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 .Iran's M  ايرانآئينۀ 

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٨ مارچ ٢٣
  

 !١٣٩٦ترين وقايع سال  مھم
حق و ه ھای ب اميدوارم سال نو، سرآغازی برای تحقق خواسته! ھای آزاده با تبريک و شادباش سال نو به ھمه انسان 

  . مردم و سال سقوط برای کليت حکومت اسالمی ايران باشد ۀعادالن

  
ھای کارگری، زنان، دانشجويان، جوانان و مردم  گيری اعتراض حکومت اسالمی، با نگرانی از شورش مجدد و اوج

تری ادامه خواھد  ترديد اين اعتراضات سال گذشته، امسال نيز با شدت بيش بی.  شد٩٦تحت ستم و غيره وارد سال 

  .تياف

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزير کشور حکومت اسالمی، اعالم کرده که حفظ امنيت در ايران نخستين اولويت دولت 

کاھش » نظام«پيش از اين وزارت کشور اعالم کرده بود که اعتماد عمومی به .  است١٣٩٧روحانی در سال 

  .گيری پيدا کرده است چشم

) ايسنا( وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران  در گفت،١٣٩٧ فروردين ١ شنبه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزير کشور سه

 . و حفظ امنيت در جامعه استتأمين ٩٧ترين اولويت دولت روحانی در سال  اعالم کرد که مھم

 در ايران، حسين ذوالفقاری معاون امنيتی انتظامی وزارت کشور در گزارشی ١٣٩۶بعد از تظاھرات سراسری دی 

ھا و نھادھای جمھوری اسالمی کارآمدی خود  در ايران کاھش يافته، سازمان» نظام«ود اعتماد عمومی به اعالم کرده ب
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ھای انتخاباتی بدون توجه به امکانات کشور، انتظاراتی را  ھای سياسی و وعده اند و عالوه بر اين رقابت را از دست داده

 .اند اين انتظارات، مردم ناراضی شده» انباشت«و در اثر توان آن را برآورده کرد  در مردم به وجود آورده که نمی

کاھش رشد اقتصادی، افزايش بيکاری در اثر ورشکستگی واحدھای توليدی، توزيع غير متعادل ثروت و درآمد، 

ترين داليل  چنين حجاب اجباری يکی از مھم تر شدن شکاف طبقاتی، تورم و گسترش فقر و فالکت در ايران و ھم عميق

وگو با ايسنا بدون  عبدالرحمان فضلی در گفت. چنان ادامه دارد اين وضعيت، ھم. ضات سراسری در ايران بوداعترا

 :اشاره به اعتراضات سال گذشته گفته است

ھای که داريم کماکان حفظ امنيت است زيرا امنيت اساس  بينی ھا و پيش  باتوجه به تحليل٩٧مان در سال  اولويت اول«

 تأميننخواھد بود بنابراين اولويت اول ما … ور است و اگر امنيت نباشد کار اقتصادی و سياسی و ھا در کش فعاليت

 ».امنيت برای مردم است

ويژه قوه  س جمھور سابق حکومت اسالمی و ياران او در برابر مجموعه حاکميت، بهئينژاد ر کشی محمود احمدی صف

 و رحيم مشائی به ئیای حاکميت بود که با روانه شدن حميد بقاه و برادران الريجانی، چالش بزرگ ديگری برئيقضا

حلقه «ھای نھم و دھم در پايان سال از تشکيل  س دولتئير. تری خواھد يافت ترديد در سال آتی ابعاد وسيع زندان، بی

ازات ويژه و تسلط بر مراکز قدرت و ثروت از امتي«با  گفته او، ای از اتحاد دو جناح حکومتی سخن گفت که به »بسته

  ».برند حقوق برتر نسبت به ديگر مردمان بھره می

» اولويت اول«را » در ھم شکستن اين حلقه بسته«اين دوران را داد و » پايان«جا پيش رفت که نويد  نژاد تا بدان احمدی

وده که رھبر س جمھوری بئيس دولت اسالمی بوده، بلکه تنھا رئينژاد نه تنھا ھشت سال ر احمدی. ھر ايرانی دانست

 .نزديکی نظرات خود به او را رسما از تريبون نماز جمعه اعالم کرده است

علی شمخانی، . اند درباره احتمال فروپاشی حکومت اسالمی، حتی عوامل و عناصر اصلی آن نيز سخن به ميان آورده

حکومت » آغاز سقوط«را » سلب اعتماد مردم به نظام«دبير شورای عالی امنيت ملی، با اشاره به معضل فساد، 

چه ما را بايد نگران کند نفرت، خشم و کينه  آن«: گويد داند؛ اسحاق جھانگيری، معاون اول روحانی، می اسالمی می

ھا سخن  رحمانی فضلی، وزير کشور، از پا بر جا بودن عوامل نارضايتی» .ن و نظام استمسؤوالمردم نسبت به 

در » زوال اجتماعی«عباس آخوندی، وزير راه و شھرسازی، از » .ور شود لهيک جرقه کافی است تا شع«گويد که  می

مسعود نيلی نسبت به » .اميد را تزريق کند«و » مشکالت بنيادی خود را رفع«تواند  دھد که ديگر نمی ای خبر می جامعه

عه بعد فرصت در ممکن است دف«: گويد دھد و خطاب به حکومت می ماه ھشدار می تر شدن ابعاد تظاھرات دی وسيع

 ».، در معرض خطر خواھيم بود...طور ادامه دھيم اگر ھمين«: دھد و ھشدار می »اختيار شما نباشد

که دير شود صدای  ن پيش از آنمسؤوال«طلب حکومت، ابراز اميدواری کرده که  ھاشم آقاجری، فعال جناح اصالح

طبقه ضعيف «چه  دھد، چنان سالمی، ھشدار میگذار حکومت ا حسن خمينی، نوه بنيان» .ھا را بشنوند اعتراض

