اش اطالع داد ه خبر خودکشی او در زندان را به خانوادهئينوزدھم بھمن ماه سال گذشته قوه قضا

  .کند امامی ادعای قوه قضائيه درباره خودکشی کاوس سيد امامی را رد می

ھا در حوزه محيط زيست فعاليت داشت و  او سال. کاووس سيد امامی، فعال محيط زيست واستاد دانشگاه امام صادق بود

ه غير دولتی است که در سال مؤسسحيات وحش پارسيان . ه حيات وحش ميراث پارسيان بودمؤسسعضو ھيات مديره 

از . ی و حفاظت از محيط زيست و جانوران فعاليت داردشناخت ھای زيست ه در حوزهمؤسساين .  به ثبت رسيد١٣٨٧

، يوزپلنگ ايرانی، خرس سياه ئیھای در معرض خطر مانند پلنگ آسيا ه تمرکز بر گونهمؤسسھای اين  جمله فعاليت

  . و قوچ الرستان استئیآسيا

وافقت معصومه  با م١٣٩٢او در سال . ه حيات وحش ميراث پارسيان استمؤسسمراد طاھباز، عضو ھيات مديره 

طاھباز از چھارم . عنوان يکی از شرکای پروژه حفاظت از يوز اعالم شد س وقت سازمان محيط زيست بهئيابتکار، ر

 .بھمن ماه سال گذشته، در بازداشت است

ھا در حوزه محيط زيست و حفاظت از  او سال. ھا است ھومن جوکار، فعال محيط زيست يکی ديگر از بازداشتی

 در حيات وحش ميراث پارسيان ئیدار و مدير پروژه يوز آسيا آجوکار به عنوان خزانه. ليت کرده استيوزپلنگ فعا

جوکار از چھارم بھمن در بازداشت است و تاکنون خانواده اطالعی از وضعيت او و دليل بازداشتش . فعاليت داشت

 .نداشته است

کرد و در  پارسيان به عنوان کارشناس فعاليت میه حيات وحش مؤسسسپيده کاشانی، فعال محيط زيست است که در 

خانم کاشانی ھمسر ھومن جوکار است و از زمان بازداشت . کرد ھای آموزشی در ايران برگزار می مواردی دوره

 .اش اطالعی از شرايط او ندارد خانواده

کرد و بيش از   فعاليت میه حيات وحش پارسيانمؤسسعنوان کارشناس در  نيلوفر بيانی، فعال محيط زيست است که به

نتيجه  ھای خانواده خانم بيانی برای اطالع از وضعيت دخترشان بی پيگيری. برد سر می دو ھفته است که در بازداشت به

 .مانده است

ليلی ھوشمند افشار، مادر سام رجبی گفته که او چندين . ھا است سام رجبی، فعال محيط زيست يکی ديگر از بازداشتی

 . با ميراث پارسيان ھمکاری نداشته استسال است که

از زمانی که پسرم بازداشت شده ھيچ تماسی «: سی فارسی گفت بی ھوشمند افشار درباره آخرين وضعيت فرزندش به بی

 ».دو بار به دادستانی مراجعه کردم، اما ھر دو بار ھيچ پاسخی به من ندادند. با من نداشته است

 .پژوه، نويسنده و مترجم برجسته ايرانی است شناس، تاريخ جبی ايرانسام رجبی، فرزند دکتر پرويز ر

. ه ميراث پارسيان استمؤسساو از جمله کارشناسان . طاھر قديريان، از ديگر فعاالن بازداشت شده محيط زيست است

  .ھايشان تاکنون نتيجه نداده است خانواده قديريان اطالعی از وضعيت او ندارند و پيگيری
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ھا است که در حوزه محيط  او سال. خالقی نيز از جمله فعاالن محيط زيست است که بازداشت شده استاميرحسين 

خانواده خالقی از . ه ميراث پارسيان فعاليت داشته استمؤسسعنوان کارشناس در  وی به. زيست مشغول فعاليت است

  .اطالعند وضعيت او بی

: شدگان گفت داشتی درباره آخرين وضعيت پرونده اين بازداشتمحمد حسين آقاسی، وکيل چند فعال محيط زيستی باز

االرض را به پنج نفر از متھمان اين پرونده  واقعيت اين است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتھام افساد فی«

  ».تفھيم کند و بازپرس ھم پذيرفته است

، ھومن جوکار، سپيده کاشانی، نيلوفر بيانی، طاھر فعاالن محيط زيست، مراد طاھباز، سام رجبی، اميرحسين خالقی

  .برند قديريان، عبدالرضا کوھپايه نزديک به نه ماه است که در بازداشت موقت به سر می

بر مبنای قانون مجازات اسالمی مصوب .  در ايران استئیترين اتھامات قضا االرض يکی از سنگين اتھام مفسد فی

طور گسترده، مرتکب جنايت عليه تماميت جسمانی افراد، جرائم عليه امنيت  بهھر کس «االرض به   مفسد فی١٣٩٢

داخلی يا خارجی کشور، نشر اکاذيب، اخالل در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمی و ميکروبی و 

 شديد در نظم عمومی ای که موجب اخالل خطرناک يا داير کردن مراکز فساد و فحشا يا معاونت در آنھا گردد به گونه

کشور، ناامنی يا ورود خسارت عمده به تماميت جسمانی افراد يا اموال عمومی و خصوصی، يا سبب اشاعه فساد يا 

 ».گردد فحشا در حد وسيع گردد مفسد فی االرض محسوب و به اعدام محکوم می

س ئياطالعات و عيسی کالنتری، راين بازداشت شدگان تا پيش از آن متھم به جاسوسی بودند، اتھامی که وزارت 

ه بارھا بر اتھام ئيبا اين حال قوه قضا. اند سازمان محيط زيست و محمود صادقی نماينده مجلس ايران آن را رد کرده

 . کرده استتأکيدجاسوسی اين افراد 

م يک زندانی  اسفند، حکم اعدا٢٣شنبه   پنج خبرگزاری صدا و سيما حکومت اسالمی، گزارش کرده است که صبح روز

 اقدام به قتل فردی در شھرستان جھرم ١٣٨۵ اين فرد متھم بوده که سال .در شھرستان جھرم در مالء عام به اجرا درآمد

  .کرده است

المللی حقوق بشر و افراد فعال در زمينه  عام در ايران بارھا از سوی سازمان ملل، نھادھای بين ھای در مالء اعدام

 .انتقاد قرار گرفته استمبارزه با اعدام مورد 

ھای آنتونيو گوترش، دبير کل سازمان ملل و جاويد رحمان، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان  ترين گزارش در تازه

 .عام خودداری کند ملل در امور ايران نيز از حکومت اسالمی خواسته شده است از اجرای حکم اعدام در مالء

عام در ايران انجام   مورد اعدام در مالء١٣کم   دست٢٠١٨ر ايران، در سال بر اساس گزارش ساالنه سازمان حقوق بش