و » فروپاشی«خود را نگيرند، جمھوری اسالمی يا با » مطالبات غيرسياسی و غيرفرھنگی« او  پاسخ به گفته» اقتصادی

س جمھوری به اصطالح دوران ئيمحمد خاتمی، ر. مواجه خواھد شد» نوعی پوپوليسم اقتدارگرا«يا با خشونت عريان 

اصل «اعتمادی متقابل ميان حاکميت و مردم را تھديدی برای  ، بی»اند ھمه ناراضی«که   بر اينتأکيدا ، ب»اصالحات«

 مبنی بر ٩۶در سال » تحول کيفی«طلب، با اشاره به رخ دادن  داند و عباس عبدی، فعال اصالح می» موجوديت نظام

، بازسازی رابطه مردم و حکومت را »ھای قبلیھا و نھاد  مردم از طريق ابزارھا و شيوهکنترول«ناتوانی حکومت در 

 .داند  می٩٧سال » مسألهترين  مھم«
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سران و . توان به تالش دختران خيابان انقالب در دفاع از آزادی اشاره کرد می ١٣٩۶يکی ديگر از رويدادھای سال 

کارانه  يابان انقالب، جنايت، با اعتراض دختران خ...ه، نيروی انتظامی وئيھای حکومت اسالمی مانند قوه قضا ارگان

 .برخورد کردند

  
زده کرد، حمله شماری از افراد مسلح به ساختمان مجلس و   ھمه را بھت،١٣٩۶ که در سال ئیيکی از ديگر رويدادھا 

بر ) داعش( خرداد صورت گرفت، گروه دولت اسالمی ١٧يت اين حمله را که در روز مسؤول. هللا خمينی بود مقبره آيت

هللا   نفر در اين حمله کشته شدند، ھرچند مقامات ايرانی آن را بی اھميت جلوه دادند و آيت١٧کم  دست. رفتعھده گ

  .ياد کرد» بازی ترقه«ای از آن به عنوان  خامنه

  .دھيم به بررسی وقايع مھم ايران در سالی که گذشت ادامه می

***  

  شھر بزرگ و کوچک کشور١٠٠شورش عمومی در 

نخستين تظاھرات برای اعتراض به گرانی ھزينه .  بود١٣٩٦ صد شھر ايران، مھم ترين واقعه سال شورش عمومی در

اما به سرعت رنگی سياسی و . ، در مشھد برگزار شد٢٠١٧  دسامبر ٢٨ - زندگی و فساد اداری در ھفتم دی 

 ضدحکومتی و سابقه ، شعارھای بیئیگستردگی جغرافيا. ضدحکومتی گرفت و به شھرھای ديگر سرايت کرد

ای بود که روزی ھوادار  خصوصيات اجتماعی، اقتصادی معترضان، بازتاب نارضايتی گسترده حتی در ميان طبقه

  .داد حکومت اسالمی را تشکيل می

چون يا مرگ يا زندگی؛ زندانی سياسی آزاد بايد گردد؛   ھمئیاند شعارھا ھا اعالم کرده تظاھرکنندگان که خبرگزاری

مردمو ذله کردن؛ سيد . ور؛ عزا عزاست امروز، حقوق ملت ما زير عباست امروز؛ اسالمو پله کردنمرگ بر ديکتات

علی حيا کن، حکومت رھا کن؛ توپ تانک فشفشه، آخوند بايد گم بشه؛ سوريه رو رھا کن، فکری به حال ما کن؛ جوون 

  ... وکند  میئیکند، آقا خدا  میئیبيکار نشسته، آخوند تو کاخ نشسته؛ ملت گدا

ن کشوری اين تظاھرات را به بيگانگان نسبت دادند و دست دشمنان خارجی مسؤوالای و بسياری ديگر از  هللا خامنه آيت

بسياری از مقامات و از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی، وزير کشور، بر اساس . ھا ديدند را پشت پرده شورش

ور شدن اعتراضات  ی و نارضايتی گوناگون را سبب شعلهھای امنيتی و انتظامی، عوامل داخل ھای دستگاه گزارش

  .خواندند

گيری از بھانه به دست دشمنان دادن، بر ضرورت رفع مشکالت و انجام  که خود گفت، برای پيش خامنه ای، البته چنان

  . کردتأکيداصالحات درونی نيز 

 نفر و ١١٠شدگان را نزديک به   نفر، زخمی۵٠ تا ٣٢شدگان اين تظاھرات را بين  منابع مختلف شمار کشته

  . نفر ذکر کردند۵٠٠٠ تا بيش از ۴۵٠٠دستگيرشدگان را بين 
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  انتخابات رياست جمھوری

 ارديبھشت برگزار شد، از رويدادھای ٢٩بات رياست جمھوری ايران نيز که در روز جمعه دوازدھمين دوره انتخا

  . است١٣٩٦ديگر سال 

. ھا با حمايت از حسن روحانی به ميدان آمدند گرايان با نامزدی ابراھيم رئيسی و ديگر جناح در اين انتخابات، اصول

  .خود کنار رفتند و برخی نيز آراء چندانی به دست نياوردندالبته نامزدھای ديگری نيز پا به صحنه گذاشتند که برخی 

گرايان دولت وقت و بنابراين حسن روحانی و معاون وی اسحاق جھانگيری را به حيف و  در مبارزات انتخاباتی، اصول

ا به ھای کالن و نجومی به مديران دولتی و ضعف مديريتی متھم کردند و حسن روحانی نيز آنان ر ميل و اعطای حقوق

 .شھروندان متھم کرد» زبان بريدن و دھان دوختن«

محمد قاليباف، شھردار پيشين تھران که نخست نامزد انتخابات بود و در مناظرات انتخاباتی شرکت کرد و سپس به 

توان با قاچاق  حمايت از رئيسی کنار رفت، گفت که وقتی يک وزير در واردات غيرقانونی نقش دارد، چگونه می

  .کردمبارزه 

ترين  ھای دوگانه اعضای دولت را سبب اصلی قاچاق کاال در کشور دانست که يکی از مھم يتمسؤولابراھيم رئيسی 