 .شده است

قتل دو «اين سه به اتھام . از سوی ديگر اما فرماندھی انتظامی استان خراسان جنوبی خبر از اعدام سه زندانی داده است

 .اند به دار آويخته شده»  و قاچاق مواد مخدرمأمور

 اسفند اعدام دو زندانی در زندان مرکزی بيرجند از سوی سازمان حقوق بشر ٢٠ دوشنبه ست که روز اين در حالی

 . و اعالم شدتأئيدايران 

ھای مورد اشاره فرماندھی نيروی انتظامی استان خراسان جنوبی ھستند  ھا از ھمان اعدام مشخص نيست که آيا اين اعدام

 .يا نه
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به ) ايسنا( ھای داخلی از جمله خبرگزاری دانشجويان ايران ھا در خبرگزاری ھای منتشر شده درباره اين اعدام در گزارش

سه زندانی «:  نشده و تنھا آمده است ، به محل و تاريخ دقيق اجرای اين سه حکم اعدام اشارهپوليسنقل از پايگاه خبری 

 ».در يکی از شھرھای خراسان جنوبی اعدام شدند

اين دو زندانی به اتھام انجام . ک پدر و پسر در زندان مرکزی بيرجند منتشر شد اسفند اما خبر اعدام ي٢٠ روز دوشنبه

 . ساله بودند٢٠ ساله و ۵٠ آنان. جرائم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم بودند

ھای محکومان به اعدام و حبس ابد مواد مخدر، حکم اين پدر و پسر به حبس  مشخص نيست چرا در بازبينی پرونده

 .ھويت اين دو از سوی سازمان حقوق بشر ايران احراز و اعالم شده است  نام و.شده استتبديل ن

 اسفند نيز يک زندانی در زندان مرکزی زاھدان اعدام شد که برخی منابع ١٩شنبه   ھا اما روز يک عالوه بر اين اعدام

 .اند بوکسينگ ايران نام برده خبری از او به عنوان عضو سابق تيم ملی کيک 

 :هللا سربازی، فعال حقوق بشر بلوچ درباره اين اعدام گفته است حبيب

او را روز چھارشنبه  .ابراھيم گرگيج ورزشکار بوکسور که به اتھام قتل حکم اعدام دريافت کرده بود، اعدام شده است«

يری برای حمايت از يک اند که او در يک درگ بستگانش گفته.  اسفند برای اجرای حکم به قرنطينه منتقل کرده بودند١۵

 ».عمد شده بود شھروند مرتکب قتل غير

 به اتھام قتل ١٣٩١او سال .  به اردوی تيم ملی کيک بوکسينگ کشور دعوت شده بود،١٣٩٠ابراھيم گرگيج در سال 

 اعدام ابراھيم گرگيج از سوی منابع رسمی و .ساله، متاھل و دارای دو فرزند بود ٣٣ گرگيج .عمد بازداشت شد

 .ھای داخل ايران اعالم نشده است سانهر

خبر اجرای حکم با ذکر نوع «نامه نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع يا نقض عضو،  نئي آ٢١مطابق ماده 

ھای اعالم نشده در زمره  صورت اعدام در غير اين. ھا منتشر شود بايد در روزنامه» جرم و خالصه رای دادگاه

 .گيرند رار میق» ھای مخفيانه اعدام«

 ايران در صدور و اجرای احکام اعدام که با قوانين داخلی جمھوری ئیھا و شفاف نبودن سيستم قضا اعالم نشدن اعدام

 .ھا در ايران را دشوار کرده است اسالمی نيز در تضاد است، خبر رسانی دقيق درباره اعدام

 ئیانيار مرادی سه زندانی سياسی کرد در زندان رجاپناھی ، لقمان مرادی و ز شھريور ماه سال جاری رامين حسين

  .شھر کرج اعدام شدند

ه حکومت اسالمی ايران در سال ئيترين جنايات قوه قضا صدور جرام سنگين به نسرين ستوده و دارويش گنابادی از مھم

  ... محسوب می شود و١٣٩٧

  

  فعال شدن مجدد تروريسم حکومت اسالمی در اروپا

چون توپ در  ، خبری ھم١٣٩٧سيزدھم تير ماه . تر شد  حکومت اسالمی ايران، بار ديگر فعال، تروريسم١٣٩٧سال 

گذاری در ھمايش شورای ملی  يک ديپلمات ايرانی در وين به جرم کمک به يک زوج که قصد بمب. ھا منفجر شد رسانه

 . کشور غيرمحل خدمت او دستگير شده استالمانمقاومت در پاريس را داشتند در 

ی دارند به اين ترتيب بنا بلجيمزوج يادشده تابعيت ايرانی « : که اين خبر را اعالم کرده است گفتبلجيمدستانی فدرال دا

 را دامن ئیھا  نگرانیالمان اتريش و -بلجيم: ئیای به وسعت سه کشور اروپا به مفاد اين خبر اقدام خرابکارانه در حوزه

و سرانجام سلب مصونيت » اسدهللا اسدی« ين ديپلمات يادشده با نام زده است که در نھايت منجر به دستگيری ا

 .ديپلماتيک از او شده است
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در ھمين رابطه سفير حکومت اسالمی در وين، به وزارت خارجه احضار شد و مراتب اعتراض دولت اتريش به سفير 

 .ابالغ گرديد

 را به دستگير شدگان پوليس انفجاری کشف شده از سوی ی نيز خبر دادند که ديپلمات ايرانی مادهالمانھای  برخی رسانه

 .تحويل داده است

 از اقدامات ئیھا تر پيشينه  بود که پيشئیدھنده نگرانی ھمه جوامع اروپا  اما ابعاد اين خبر به خودی خود بازتاب

 .تروريستی حکومت اسالمی در اروپا را به ياد دارند

به دست داشتن در اين اقدام کرد، بلکه از آن بدتر استفاده از پوشش ديپلماتيک اين خبر نه تنھا حکومت اسالمی را متھم 

 . بردسؤالھای حکومت اسالمی در اروپا را نيز زير  گونه اقدامات تروريستی کليه سفارت برای اين

، در ١٣٩٧ مھر ١٧ -٢٠١٨ اکتبر ٩شنبه  ، روز سهالمان در اتريش که پس از دستگيری در مأمورديپلمات ايرانی 

 حاضر بلجيمدر شمال » آنتورپ«او ھمين روز در برابر بازپرس دادسرای شھر .  قرار گرفتبلجيماختيار دادگستری 

  . متھم گرديد» تالش برای ارتکاب قتل تروريستی و تدارک يک جرم تروريستی«شد و رسما به 

عنوان  ، به٢٠١٤ از سال ئیقات قضا سال دارد و بر اساس تحقي٤٦ديپلمات حکومت اسالمی ايران، اسدهللا اسدی، 

  .کرد  اطالعاتی حکومت اسالمی ايران در اتريش خدمت میمأمور

ياد شده دستگير کرده و پيش از اين در » مرھاد الف« فرانسه نيز در ھمين رابطه فردی را که از وی با نام پوليس