  .موضوعات مورد بحث در انتخابات سال جاری بود

که آنان از آزادی  ساختن ھمه چيز متھم کرد و از اين» ممنوع«که آمد، مخالفان خود را به  اما حسن روحانی نيز چنان

  .گويند، اظھار تعجب کرد خن میس

 درصد آرا را به دست ١٤/٥٧در دوازدھمين دوره انتخابات رياست جمھوری ايران، حسن روحانی در مرحله اول، 

  .آورد و نيازی به برگزاری دور دوم نشد

  

  اقتصادی

صاد ايران نوشته که در مقاله مفصلی در مورد اقت» اکونوميست«مجله .  سال است٣١ميانگين سنی جمعيت ايران حدود 

ھزار فرصت شغلی تازه است اما در بھترين حالت، اقتصاد اين کشور توان  ايران ساالنه نيازمند يک ميليون و دويست

  .ھای شغلی جديد را دارد ايجاد تنھا نيمی از اين فرصت

 شمسی، ١٣٩٦انی سال مرکز آمار ايران، در جديدترين گزارش خود، اعالم کرد که جمعيت اين کشور، در روزھای پاي

  . ميليون نفر گذشته است٨١از مرز 

 نفر اعالم شد ٢٧٠ ھزار و ٢٩٦ ميليون و ٧٩در سال گذشته بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن جمعيت ايران 

 .دادند  درصد آن را زنان تشکيل می٤٩ درصد آن را مردان و ٥١که که 
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. ای نيست  استانداردھای تعريف شده در قوانين کار ايران کار سادهخوان با در چنين شرايطی يافتن يک فرصت شغلی ھم

نه تنھا در مشاغل غيررسمی، بلکه کارفرمايان شناخته شده نيز آمار روشنی از ساعات کار و ميزان دستمزد کارگران 

ر، دچار بحران ھا مختلف کشو عنوان مثال، کارخانه دولتی، نيمه دولتی و خصوصی در استان به. کنند خود ارائه نمی

  .کنند ھستند و حتی حق و حقوق کارگران خود را پرداخت نمی

که ھدفی روشن و يا   بی آنئی، نخستين سال دور دوم زمامداری حسن روحانی، نقش دستگاه اجرا١٣٩۶در سال 

  . ھای مخوف اقتصادی کشور در کار باشد بست ای منسجم برای خروج از بن برنامه

در اين . افتد شان چند ماه به تعويق می ھای گسترده کارگرانی است که پرداخت حقوق تراضيک مورد بسيار مھم؛ اع

که به » آذر آب«و » ھپکو«تری بر پا کرد، از جمله دو شرکت  زمينه مشکالت چند شرکت بزرگ سر و صدای بيش

، طی »نئيوليد با ظرفيت پاھای سنگين به نظام بانکی، واردات محصوالت مشابه خارجی، کسادی بازار و ت بدھی«دليل 

  )١٣٩۶ مھر ماه ٢۴دنيای اقتصاد، (  .شان را بپردازند مدت چند ماه نتوانستند حقوق کارگران

انداز کنندگان ايرانی  ھا نفر از پس ھای ميليون ھا و موسسات مالی، سپرده مورد ديگر؛ در سالی که گذاشت، برخی بانک

ھا نيز در  کنند که بخشی از آن باختگان را باالی پنج ميليون نفر ارزيابی می لبعضی از مراجع، شمار ما. را باال کشيدند

دولت با برداشت از منابع بانک مرکزی يازده ھزار ميليارد تومان و به روايتی . طغيان دی ماه گذشته شرکت داشتند

گونه موسسات  کاری اين  تبهبه بيان ديگر. باختگان اختصاص داد بيست ھزار ميليارد تومان را به جبران خسارت مال

، »اعتماد«گفتگو با عباس آخوندی، وزير مسکن و شھر سازی، روزنامه ( .مالی از کيسه تمامی مردم ايران جبران کرد

  )١٣٩۶اول بھمن ماه 

 به پانزده در صد در سال ١٣٨۵ھای عمرانی در بودجه عمومی کشور از بيست و چھار در صد در  سھم ھزينه* 

به . ھای مجلس امکان دارد در سال نوی خورشيدی به صفر کاھش يابد بينی مرکز پژوھش افته و به پيش کاھش ي١٣۵٩

کند و برای مخارج عمرانی تقريبا آھی در بساط   خرج میئیھای اجرا بيان ديگر دولت دار و ندارش را در راه ھزينه

  .ندارد

رز ھشتاد ھزار ميليارد تومان رسيده است که بخش  به م١٣٩۶گيری است و در سال  کسری بودجه دولت رو به اوج* 

که به معنای چاپ اسکناس، افزايش نقدينگی و دامن زدن به ( .شود  میتأمينبسيار مھمی از آن از طريق بانک مرکزی 

  )تورم است

ی و و بازگشت ظرفيت توليد» برجام« تنھا به دليل اجرای ١٣٩۵نرخ رشد توليد ناخالص داخلی ايران که در سال * 

 به احتمال زياد از ،١٣٩۶صادراتی نفت ايران به صورت مصنوعی به باالی دوازده در صد رسيده بود، در سال 

بانک مرکزی حکومت اسالمی در محاسبات مقدماتی خود رشد توليد ناخالص . تر نخواھد شد پيرامون چھار در صد بيش

به گفته کارشناسان، اين به معنای . زيابی کرده است در صد ار٤/٣ ماھه اول سالی که گذشت ٩داخلی ايران را در 

دھد سرش را از آب  است که به کشور اجازه می) نئييا تله رشد پا( »پشتی  گرداب نرخ رشد الک«بازگشت ايران به 

گيری در بازار کار   محسوسی در راستای بھبود ندارد و به ويژه تحول چشمتأثيردارد، ولی بر زندگی مردم  بيرون نگه

ھای بازار کار ايران، کشور به نرخ رشدی در حدود ھشت در  برای مقابله با الزام. آورد نابسامان کشور به وجود نمی

  .ادامه يابد) کم ده تا پانزده سال دست(ھم در شرايطی که اين نرخ باال طی يک دوران طوالنی  صد در سال نياز دارد، آن

 در صد و شمار بيکاران را سه ميليون و دويست ٧/١١کشور را منابع رسمی حکومت اسالمی نرخ بيکاری در * 

اگر بر اين آمار رسمی .  نداردئیھای بازار کار ايران خوانا وجه با واقعيت اين آمار، به ھيچ. کنند ھزار نفر اعالم می

والنی کردن تحصيالت خود اند، يا به ناچار به ط م که به دليل نا اميدی خود را از بازار کار کنار کشيدهئيکسانی را بيفزا
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دھند، شمار واقعی بيکاران کشور به مرز ھفت  اند و يا به مشاغل پاره وقت تن می در مراکز آموزش عالی روی آورده

ميليون نفر خواھد رسيد و نرخ بيکاری دو برابر آن چيزی خواھد بود که منابع رسمی آماری در حکومت اسالمی 

  .التحصيالن آموزش عالی و زنان ھستند اری نيز جوانان، فارغقربانيان اصلی آفت بيک. گويند می

 به مرز امريکا دالر اقتصاد ايران بار ديگر يک شوک شديد ارزی را از سر گذراند و نرخ ھر ،١٣٩۶نيمه دوم سال * 

دن ارز در حالی که بانک مرکزی حکومت اسالمی در اين زمينه وعده داده بود تا تک نرخی کر. پنج ھزار تومان رسيد

آور رو  ای سرسام ھای ارز نيز به گونه ھا، تعداد نرخ ھای جلوی صرافی زمان با طوالنی شدن صف نيز بر باد رفت و ھم

  .به افزايش گذاشت

ھای ساختاری اقتصاد ايران، و از جمله بحران حاکم بر اقتصاد توليدی بگذريم، بحران اقتصادی ايران  اگر از بحران

ھای  اين سه بحران، گرچه عرصه  .بحران ارزی، بحران مالی و بحران بانکی: وت استبرآيند سه بحران متفا

ھا در تشديد دو بحران  گيرند، اما با يکديگر در ارتباط ھستند؛ و تشديد ھر يک از اين بحران گوناگونی را در بر می

  .ديگر نيز موثر است

 اعالم کرده است که ميزان توليد نفت ايران ٩۶ سال علی کاردر، مديرعامل شرکت ملی نفت ايران در واپسين روزھای

.  ميليون بشکه در روز است۴بنا بر ارزيابی او، ظرفيت توليد نفت خام ايران حدود . در سال آينده افزايش نخواھد يافت

 داشته تر از اين ظرفيت توليد نفت  ھزار بشکه کم٢٠٠ھای سال جاری حدود  اين در حالی است که ايران در واپسين ماه

 .است

گفته .  آغاز شد و کماکان ادامه دارد٩۶ھای آخر سال   در ماهجاپانروند کاھش صادرات نفت ايران به چين، ھند و 

 .اند  زير فشار عربستان از ميزان سفارش خود برای خريد نفت از ايران و قطر کاستهئیشود که کشورھای آسيا می

کننده نفت در آسيا، صادرات نفتی عربستان به  ھای بزرگ مصرفزمان با کاھش صادرات نفت ايران به کشور ھم

، ھند و کره جاپانکشورھای چين،   نيازھای تأمينبه اين ترتيب، عربستان ضمن .  افزايش يافته استئیکشورھای آسيا

 .جنوبی به نفت، فشار مالی سنگينی به ايران تحميل کرده است

.  تومان نزديک شد۵٠٠٠ای يافت و به مرز  سابقه  افزايش بی٩۶ھای سال  اه در بازار ارز ايران در واپسين مدالربھای 

 درصد ٢۵ ماه آخر سال، کاھشی معادل ۶ تنھا ظرف دالربر اساس محاسبات مالی رسمی، نرخ برابری لایر در برابر 

 .داشته است

.  در بازار ايران گردنددالرر بھای ت  موازی تالش کردند که مانع افزايش بيشتأثير دولت و بانک مرکزی با دو اقدام بی

دولت اقدام به دستگيری صرافان نمود و بانک مرکزی نيز با دنبال کردن يک سياست پولی سعی کرد پول آزاد موجود 

 .در بازار را به سيستم بانکی کشور بکشاند

. يورماه اجرا شده بوداين سياست پولی جديد بانک مرکزی عمال تصحيح سياست کاھش نرخ سود بانکی بود که در شھر

ی کوتاه مدت بر بازار ارز تأثير نشان داد که اين دو اقدام نيز ٩۶ در واپسين روزھای سال دالراما، افزايش مجدد بھای 

 .اند داشته

 يا ارزھای خارجی ديگر نيست که در بازار ارز ايران افزايش يافته است، بلکه اين دالردر واقعيت امر، اين بھای 

 .روز در حال کاھش است است که روزبهارزش لایر 

.  ھزار ميليارد تومان رسيده است١۵٠٠ برابر شده و به رقم نجومی ٣ زمامداری روحانی  نقدينگی ايران در دوره

 ٨نژاد  ی دولت احمدی ساله ی ھشت رشد نقدينگی در ايران در دوره. شود موضوعی که تنھا به دولت روحانی محدود نمی
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 سال بعد ٨ ھزار ميليارد تومانی تحويل گرفت و ۶٢نژاد دولت را با نقدينگی  ه عبارت ديگر، احمدیب. برابر شده بود

 . ھزار ميليارد تومان رساند۴٩٠ميزان آن را به 

اند و بر اين باورند که  خوانده» سونامی نقدينگی«بسياری از کارشناسان اين ميزان از نقدينگی سرگردان در ايران را 