 در بلجيم با زوج دستگير شده در ئیھای قضا  سال دارد، بر اساس آگاھی۵۵اين فرد که .  قرار داده بودبلجيماختيار 

  .تماس بوده است

اقدام تروريستی يک حوزه ممنوعه برای اروپا . ھای وسيعی داشته است بازداشت اين ديپلمات ايرانی در اروپا بازتاب

استفاده از پوشش ديپلماتيک برای اقدامات تروريستی يک خط قرمز است که وضعيتی خطير برای کليه . است

  .ھای حکومت اسالمی در اروپا رقم خواھد زد خانه ارتسف

، از اخراج دو تن از کارکنان ٢٠١٨ ژوئيه ۶ - ١٣٩٧ تير ١۵جمعه ) آويد( ھالندچنين سرويس اطالعات و امنيت  ھم

اخراج ) خرداد١٧ -ی، اين افراد ھفتم ژوئن ھالندھای  ھای رسانه  بر اساس گزارش. سفارت ايران سخن گفته است

  .گيری در اين باره خودداری کرده است  از ھر گونه موضعھالندبه نوشته خبرگزاری رويترز، وزارت خارجه . اند  شده

را از ) برجام(اند تا توافق اتمی با اين کشور   سرگرم مذاکره با ايرانئیھای اروپا زمان با اخراج اين دو نفر طرف ھم

 .شکست نجات دھند

، در شھر ھالند ھشتم ژانويه، استف بلوک، وزير امور خارجه -  دی ١٨شنبه  ز سه روالمانبنا به گزارش خبرگزاری 

  .الھه اعالم کرد که جمھوری اسالمی ايران در طراحی دو ترور سياسی در اين کشور نقش داشته است

ختيار او  است که سرويس اطالعاتی و امنيتی اين کشور در ائیھا  با استناد به گزارشھالندسخنان وزير امور خارجه 

 .قرار داده است

شنبه اعالم کرد که يک نھاد امنيتی ايران و دو ايرانی را مورد  استف بلوک گفت به اين دليل اتحاديه اروپا روز سه

 .دھد تحريم قرار می

ی ھالند ميالدی در شھرھای آمستردام و الھه دو ايرانی مخالف حکومت اسالمی که پاسپورت ٢٠١٧ و ٢٠١۵در سال 

  .وسط افراد نامعلومی به قتل رسيدندداشتند ت

دھند دولت ايران در در  وجود دارند که نشان می» شواھد قوی«اعالم کرده که  AIVD ھالندسرويس اطالعاتی 

 .ھای سياسی نقش داشته است ريزی اين قتل برنامه
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 .خواند» لندھانقض حاکميت «و » غيرقابل پذيرش« اين اقدام را به شدت محکوم کرد و آن را ھالنددولت 

احمد موالنا «گزارش داده بودند که يک ايرانی به نام ، ٢٠١٧نوامبر  ھشتم  - ١٣٩۶ آبان ١٧ در تاريخ ھالندھای  رسانه

 .در شھر الھه به ضرب گلوله کشته شده است» احمد نيسی«مشھور به » ابوناھض

 شد و ھدف تأسيس ١٣٧۶که در سال است » بخش االحواز جنبش آزادی« و رھبر مؤسسبر اساس اين گزارش اين فرد 

  .اعالم کرده است»  خوزستان، بوشھر و ھرمزگان و جزاير خليج فارسئیرھا«خود را 

در ) محمدرضا کالھی صمدی( يک ايرانی به نام علی معتمد، ٢٠١۵ دسامبر ١۵- ١٣٩۴ آذر ٢۴سه سال پيش نيز در 

 . توسط گلوله يک فرد ناشناس به قتل رسيدھالندشھر آلميره 

يت از سوی يک نھاد مأمورتبار با  گزارش داد که يک نروژی ايرانی، ٢٠١٨ نيز در ماه سپتامبر دنمارکدستگاه امنيتی 

اين فرد سپتامبر توسط . انجام دھد» جنبش آزاديبخش االحواز«اطالعاتی ايران قصد داشته اقداماتی عليه رھبر سازمان 

  . دستگير شده استدنمارک پوليس

، اخراج  مات ايرانی را به ظن دست داشتن در اقدامات غيرقانونی که موجب تھديد امنيت اين کشور شدهآلبانی دو ديپل

 دسامبر، به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفت اين دو ١٩- آذر٢٨يک سخنگوی وزارت خارجه آلبانی روز چھارشنبه . کرد

 .اند ز اين کشور اخراج شدهخود ا» مقام ديپلماتيک«ديپلمات به دليل سوءاستفاده از موقعيت و نقض 

 به مقر پوليس مأمور اکتبر، مقامات محلی در شمال فرانسه گزارش کردند که حدود دويست ٢ -  مھر ١٠شنبه  روز سه

و خانه اعضای ارشد آن در گراند سنت، واقع در حومه شھر بندری دانکرک در شمال » مرکز الزھرا«گروه شيعه 

  .اند بازداشت کردهفرانسه يورش برده و يازده تن را 

صورت گرفته و عالوه بر » گيری از تروريسم پيش« به عنوان بخشی از برنامه پوليسگفته اين مقامات، عمليات  به

 .بازداشت اين افراد، اموال اين مرکز نيز مسدود شده است

ط با حکومت برعھده دارد که گفته شده است دارای ارتبا»  قواسمیئیيح«رھبری گروه مرکز فرھنگی زھرا را 

چند سال پيش، خبرگزاری فارس در ايران در گزارشی از او . است» ضد صھيونيستی«شدت  اسالمی ايران و افکار به

 .در فرانسه نام برده بود» رھبر حزب ضد صھيونيستی«با عنوان 

 بوده و دليل آن سپوليھا پيش زير نظر  اند که فعاليت رھبر و اعضای ارشد مرکز زھرا از مدت مقامات فرانسوی گفته

» ھای فرانسه ھای مغاير با فرھنگ و ارزش حمايت قاطع رھبران اين گروه از تعدادی سازمان تروريستی و حرکت«را 

  .اند عنوان کرده

شناساندن پيام اسالم از ديدگاه «سايت اين مرکز ھدف آن را  وب. گذاری شد  ميالدی پايه٢٠٠٩مرکز زھرا در سال 

خانه مجلس شورای اسالمی خبر  در ارديبھشت ماه سال جاری، بولتن کتاب. نوان کرده استع» پيغمبر و اھل بيت

ای فرھنگی ـ اسالمی است که  همؤسسمرکز الزھرا «خانه را منتشر کرد و نوشت که   قواسمی از اين کتابئیبازديد يح

 ».ّ مقر مؤسسه در فرانسه استکند و شناسی با محوريت تشيع در اروپا فعاليت می صورت تخصصی در حوزه اسالم به

 که در جريان آن نزديک به دويست و پنجاه نفر کشته شدند، ٢٠١۵گرايان در فرانسه در سال  از زمان حمالت اسالم

 .چنان در حالت ھشدار امنيتی قرار دارد فرانسه ھم

و دو شھروند ايرانی »  ايرانمعاونت امنيت داخلی وزارت اطالعات«ھای   ئیدولت فرانسه، سرانجام اعالم کرد که دارا

  . شورای ملی مقاومت مجاھدين در پاريس مسدود کرده استئیآ ھم را در ارتباط با طرح حمله به گرد
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سابقه توصيف کرده اعالم  ای که خبرگزاری فرانسه آن را کم ھای کشور، اقتصاد و خارجه فرانسه در بيانيه خانه وزارت

رانسه بر عزم خود برای مبارزه با تروريسم به ھر شکلی، به ويژه در خاک خودش گيری، ف با اين تصميم«اند که  کرده

 ».کند  میتأکيد

ای تا  واقعه. در تاريخ سی ژوئن تالش برای حمله در ويوپنت خنثی شد«: خانه آمده است در بيانيه مشترک سه وزارت

 ».تواند بدون مجازات بماند اين حد جدی در خاک ما نمی

، جزئيات طرحی برای ترور سه نفر از ٢٠١٨اکتبر  ٣١در تاريخ  (PET) دنمارک اطالعات سازمان امنيت و

 نروژی - يک ايرانی. را که در اين کشور اقامت دارند برمال ساخت» جنبش عربی مبارزه برای آزادی اھواز« اعضای

  . ساله در اين رابطه در شھر گوتنبرگ سوئد دستگير شده است٣٩

ھای وزارت اطالعات حکومت اسالمی ايران و قرار دو نفر از  ا، با تحريم يکی از معاونتسرانجام اتحاديه اروپ

 .ھای اتحاديه اروپا موافقت کرد اعضای آن در ليست تروريست

 در بروکسل برگزار شد، از اقدام ١٣٩٧ آبان ٢٨ کشور عضو اتحاديه اروپا در نشستی که دوشنبه ٢٨وزرای خارجه 

گذاری در خاک اين  م وزارت اطالعات و دو شھروند حکومت اسالمی به تالش برای بمبدولت فرانسه برای تحري

  . شودئیھا، پس از طی مراحل قانونی، در کليه کشورھای عضو اجرا کشور حمايت کردند و قرار شد اين تحريم

 وزارت  نوشت که معاونت امنيت داخلیدنمارک، به نقل از وزير خارجه ١٣٩٧ دی ١٨شنبه  رويترز روز سه

 .ھستند» اسدهللا اسدی«و » مقدم سعيد ھاشمی«دو فرد تحريم شده ھم . اطالعات جمھوری اسالمی تحريم شده است

: نگاران گفت در خاتمه اين نشست، فدريکا موگرينی مقام ارشد سياست خارجی و امنيت اروپا، نيز در جمع روزنامه

 از رفتار جمھوری اسالمی در خاک اروپا را در دستور کار ھا و شرايط پيچيده ناشی برای ما مھم است ھمه چالش«

  ».قرار دھيم

 مقام حکومت اسالمی را که در نقض حقوق بشر و ٨٢اتحاديه اروپا، چند ماه پيش تحريم الزم به يادآوری است که 

مانده سپاه در اين فھرست نام افرادی چون محمدعلی جعفری فر. مدت يک سال ديگر تمديد کرد سرکوب دست دارند به

 .خورد ه، به چشم میئيپاسداران، و صادق آملی الريجانی رئيس قوه قضا

 ئیيحبرای مثال، .  بوده استئیھای اروپا چون گذشته، انکار و تھديد دولت العملل مقامات حکومت اسالمی ھم عکس

چنان  جمھوری اسالمی آن«رد ای در امور نظامی، پس از اين وقايع اخيرا اعالم ک صفوی، مشاور عالی علی خامنه رحيم

ھا خواھد   آن ای بزند، به سراغ اقتداری دارد که نه تنھا در مرزھا بلکه آن سوی مرزھا ھر کسی که به کشور ضربه

  ».شان خواھد کرد رفت و منھدم

يت مسؤول نھم سپتامبر، - شھريور ١٨شنبه  در روز يک ای سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران، با صدور اطالعيه

در اين اطالعيه آمده . حمله به مقر دو شاخه از حزب دمکرات کردستان ايران در اقليم کردستان عراق را برعھده گرفت

ھای اخير از اقليم کردستان عراق به مناطق کردنشين  در ماه» ھای تروريستی اعزام تيم«است که پس از به گفته سپاه 

  .سپاه پاسداران قرار گرفته است» ور کارتنبيه و برخورد با متجاوزين در دست«ايران، 

سپاه پاسداران در اطالعيه خود نوشته است که يگان موشکی نيروی ھوافضای سپاه با مشارکت يگان پھپادی نيروی 

 فروند موشک زمين به ٧با «ھای کرد را  ، محل استقرار يکی از گروه»در يک عمليات موفق«زمينی سپاه، روز شنبه 

 .ھدف قرار داده است» برد زمين کوتاه
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از اقليم کردستان عراق برای » انتظار«چنين ضمن  سپاه پاسداران حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی ايران، ھم

ھشدار داده » تروريست و ضدانقالب«ھای به گفته خود  ، به سازمان»تر مرزھای مشترک  جدیکنترولمراقبت و «

 ».تر مواجه خواھند ساخت تر و کوبنده ھای سخت ا را با پاسخھ تکرار شرارت و شيطنت از سوی آن«است که 

 تن نيز زخمی شدند که در ميان ٤٠ تن جان باختند و بيش از ١٥در اين حمله تروريستی حکومت اسالمی، دست کم 

  .ھا زنان و کودکان نيز وجود داشت آن

ور به دو مظنون عمليات تروريستی در اين  اسفند گزارش کردند که دادگاه عالی اين کش٢۴ھای کنيا روز جمعه  رسانه

  . سال زندان داده است١۵کشور حکم 

ھيات قضات دادگاه عالی اين کشور در خصوص اتھامات احمد ابوالفتحی و منصور » استار «ئیبه گزارش سايت کنيا

» بسيار ناکافی«ده  قاضی دادگاه عالی معتقد بودند که مدارک ارائه ش۶ قاضی از ٢موسوی به توافق نرسيده بودند و 

 . سال برای اين دو شھروند ايران صادر شده است١۵است، با اين حال با رای چھار قاضی موافق محکوميت حکم 

شان را   حبس مانده اند تا مدت زمان باقی فرستاده شده» کاميتی«ابوالفتحی و موسوی پس از صدور حکم، به زندان امنيتی 

 .ج شوندگذارنده و پس از آن از کنيا اخرا

 سال ديگر در اين ١٠ھای کنيا گذرانده بودند و با اين احتساب اکنون بايستی   سال در زندان۵اين دو نفر تا روز جمعه، 

 .کشور در زندان باشند

ريزی برای ترتيب  داری مواد منفجره و برنامه دو مرد ايرانی در کنيا به اتھام نگه، ٢٠١٢ ژوئن ٢۶ -١٣٩١در تير ماه 