 .ھای مالی ايران را به بحرانی ويرانگر بکشاند تواند سرنوشت بنيان اين سونامی می

 موجود ئی درصد دارا۶٠به گفته کارشناسان، بيش از . از سوی ديگر، سيستم بانکی ايران نيز دچار بحران شديد است

مالی ھستند و ھای توليدی قرار گرفته که خود درگير بحران  سيستم بانکی به شکل وام و تسھيالت در اختيار شرکت

ھا نيز در چارچوب وام و تسھيالت بلندمدت   درصد ديگر از پول بانک٢٠حدود . ھا را ندارند توان بازپرداخت وام

 ٢٠بنابراين پول موجود در سيستم بانکی در بھترين حالت . ھا وجود ندارد پرداخت شده و امکان دسترسی سريع به آن

نتيجه اين محاسبه ساده سکته مالی سيستم بانکی . دھند ھا سود می به سپردهھا نيز به ھمين ميزان  درصد است و بانک

 .بينی شده است است که از سوی بسياری از کارشناسان امور اقتصادی ايران پيش

خواھد به اخذ ماليات از نھادھا و موسساتی باشد که بخش بزرگی از اقتصاد ايران را زير  دولت قادر نيست و يا نمی

ھای اصلی قدرت مانند نھاد واليت فقيه، آستان قدس رضوی و سپاه  گرفته است؛ نھادھای وابسته به کانون خود کنترول

 که در مالکيت اين نھادھا قرار دارند يا مانند استان قدس رضوی از پرداخت ماليات ئیھا بسياری از شرکت. پاسداران

  .روند ھای مختلف از پرداخت ماليات طفره می اند يا به بھانه معاف

انه ماليات تأسفم«: به ھمين دليل نيز وزير اقتصاد اذعان کرده است که درآمدھای مالياتی دولت سروسامان چندانی ندارد

ھای غيرمنطقی مالياتی  ھای مختلف از ماليات متناسب نبوده و معافيت شود و سھم بخش به صورت عادالنه وصول نمی

 ».شود ھای شفاف اقتصادی وارد می ا روی صنعت و بخشزيادی در کشور وجود دارد و ھمه اين فشارھ

استفاده از قدرت و مديريت  تمام سران و مقامات و نھادھای حکومت اسالمی، به فساد سيستماتيک اقتصادی و سوء

  » .پذير نيست راحتی امکان از بين بردن فساد به«ای، گفته است  دليل نيست که خامنه بی. اند آلوده

به عنوان » عدالت اجتماعی« فوريه، ضمن اشاره به اھميت ٨ - بھمن ١٩شنبه   سخنانی در روز پنجای، طی علی خامنه

 او .عنوان کرد» مبارزه با ظلم و فساد«ھای تحقق عدالت اجتماعی را  ، يکی از راه»ھای اصولی نظام سياست«يکی از 

چون  گونه که چند سال قبل گفتم، فساد ھممبارزه با ظلم و فساد بسيار سخت است و ھمان«: در عين حال اقرار کرد

  ».پذير نيست، ولی حتما بايد انجام شود ھاست که از بين بردن آن به راحتی امکان سر افسانه اژدھای ھفت

ھای بنيادی اقتصادی ايران،  ھا و دشواری ھای بزرگ دولت شيخ سحن روحانی در مقابله با بحران با وجود تمام ناکامی

 که بيست و ھشتم اسفند ماه برگزار شد، فھرستی از ١٣٩۶نشست ھيئت دولتش در سال روحانی در آخرين 

ھای دولت خود را در سالی که گذشت ارائه داد، از روند ايجاد اشتغال گرفته تا نرخ تورم، نرخ رشد، افزايش  آورد دست

چه در صحنه واقعی اقتصاد  ه به آنبا توج... ھای نفتی، و غيره  گذاری، توسعه ميدان توليدات کشاورزی، رشد سرمايه

 را که او تصوير کرد چندان جدی ئیجمھوری و مخاطبانش، تابلو سئيرود که شخص ر کشور جريان دارد، گمان نمی

  .شوند تری روشن می ھا با شتاب بيش ھای خطر بلندتر شده و چراغ قرمز ھا، صدای زنگ در ھمه عرصه. گرفته باشند

  

   حکومت اسالمی ايرانسياست خارجی و ديپملماسی

 ھمان سياست خارجی است که  سياست خارجی که دولت روحانی در پيش گرفته، در مختصات عمومی آن، ادامه

 و حمايت و پشتيبانی امريکااما، با پيروزی دونالد ترامپ در انتخابات . کردند ھای پيش از روحانی نيز دنبال می دولت

  .زيان ايران برھم خورده است ربستان در منطقه معادالت سياسی بهھای اسرائيل و ع دولت ترامپ از سياست
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ھای نيابتی در يمن و  هللا لبنان و سازمان حماس، حضور در جنگ نقش ايران در بحران خاورميانه، حمايت از حزب

مخالف    شماری از کشورھای منطقه در جبھهئیآرا ساز صف سوريه، دخالت آشکار و پنھان در بحرين از جمله زمينه

 .ايران و به رھبری عربستان سعودی شده است

در درستی اين موضوع که . تر سياسی ايران موثر واقع شده است ھای موشکی نيز بر انزوای بيش برنامه و فعاليت

 .گذاری خارجی است، ترديدی وجود ندارد   سرمايهدالرويژه صنايع نفت و گاز ايران نيازمند ميلياردھا  اقتصاد ايران و به

ھای اقتصادی خود و پشتيبانی روسيه قادر نخواھد بود برای اين بحران  حکومت اسالمی ايران، تنھا با اتکا به فعاليت

  .ای بيابد اقتصادی فراگير چاره

  
ا عکس هئیھ گا ي ا پ از  موشک   نی  زيرزمي اسالمی   جمھوری  دوربرد   ھای 

ھای دور برد جمھوری اسالمی    زيرزمينی موشکھای سردار سرتيپ اميرعلی حاجی زاده مدعی شده است که پايگاه