 .ای با استفاده از اين مواد خوانده شد، دستگير شدند ه که حملهچ دادن آن

 ١۵براساس کيفرخواست صادر شده توسط دادستانی کنيا، احمد ابوالفتحی و منصور موسوی در شھر بندری مومباسا با 

 .کيلوگرم مواد منفجره بازداشت شده بودند

ھای جانی شديدی به بار  ای ترتيب دھند که می توانست آسيب گويند که اين دو نفر قصد داشته اند حمله  میئیمقامات قضا

 .آورد

 به اتھام اقدام تروريستی در شھر مومباسا محکوم به حبس ٢٠١٣ ماه مه ۶احمد ابوالفتحی و منصور موسوی در تاريخ 

 به آزادی آنان  دادگاھی حکم٢٠١٨ سال زندان کاھش يافت و در سال ١۵ابد شدند، اما اين حکم در دادگاه تجديدنظر به 

 .داد و پس از آن دادگاه عالی اين کشور برای بررسی اين پرونده وارد عمل شد

 دو ماه پس از .ست که ھمزاد عمر حکومت اسالمی است ای مخالفان حکومت اسالمی، موضوع کھنه اقدام به ترور 

يق، شاپور بختيار، عبدالرحمان شھريار شف. استقرار حکومت اسالمی، اين ترورھا شروع شد و ھنوز ھم ادامه دارد

 ژنرال اويسی و برادرش، فريدون فرخزاد، غالم کشاورز، صديق کمانگر، صادق شرفکندی و ھمراھانش و -قاسملو

  .بسياری ديگر از قعالين سياسی اپوزيسيون در کشورھای منطقه و اروپا ترور شدند

 قرارداد ترور صادق شرفکندی به ھمراه سه تن ديگر از بين را بر ترورھای خارج از کشور چه بيش از ھمه ذره آن اما 

 را به ئی بود که پرونده پر سر و صدا١٣٧١  در شھريورالماننام ميکونوس در شھر برلين  ھمراھانش در رستورانی به

حکم مجرميت صادر کرد، بلکه مقامات ارشد   نه تنھا برای عامالن اين ترور سياسی المانجريان انداخت و دادگاه 

س جمھوری وقت، علی فالحيان وزير اطالعات وقت، علی اکبر واليتی ئيھاشمی رفسنجانی ر: حکومت اسالمی چون

 .دست داشتن در اين ترور متھم کرد ای رھبر حکومت اسالمی را به وزير امور خارجه وقت و سيدعلی خامنه

  

  اخراج پناھندگان افغان از ايران
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معاون امنيتی . ويژه پناھندگان و مھاجرين است ھای جھان به ترين حکومت حکومت اسالمی ايران، يکی از فاشيست

تر شدن شرايط برای مھاجران افغانستانی خبر داد و گفت که ظرفيت  وزير کشور حکومت اسالمی ايران از سخت

را به کار » غيرقانونی«ابد و برخورد با کارفرمايانی که مھاجران ئيداری مھاجران افزايش م ھای محل نگه اردوگاه

اطالعی کرد اما  او از تماس تلفنی نظاميان ربوده شده ايران در مرز ميرجاوه ھم اظھار بی. گيرند، شديدتر خواھد شد می

  ».پاکستان قول داده اقدامات اساسی انجام دھد«گفت که 

 

 اسفند گفت که ٢۶شنبه  حسين ذوالفقاری معاون امنيتی و انتظامی وزارت کشور جمھوری اسالمی ايران صبح يک

 .شوند را تشديد خواھد کرد دولت برخورد با مھاجران افغانستانی که به صورت غيرقانونی وارد ايران می

ھای محل نگھداری مھاجران و برخورد با کارفرمايانی که مھاجران غيرقانونی را به کار  او افزايش ظرفيت اردوگاه

 ھزار مھاجر ٧۴٠بيش از  «١٣٩٧ ماه نخست سال ١١ان در اير: گيرند، از اقدامات دولت برشمرد و گفت می

 ».افغانستانی را به کشورشان بازگردانده است

کاھش مھاجران «ذوالفقاری ايجاد بانک اطالعات و سيستم بيومتريک مھاجران را يکی ديگر از اقدامات دولت برای 

 مرزی کنترول« ورود مھاجران غيرقانونی، عنوان کرد و گفت که ايران در سال جاری برای جلوگيری از» غيرقانونی

 ».را تشديد کرده است

وارد » غيرقانونی« ھزار مھاجر افغانستانی که به گفته او ٧۵٠ ئیچنين از شناسا معاون امنيتی وزير کشور ايران ھم

 ».ھای ورود قانونی به کشور کاھش داده شده است ھزينه«: اند، خبر داد و مدعی شد کشور شده

به گفته او بيش از يک .  ھزار ويزا برای مھاجران افغانستان صادر کند۵٠٠ ايران آمادگی دارد ساالنه او گفت که

 .کنند در ايران زندگی می» قانونی«صورت   ھزار افغانستانی به۴٠٠ ميليون و

 از ورود ھای وزارت کشور برای جلوگيری ذوالفقاری ايجاد ديوار مرزی ميان ايران و پاکستان را يکی از برنامه

بينی شده برای امنيت مرزھا در بودجه سال آينده را  شوند، عنوان کرد اما اعتبار پيش مھاجرانی که از اين مرز وارد می

» پذير مرزھای آسيب« او در ادامه مرزھای ايران با پاکستان و اقليم کردستان عراق را .ندانست» کافی«برای اين اقدام 

نيازمند است و گفت که ايران و ترکيه برای عمليات مرزی مشترک » امنيت کامل«رای تری ب خواند که به اعتبار بيش

ذوالفقاری از بيان جزئيات بيشتر در باره عمليات مشترک ايران و ترکيه در مناطق مرزی خودداری . اند به توافق رسيده

 .کرد

نيروھای نظامی ايران که از سوی گروه معاون امنيتی وزير کشور حکومت اسالمی ايران، در پاسخ به پرسشی در باره 

او در ادامه بدون » .ھا انجام دھد  برای آزادی آن پاکستان قول داده است اقدام ويژه«العدل ربوده شدند، گفت که  جيش

آن گروه تروريستی که اين کار را انجام داده است به دنبال امتياز «العدل ببرد، گفت که  که نامی از گروه جيش اين

  ». است و خواھان آزادی افراد خود در ايران استبيشتری
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جلسات متعددی با دولت پاکستان برگزار شده «عنوان کرد و گفت که » ناشدنی«ذوالفقاری اما خواسته اين گروه را 

او گفت که » .ھای ما را مرتفع کنند اند که اقدامات اساسی داشته باشند و دغدغه ھا به جد اين قول را داده است و آن

 .اند يا نه داند که اين افراد با خانواده خود تماس تلفنی داشته ندارد و نمی» ھا گروگان«طالعی از وضعيت ا