 .اند  شده ھا واقع  متری و در دل کوه۵٠٠ھستند و در اعماق » ھا و شھرھای اين مرز و بوم مستقر در ھمه استان«

ھای ايران را امضاء کند؛  جمھوری اين کشور بايد ھر سه ماه يک بار تعليق تحريم ، رئيسامريکابرپايه مصوبه کنگره 

 ھشدار داده است در صورت رفع ئیخواند، به کشورھای اروپا می» بدترين توافق ممکن«ونالد ترامپ که برجام را اما د

ھا را   ارديبھشت خواھد بود، تعليق تحريم٢٢ می برابر با ١٢در موعد بعدی که » بار اين توافق ايرادھای فاجعه«نشدن 

  .امضاء نخواھد کرد

چنين نقش   عليه برنامه موشکی و ھمئیھا  برای وضع تحريمالمانسه، بريتانيا و ھای فران به گزارش رويترز، تالش

 .گيرد  به ماندن در برجام صورت میامريکاايران در منطقه، با ھدف قانع کردن دولت 

 بر حفظ تأکيدِديديه رنده، وزير خارجه بلژيک، نيز در نشست روز دوشنبه وزيران خارجه اتحاديه اروپا در عين 

ھای بالستيک و  اميدواريم در موضوع موشک«: ھای جديد عليه ايران حمايت کرد و گفت ، از وضع تحريمبرجام

 .«ھای خاورميانه، بر ايران فشار بياوريم چنين درباره نقش آن در بحران ھم

. ه استای در وين امضاء شد تاکنون تحريمی عليه ايران وضع نکرد  که توافق ھسته١٣٩۴اتحاديه اروپا از تيرماه 

 . عضو اين اتحاديه است٢٨ھای جديد نيز نيازمند موافقت تمامی  تصويب تحريم

ھای جديد عليه   کرده است که اين اتحاديه درباره تحريمتأکيد سياست خارجی اتحاديه اروپا، مسؤولفدريکا موگرينی، 

 .ايران ھنوز موضعی رسمی ندارد

خارجه حاضر در بروکسل تلويحا اشاره کردند که درباره وضع با اين حال به نوشته رويترز، شماری از وزيران 

 .ھای جديد عليه ايران مذاکراتی بين اعضا در جريان است تحريم
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ما بايد درباره تمامی تمھيدات احتمالی بحث کنيم؛ «: ِاز جمله ديديه رندر، وزير خارجه بلژيک، به خبرنگاران گفت

 ».ا کرديمای اين کار ر طور که در پرونده ھسته ھمان

غيرقابل درک و «ساعتی پس از انتشار خبر اظھارات وزير خارجه فرانسه در نشست بروکسل، ايران اين اظھارات را 

  .خواند» غيرمنطقی

مسائل « بر اينکه تأکيدوگو با خبرگزاری فارس ضمن  گوی وزارت خارجه ايران، در گفت بھرام قاسمی، سخن

موضوعی غيرقابل درک «اظھارات وزير خارجه فرانسه : گفت» گذاريم ذاکره نمیمان را با ديگران بر سر ميز م دفاعی

  ».رسد و تا حد زيادی بعد از سفرش به تھران، عجيب و غيرمنطقی به نظر می

  
ژان ايو لودريان، وزير امور خارجه فرانسه، دوشنبه نوزده مارس گفت که اتحاديه اروپا بايد نقش ايران را در 

ھای بالستيکی حکومت اسالمی ايران بررسی کرده و  چنين برنامه موشک ريه و يمن و ھمھای داخلی سو جنگ

  .ھای جديدی را عليه اين کشور اعمال کند مجازات

اش  ئیکرد برای مالقات با ھمتايان اروپا وزير امور خارجه فرانسه که اين سخنان را در گفتگو با خبرنگاران ايراد می

ھای  يت حکومت اسالمی ايران در تکثير موشکمسؤولتوان  دريان، افزود که نمیلو. برد در بروکسل به سر می

 .آميز آن را در خاورميانه ناديده گرفت چنين نقش بسيار مناقشه بالستيکی و ھم

کننده توافق اتمی با ايران تا دوازده ماه مه آينده   امضاءئی، به سه کشور اروپاامريکاس جمھوری ئيدونالد ترامپ، ر

، باراک اوباما، نيز رسيده، امريکاس جمھوری پيشين ئي رتأئيدرا که به » خطاھای وحشتناک اين توافق«داده تا فرصت 

ھايش عليه ايران خودداری   از تمديد تعديل مجازاتامريکادر غير اين صورت دونالد ترامپ تھديد کرده که . جبران کنند

 .خواھد کرد

 بريتانيا، ئی، سه کشور اروپاامريکارمانه نوشته است که در مقابل فشارھای خبرگزاری رويترز با استناد به سندی مح

 معتقدند که امريکا ئیمتحدان اروپا. ھای جديد عليه حکومت تھران شده اند  خواستار اعمال مجازاتالمانفرانسه و 

اش  ھای بالستيکی  موشکچنين به خاطر برنامه جمھوری اسالمی ايران بايد به دليل حمايتش از حکومت بشار اسد و ھم

ھا به سوريه و  ھای بالستيکی تھران و تکنولوژی ساخت آن در اين سند انتقال موشک. ھای جديد قرار بگيرد ھدف تحريم

 .هللا لبنان و شيعيان حوثی يمن مورد توجه قرار گرفته است ديگر متحدان حکومت اسالمی ايران، نظير حزب

 در ماه امريکاس جمھوری ئيشنبه ھجدھم مارس گفت که ر ، يکامريکاجه سنای س کميسيون امور خارئيباب کروکر، ر

 .مه آينده خروج اين کشور را از توافق اتمی با ايران اعالم خواھد کرد
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اش  ئیکند که متحدان اروپا نظر می  از برجام صرفامريکاجانبه  تنھا در صورتی ترامپ از خروج يک: او افزود