 نظامی ايران را در ھنگ مرزی ميرجاوه ربود و پس از چند روز پنج تن از نظاميان ١١العدل مھر امسال  گروه جيش

 .ربوده شده را آزاد کرد

نگار   روزنامهحسيب هللا مستنصر،. ه مھاجران افغان از ايران نيز شدت گرفته استزمان با اخراج، خروج داوطلبان ھم

گرانی و بيکاری در ايران باعث شده که بخشی از مھاجران از سر ناچاری به : در ھرات، در اين باره گفته است

 از افغانستان به دالرسبب قاچاق  گذاشته، آن ھم به تأثيراما گرانی در ايران بر روی افغانستان ھم . افغانستان بازگردند

  .ايران

ھا در ايران و باال گرفتن موج اخراج  گويد که مشاھدات او حاکی از تشديد فشار بر افغان حسيب هللا مستنصر می

ھا  ای ندارند و سال شوند که در اين کشور ھيچ پايگاه و امکان زندگی  به افغانستان بازگردانده میئیھا خانواده. ھاست آن

 .اند تا راھی ايران شوند اند از کف نھاده  ھر چه داشتهپيش

به گفته مستنصر، خبرنگار افغان، دردناک به ويژه وضع کودکان و نوجوانانی است که بدون سرپرست به افغانستان 

که  برای کمک به اين کودکان وجود دارد، اما مشکل اين است ئیھا گويد در ھرات سازمان او می. شوند بازگردانده می

. زند دھی و ھماھنگی با مرزبانان افغان و نھادھای مربوط به مھاجران دست به اخراج می دولت ايران بدون اطالع

  . آيد فجايعی تکان دھنده ھستند مشکالتی که برای کودکان و نوجوانان در مسير اخراج پيش می

  

  منطقه»  نيابتیھای جنگ«ھای موسوم به  حضور فعال سپاه پاسداران حکومت اسالمی در جنگ

، کشورھای منطقه ٢٠١٩ مارس ١٧ – ١٣٩٧ اسفند ماه ٢٦شنبه  وگو با خبرگزاری فارس، يک پاسدار جعفری در گفت

نظامی در سوريه و عراق  دھی نيروھای شبه  زيادی برای سازمانئیسپاه توانا«: تر تھديد کرد و گفت ثباتی بيش را به بی

  ».دارد

 و امريکاکه برای دفع فشارھای » طلب حکومت و روحانی اطالح«در ادامه با حمله به جناح اين فرمانده سپاه پاسداران، 

سپاه اجازه سازش در اين سياست «: ای جمھوری اسالمی است، گفت ھای منطقه متحدانش، خواستار نرمش در سياست

 ».دھد را نمی

ھای اين  را از اصول انقالب اسالمی و خاصيتاگر جريانی بخواھد ذھن مردم «: پاسدار جعفری با لحنی تھديدآميز گفت

آوردھای مثبت آن به سمت سازش ھدايت کند و بگويد مردم به نفع شماست که سازش کنيد، قطعا سپاه  حرکت و دست

 ».ايستد مقابل آن می

بشار ھای ميلياردی حکومت اسالمی برای حمايت از حکومت  چنين در واکنش به برخی اظھارات در باره ھزينه او ھم

 که جمھوری اسالمی برای دخالت در ئیھا ايم و پول ما ھزينه زيادی برای اين کار نپرداخته«: هللا لبنان گفت اسد و حزب

 ».اند چيزی نيست ھا ھزينه کرده امريکائیی که دالرھا  منطقه خرج کرده در برابر تريليون

  ودک کشته شدند ھزار ک٢١ ھزار تن از جمله ٣٧٠ھشت سال جنگ در سوريه؛ بيش از 

 ھزار ٣٧٠سازمان ديدبان حقوق بشر سوريه، در آستانه ورود به نھمين سال جنگ داخلی در سوريه اعالم کرد تا کنون 

 .اند تن در جريان اين جنگ جان باخته
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 مارس، ١۵زمان با  سازمان غيرانتفاعی ديدبان حقوق بشر سوريه که مرکز آن در لندن قرار دارد، اين آمار را ھم

 .روز نخستين تظاھرات اعتراضی در سوريه، منتشر کرده است الس

اند و در ميان  داده  تن را غيرنظاميان تشکيل می۶٢٣ ھزار و ١١٢شدگان،  مطابق آمار اين نھاد، از مجموع آمار کشته

 .خورد  ھزار زن به چشم می١٣ ھزار کودک و ٢١ھا  آن

مسالمت آميز توسط حکومت بشار اسد آغاز شده بود، پس از جنگ داخلی سوريه که در پی سرکوب خونين تظاھرات 

ھای شورشی بر سر تسلط بر مناطق اين کشور  ھای جھادی و گروه ھای خارجی، جريان چند سال به صحنه نزاع قدرت

  .بدل شد

 

ای حکومت  قهترين متحد منط ايران بزرگ. بشار اسد در ماه گذشته با سفر به تھران با رھبر حکومت اسالمی ديدار کرد

  .رود شمار می سوريه به

 کفه جنگ را در نزاع ،٢٠١۵مداخله نظامی مستقيم نيروھای ايرانی و روسی در حمايت از حکومت بشار اسد در سال 

 . دادتغييربا مخالفان به سود حکومت بعث سوريه 

ارتش سوريه و شبه نظاميان  ھزار سرباز از ١٢۵بنابر اعالم سازمان ديدبان حقوق بشر سوريه، در اين جنگ حدود 

چنين نيروھای نظامی کرد جان خود را از دست   ھزار جنگجو شامل شورشيان سوری و ھم۴٧متحد آن کشته شدند و 

 .اند داده

 ھزار نيروی جھادی شامل جنگجويان داعش و ھيئت تحريرالشام، شاخه سابق القاعده در سوريه، نيز در ۶۶بيش از 

 .اند جريان اين جنگ کشته شده

اند يا به کشورھای ديگر پناه   ميليون تن جمعيت سوريه در داخل اين کشور آواره شده٢١ ميليون تن از ١٣در مجموع 

 .برده اند

 . به سوريه لطمه زده باشددالر ميليارد ۴٠٠شود جنگ حدود  تخمين زده می

در ) ک.ک. پ( ارگران کردستاناکنون ترکيه از شروع يک عمليات مشترک نظامی با ايران عليه نيروھای حزب ک

س جمھور ترکيه گفت که ئي راردوخانبه گزارش خبرگزاری رويترز رجيب طيب . مرزھای شرقی خود خبر داده است

 محل دقيق اين عمليات معلوم .اولين عمليات از اين نوع بود و ابراز اميدواری کرد تکرار شود» عمليات مشترک«اين 

  .نيست

ما عمليات مشترکی با ايران را در «: تر گفت آناتولی، سليمان سويلو وزير کشور ترکيه، پيشاما به گزارش خبرگزاری 

او » .ک در مرزھای شرقی خود شروع کرديم ک  مارس به وقت گرينويچ، عليه پ١٦ساعت ھشت صبح روز دوشنبه 