 .ران پيشنھاد کنندچارچوب ديگری در قبال تھ

 از توافق اتمی با ايران، خواستار امريکا برای جلوگيری از خروج المان بريتانيا، فرانسه و ئیسه کشور اروپا

ھای بالستيکی حکومت اسالمی ايران و نقش اين کشور در جنگ  ھای جديد اتحاديه اروپا عليه برنامه موشک مجازات

 .سوريه ھستند

ھای تنبيھی اتحاديه اروپا عليه حکومت   جديد اروپا عليه ايران، در واقع نخستين اقدامھای در صورت اعمال تحريم

با اين حال، مجازات ھای جديد اتحاديه . آيد  با اين کشور به اجرا در می٢٠١۵اسالمی ايران پس از توافق اتمی سال 

 .  عضو اين اتحاديه برسد٢٨ تأئيداروپا عليه ايران بايد به 

، وزير امور خارجه بلژيک گفته است که بايد ھمه تدابير الزم مورد بررسی قرار بگيرند تا بتوان به نتيجه ديديه ريندرز

  . ای مشابه پرونده اتمی دست يافت

ھای   سياست خارجی اتحاديۀ اروپا، گفته است که اين اتحاديه موضع رسمی در قبال مجازاتمسؤولفدريکا موگرينی، 

  .جديد ندارد

بندی با اعمال  زند، شرط  ھای جھان دست و پا می ھای دايمی با نيرومندترين قدرت  ايران در گرداب تنشدر شرايطی که

 سرازير ئیدر واقع سرمايه به جا. گيرد گذاری و خالقيت پا نمی آپارتايد جنسی، سانسور و سرکوب و ناامنی سرمايه

 . شود که امنيت داشته باشد می

  

  فقر در ايران

 درصدی در ايران يک عضو کميسيون ٤/٤با وجود رشد اقتصادی . کنند زير خط فقر زندگی می درصد جامعه ٨٠

دستيار حسن روحانی نيز ھشدار داده است که . کنند  درصد مردم زير خط فقر زندگی می٨٠: اقتصادی مجلس گفت

 ».کنند ايم و اگر اين کشتی غرق شود، ھمه ضرر می ھمه در يک کشتی نشسته«

 در حالی است ١٣٩۶ ماه نخست سال جاری ٩درصد ايران در  ۴/۴آمار ايران در باره رشد اقتصادی گزارش مرکز 

 .کنند، ھمواره افزايش يافت ای در باره شھروندانی که زير خط فقر زندگی می ھای نگران کننده که گزارش

لنی در موافقت با استيضاح علی  اسفند در نشست ع٢٠شنبه  شھاب نادری، نماينده اورامانات در مجلس ايران، روز يک

 ساله وزارت تعاون، کار و رفاع اجتماعی اين است که ۶ربيعی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت نتيجه عملکرد 

 ».درصد از جامعه ايران زير خط فقر ھستند٨٠«

تصابات افراد ناشايست و مديريت به واسطه ان سوء«نادری تخلفات گسترده در مجموعه وزارت تعاون و رفاه اجتماعی، 

ساله  را نتيجه عملکرد شش» گذاری ن بودن نرخ بازده سرمايهئيعدم کارآمدی و پا«چنين  و ھم» ناکارآمد و غيرتخصصی

 .اين وزرات خانه دانست

 ٧٠٠نادری که عضو کميسيون اقتصادی مجلس است، در ادامه گفت معاون وزارت رفاه با اعالم مصنوعی خط فقر به 

اين در حالی است که از نظر کارشناسان، خط «مان، کوشيده است وجھه وزير اين وزارت خانه را باال ببرد، ھزار تو

 ».فقر دو و نيم ميليون تومان است

امروز وجود «نماينده اورامانات در پايان با اشاره به تظاھرات اعتراضی مردم در دی ماه سال جاری ھشدار داد که 

 ».آورد و جوان بيکار در تھران آسيب اجتماعی به دنبال دارد ه بار میجوان بيکار مشکل امنيتی ب
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تری  ھشداری بزرگ بود که ممکن است با ابعاد وسيع، ١٣٩۶او ھشدار داد که تظاھرات مردم در دی ماه سال جاری 

خواھيم بود و اين طور ادامه دھيم و در ھمين روند پيش برويم، در معرض خطر  اگر ھمين«: او گفت. بار ديگر رخ دھد

 ».دفعه بعد فرصتی در اختيار شما نباشد"امکان وجود دارد که 

امروز کشور مانند مريضی است که در «: س جمھوری ايران شرايط کشور را بسيار ناگوار دانستئيدستيار اقتصادی ر

 ».حالت بد در بيمارستان قرار گرفته اما ھم بستگان با ھم و ھم پزشکان با ھم درگيرند

 

  استيضاح وزرای دولت روحانی

سومين وزير کابينه دوازدھم در فھرست استيضاح . شود پس از وزرای راه و کار، وزير کشاورزی ھم استيضاح می

پس از عباس آخوندی و علی ربيعی، ديروز قرعه استيضاح به نام محمود حجتی، وزير جھاد کشاورزی . قرار گرفت

يندگان، سومين وزير کابينه باشد که طرح استيضاحش در مجلس دھم اعالم وصول  نفر از نما١٠درآمد تا او با اصرار 

گران شدن «، »گذاری نادرست برای بازار محصوالت کشاورزی سياست«، »سوءمديريت در بخش کشاورزی«.شود می

بنابر . ی استداليل استيضاح حجت» استفاده از مديران بازنشسته در وزارتخانه«و » مرغ اخير گوشت قرمز، مرغ و تخم

يک طرح استيضاح ديگر .ابدئيسه مجلس، جلسات ھفته آينده پارلمان به استيضاح سه وزير اختصاص مئياعالم ھيات ر

 اسفند، طرح استيضاح عباس آخوندی ١٥شنبه  که روز سه پس از آن. ھای کابينه دوازدھم افزوده شد به فھرست استيضاح

سه مجلس شورای اسالمی ئير عاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی ھياتوزير راه و شھرسازی و علی ربيعی وزير ت