 ».نتايج را بعدا اعالم خواھيم کرد«: افزود
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: نيروھای مسلح ايران به خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، گفتبا اين حال بعد از آن يک منبع آگاه در 

گفتنی است . ک آغاز نموده است ک ارتش ترکيه صبح امروز عملياتی را در مرزھای شرقی خود بر عليه گروه پ«

 ».نيروھای مسلح جمھوری اسالمی ايران در اين عمليات دخالتی ندارند

  

  به دليل آلودگی ھواھا ھزار ايرانی  مرگ ساالنه ده

س سازمان حفاظت از محيط زيست ئيبه نقل از ر، ٢٠١٩ مارس ١٢ -١٣٩٧ اسفند ماه ٢١شنبه  سهخبرگزاری ھرانا، 

 . دھند دليل آلودگی ھوا جان خود را از دست می  نفر در کالنشھرھا به۶٠٠ ھزار و ٢٩ساالنه : نوشت

شنبه، در سالن شھدای دولت استانداری البرز برگزار شد،  عيسی کالنتری در جلسه شورای اداری استان که روز سه

 ھزار و ٢٩دھند، ھر سال  تعداد افرادی که در کالنشھرھا به دليل آلودگی ھوا جان خود را از دست می: اظھار داشت

ن امر، دھند که دليل اي ای از دست می  ھزار نفر عمر خود را در تصادفات جاده١٧ نفر بوده در صورتی که ساالنه ۶٠٠

 .عدم حرکت در راستای توسعه پايدار است

که تمام جوامع و محيط زيست استان البرز در  س سازمان حفاظت از محيط زيست، با بيان اينئيعيسی کالنتری ر

 کرد و سيستم توسعه پديدار تعريف تغيير سياست ھای زيست محيطی دنيا ١٩٧٠از دھه : معرض تھديد ھستند، افزود

 ضد اقتصادی نبودن، ضد نظام اجتماعی نبودن، ضد محيط زيست نبودن توسعه و نيز محترم شمردن شد که چھار اصل

 .حقوق نسل ھای بعد را شامل می شود

 درصد آلودگی شھر تھران به ۶۶: که محيط زيست در اثر ناپايداری توسعه تخريب شده است افزود کالنتری با بيان اين

ھای   و در سال جاری که شاھد بھبود ھوای اين شھر بوديم، جلوی ورود کاميوندليل فعاليت خودروھای گازوئيلی است

 .آالينده به تھران که دو سوم آلودگی ھوا در فصل زمستان به آن ھا مربوط می شد، گرفته شد

در فصل زمستان، ھر موتورسيکلت کاربراتوری بيش از پنج برابر يک خودرو : س جمھور، خاطرنشان کردئيمعاون ر

 آلوده شدن ھوا می شود که اين موضوع نيز از نتايج توسعه ناپايدار است که اين نوع توسعه در نھايت به توليد موجب

 .ناخالص سرانه ھای داخلی منجر می شود

وری انرژی در دنيا پس از روسيه در رده دوم قرار دارد و باالترين مصرف  که ايران از نظر بھره کالنتری با بيان اين

ھای بعد نيستيم و يک  ما نگھبان خوبی برای حفاظت از محيط زيست نسل: شور ما صورت گيرد يادآور شدانرژی در ک

 . استدالرکشور جھان سومی ھستيم که توليد ناخالص سرانه داخلی ما حدود پنج ھزار 

يرشان را برای پذ ھای تجزيه  درصد آب۴٠توانند حداکثر  بنابر قوانين و مقررات جھانی، کشورھا می: کالنتری گفت

 . درصد است١٢٠حفظ محيط زيست مصرف کنند که اين مقدار در کشور ما نزديک به 

 

  ای تلفات جاده

  . ھزار نفر اعالم کرد١۴ای در ايران را ساالنه افزون بر   راھور ناجا نيز تعداد تلفات جادهپوليسس ئير

 در جمع خبرنگاران پوليسسراسری ھمياران  راھور ناجا نيز روز جاری در ھمايش پوليسس ئيفر ر کمال ھاديان

ايم که نسبت به سال گذشته،  ای کشور داشته  کشته بر اثر تصادفات جاده١٣٠٠، بيش از ٩٧در نوروز : اظھار کرد

 ھزار تن در ايران اعالم ١۴او تعداد کشته شدگان حوادث جاده ای در سال را .  درصد افزايش داشته است۵/١٨ًتقريبا 

  .کرد
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  گيری نتيجه

تر از   کمدالر قيمت ،١٣٩٧نوروز .  کرد که نوروز پيش امسال با گذشته بسيار متفاوت استتأکيدتوان  بندی می در جمع

 ئی بين سی تا چھل و پنج ھزار تومان، قيمت گوشت قرمز کيلوئیسه ھزار و پانصد تومان، قيمت چای خارجی کيلو

 بيش دالر قيمت ،١٣٩٨يک ھفته مانده به نوروز . بود… ومان و چھل ھزار تومان، شکر کيلوئی دو ھزار و ھشتصد ت

 ١٦٠ تا صد و ١٤٠ توامن، ھر کيلو چای بين ٨٠٠٠ ھزار تومان، پياز ١۴۵ ئی ھزار تومان، قيمت گوشت کيلو١٣از 

مه در ني. است…  ھزار تومان و۴۵ ئیگردان کيلو  ھزار تومان، تخمه آفتاب١٠ تا ٨تومان، قيمت ھر کيلو شکر بين 

ھا بر مقدار اجاره نقدی ماھيانه  ھا با کاھش پول پيش خانه خانه خانه دو برابر شده و صاحب  قيمت کرايه،١٣٩٧اول سال 

دستمزدھا ثابت مانده و . قيمت ھمه کاالھا و خدمات به جز نان و بنزين بين دو تا سه برابر افزايش يافته است. اند افزوده

.  درصد به دستمزدھا افزوده شود٢٠ھا فقط قرار است بين ده تا  درصدی قيمت ٣٠٠ تا ٢٠٠با وجود افزايش بين 

گفته شھروندان، ھر دانه آجيل  ھای شغلی زيادی از بين رفته است و اقتصاد ايران چنان از ھم فروپاشيده که به فرصت

انی به ظرف آجيل دست اگر مھم. توان چھارصد دانه پسته خريد با صد ھزار تومان می. دارای قيمت مشخص شده است

  .دارد  دانه پسته بردارد برای ميزبان دو ھزار و پانصد تومان خرج بر می١٠ببرد و 

 ھزار تومان، ھر کيلو ٢٠ تا ١٥ ھزار تومان، شيرينی خشک بين ١٠٠در حال حاضر قيمت آجيل ھر کيلو بيش از 

  . تومان است٦٠٠٠ و پرتقال ٧٠٠٠سيب 

 ٩٧سال .  است که به شدت بحرانی استئیھا مورد استفاده مردم يکی از حوزهبازار اقالم و کاالھای اساسی 

 مردم قرار داشت و ئی بودند که در سبد غذائیآور برخی از کاالھا افکارعمومی و بازاريان شاھد اوج گيری سرسام

ت و گوشت مرغ و کمياب شدن رب گوجه فرنگی، باال رفتن قيمت لبنيا. دولت ھيچ تنظيمی در بازار به وجود نياورد

 پرتالطمی را شاھد ئی ھزار تومان باعث شده بازار مواد غذا١٤٥ ئیحاال گران شدن عجيب و غريب گوشت تا کيلو

  .باشيم و سفره مردم ھر روز کوچک و کوچکتر شود

 ، موضوعی کامال غيراتفاقی و عمدی است؛ چرا که٥٧ سال از انقالب ٤٠عدم نظارت بر بازار مسکن بعد از گذشت 

  .حتی سازمان مردم نھادی ھم وجود ندارد که از آسيب ديدگان بی شمار اين بخش حمايت کند

 ميليون تومان قد کشيده است و اين در حالی ٧برخی از کارشناسان معتقدند در پی نوسانات اخير خط فقر تا بيش از 

ھزار تومان است و در اکثر مناطق  ميلوين کارگر رسمی، يک ميليون و دويست ١٤است که حداقل مزد ماھيانه حدود 

ًرو، موضوع خريد مسکن در جامعه ما، تقريبا به يک رويا   از اين.کشور تنھا کفايت اجاره يک واحد مسکونی را ندارد

  ! تبديل شده است

س جمھور ايران گفته است که ايران در شرايط ئيحسن روحانی، ر رسيده است که ئیجا بحران اقتصادی در ايران به

اين » فرماندھی«ای رھبر حکومت اسالمی ايران پيشنھاد او برای  هللا علی خامنه قرار دارد اما آيت» گ اقتصادیجن«

  .را رد کرده است» جنگ«

سال «طلب دولت حسن روحانی، اشتباه نيست که  در چنين شرايطی، شايد واقعا حرف جھانگيری معاون اول اصالح

 زنده بمانند ١٣٩٧اند در سال  که کارگران و فرودستان جامعه ايران توانسته اين! » را با موفقيت پشت سر گذاشتيم١٣٩٧

  !وار بوده است؟ آور و موفقيتی معجزه بسيار حيرت

رو است؛  ھای چندگانه روبه»بحران«دھنده اين واقعيت غيرقابل انکار است که ايران با  چه که در باال گفته شد، نشان آن

 ھزار ١٠٠کند؛ آنگونه که کسری بودجه سال آينده   بودجه ساالنه را غيرممکن مینتأميکاھش درآمدھای نفتی که 

ايران ھنوز نتوانسته راھکار مطمئنی برای انتقال درآمدھای نفتی و تجارت با اتحاديه . شود بينی می ميليارد تومان پيش
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 را به حالت تعليق درآورده و ئیشو پولھای منع   تصويب اليحه الحاق ايران به کنوانسيونمسألهھمين . اروپا پيدا کند

  .سازد احتمال بازگشت دوباره ايران به فھرست سياه گروه ويژه اقدام مالی را ممکن می

رکود اقتصادی که به تعطيلی واحدھای توليدی، افزايش بيکاران و از دست رفتن مشاغل موجود خواھد انجاميد، 

دولت نه . نشين و فقرا شھری را به دنبال دارد فزايش جمعيت حاشيهمھاجرت و کوچ اجباری درون مرزی و به تبع آن ا

اين وضعيت . تواند وعده رشد اقتصادی شش درصدی را محقق کند و نه توان ايجاد ساالنه يک ميليون شغل را دارد می

 .تر خواھد کرد اعتراضات را وسيع

ھا برای  ھا، تزريق نقدينگی به بانک ادغام بانک. رسد  اجتماعی ھم حل ناشدنی به نظر میتأمينبحران نظام بانکی و 

ھا به فروش اموال مازاد ھر يک شايد در کوتاه مدت کمی از التھاب بحران بکاھد اما  افزايش سرمايه، الزام بانک

ھا به تسھيالت تکليفی  ھمين وضعيت دست دولت را در الزام بانک. نظام بانکی شود» ورشکستگی«تواند مانع  نمی

 .دھد و تنھا راه چاره خلق دوباره نقدينگی و دامن زدن به تورم رسمی است که قدرت خريد عمومی را کاھش میبنند  می

ھای بازنشستگی را   اجتماعی و صندوقتأميناش به سازمان   اجتماعی نيز دولت بدھی انباشته شدهتأميندر حوزه 

 اجتماعی به واگذاری اموالش مکلف شده، تأمينان سازم. برد پردازد و طرح کاھش خدمات اين نھادھا را پيش می نمی

ھای بازنشستگی بايد اموال خود را بفروشند تا بتوانند مطالبات و مستمری ماھانه بازنشستگان را  گونه که صندوق ھمان

 .بپردازند

ھای آن،  بندی برای سال ميالدی جاری منتشر شد که بنا بر رتبه» گزارش جھانی سعادت« اسفند، ٢٨شنبه،  روز سه

  .قرار دارند و اھالی سودان جنوبی در قعر جدول» باسعادت«ھا در صدر جدول مردمان  فنالندی

، سوئيس، سوئد، ھالند، نروژ، ايسلند، دنمارکبندی عبارتند از فنالند،  در اين رتبه» باسعادت«کشور نخست  ده

 . است  و از سال گذشته يک پله تنزل داشتهاياالت متحده در رتبه يازدھم قرار دارد. نيوزيلند، کانادا و اتريش

يک پله باالتر از سودان جنوبی، جمھوری آفريقای مرکزی . است) ١۵۶رتبه ( ترين رتبه مربوط به سودان جنوبی نئيپا

 .اند  قرار گرفتهئیو بعد از آن چندين کشور آفريقا) ١۵۴( و در رتبه باالتر افغانستان

 اين شاخص برای ايران در . است  جای گرفته١١٧ی جھان، امسال در رتبه ايران در جدول شاخص سعادت کشورھا

 . است  بود که در نتيجه يازده پله سقوط کرده١٠۶سال گذشته ميالدی، 

 . قرار داشت١٠۵ در جايگاه ،٢٠١۶ايران در سال 

ھای ديگر مھم کيفيت   چون ثروت، اميد به زندگی، فساد، آزادی و شاخصئیھا کننده اين گزارش، زمينه ه تھيهمؤسس

 . است  کشور بررسی کرده١۵۶زندگی را در 

مطلب را با آرزوی برچيده شدن بساط سانسور و اختناق، آزادی ھمه زندانيان سياسی و اجتماعی، فرا رسيدن سال نو 

، ھمبستگی، م و برای آنان آزادی، برابریئيگو جو، شادباش می طلب و عدالت خواه، مساوات ھای آزادی را به ھمه انسان

  .کنيم صلح، امنيت، عدالت، رفاه و شادمانی آرزو می

  ٢٠١٩ چ بيستم مار– ١٣٩٧ ]حوت[چھارشنبه بيست و نھم اسفند

  