اعالم وصول و فرآيند برگزاری جلسات اين دو استيضاح آغاز شد، ديروز قرعه به نام محمود حجتی وزير جھاد 

اما  .شود کشاورزی افتاد تا او سومين وزير کابينه دوازدھم باشد که طرح استيضاحش در مجلس دھم اعالم وصول می

 .اين وزرا مجددا در سمت خود ابقا شدند

 

  کارگری

. کم در سال گذشته، تقريبا ھيچ روزی نبوده که خبر اعتراضات کارگری را از گوشه و کنار ايران نشنيده باشيم دست

  . ھای کوچک در شھرھای کوچک اين اعتراضات برپا شده است حتی کارگران کارخانه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

قول  سال حاکميت مطلق خود، اثبات کرده است که نه تنھا نماينده و طرفدار بهحکومت اسالمی ايران، در اين چھل 

در بسياری از کارخانجات اعتراضات  ھای اخير  در ماه. ھاست نيست، بلکه دشمن شماره يک آن» مستضعفان«خودش 

  .اند و اين نشانه باور مردم به ضرورت ھمکاری جمعی است ھای کارگری پا گرفته و تشکل

ھای ضد  ميان، پرداخت نکردن حقوق کارگران در دو سه سال اخير تبديل به ابزاری کارا برای اعمال سياستدر اين 

با عدم پرداخت چھار ماه از حقوق کارگر او را به امضاء قرارداد کار موقت، کاھش دستمزد، . کارگری شده است

دولت خودش اين قراردادھا . کنند ھا وادار می ننظر کردن از حقوقی مثل بن و بيمه کارگری يا سنوات و نظاير اي صرف

 .گير کارگران، به کارفرمايان اختيار تام داده است عنوان ابزاری برای اسارت و زمين را به

تر ھم رسيد و به اين  ھای اخيرعدم پرداخت حقوق کارگران از يک ماه و دوماه به شش ماه و يک سال و بيش در سال

بسياری از کارفرمايان با وجود . شود محسوب می» داران بھشت سرمايه«از کارفرمايان، ترتيب، ايران برای بسياری 

که  شود تا اين تر می دھند با اين پول مواد اوليه يا مستغالت بخرند که ظرف چند ماه گران داشتن نقدينگی ترجيح می

. ھا را پرداخت خواھند کرد نک حقوقبعدھا از سود اين خريدھا يا پول مانده در با. حقوق کارگران را پرداخت کنند

 . دھد ھای کارگران نمی ، شانه باال می اندازد و اھميتی جز سرکوب اعتراضمسألهدولت ھم در مقابل اين 

. درصد افزايش داد ٨/١٩شورای عالی کار حداقل دستمزد را .  سال ديگر تمديد شد سرکوب مزدی در ايران برای يک

  .عيشت استتر از نصف سبد م رقم مصوب کم

حداقل دستمزد برای حداقل .  حداقل دستمزد بر مبنای سبد معيشت ناديده گرفت شدتعيينسرانجام خواسته کارگران برای 

  . درصد خواھد بود۵/١٢تر خواھد شد اما ميزان افزايش ديگر سطوح مزدی   درصد بيش١٩.٨ ٨/١٩بگيران 

دستمزد کارگرانی .  ھزار تومان خواھد بود١١۴ک ميليون و براساس مصوبه شورای عالی کار حداقل مزد سال آينده ي

 .کنند اما به ميزان کمتری افزايش خواھد يافت که بيش از حداقل دستمزد دريافت می

 حداقل دستمزد بر مبنای سبد معيشت اعالم کرده تعييناعضای کارگری شورای عالی کار پيش از اين خواسته خود را 

 ھزار تومان برآورد کرده ٧٠٠ ميليون و ٢لی شوراھای اسالمی کار مبلغ سبد معيشت را کميته مزد کانون عا. بودند

 .بود

.  شورای عالی کار مواجه شدئیھای داخلی گزارش کردند اين رقم با مخالفت شديد گروه کارفرما گونه که خبرگزاری آن

ھای  مت اسالمی گفت که با گروهپس از مخالفت اين گروه، علی ربيعی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکو

 . شورای عالی کار به صورت جداگانه مذاکره خواھد کردئیکارگری و کارفرما

اند،  سو با خانه کارگر انتخاب شده ھای کارگری ھم ھمزمان با اين خبر اعضای کارگری شورای عالی کار که از تشکل

 . درصدی حداقل دستمزد شدند٢٩خواستار افزايش نشينی کرده و   مزد بر اساس سبد معيشت عقبتعييناز خواسته 

 شورای عالی کار اين ميزان افزايش را به زيان توليد خواند و از دولت خواست که ئیاصغر آھنی از اعضای کارفرما

 .يت خود را در افزايش ھزينه خانوارھای کارگری بپذيردمسؤول

 ھزينه مسکن، بھداشت و آموزش تأمينات مزدی ھای پيشين مذاکر  شورای عالی کار در نشستئیاعضای کارفرما

 .خانوارھا را وظيفه دولت دانسته بودند

 .ھای غيرخوراکی کارگران نيست آھنی گفته بود که دولت حاضر به پذيرش سھم خود در افزايش ھزينه
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 حداقل تعيين در ھمين حال خبرگزاری جمھوری اسالمی ايران پيش از برگزاری آخرين نشست شورای عالی کار برای

گانه برای اعالم اين رقم خبر  ھای سه  درصدی مزد اعالم کرد و از توافق گروه١٩دستمزد، سناريو دولت را افزايش 

 .داد

 درصد اعالم کردند که ٨/١٩ھای ايران ميزان افزايش حداقل دستمزد را   اسفند خبرگزاری٢٨سرانجام شامگاه دوشنبه 

 .م اعالم شده از سوی اعضای کارگری شورای عالی کار استتر از آخرين رق  درصد کم١٠حدود 

 ھزار تومان ١١۴ابد و به رقم يک ميليون و ئي ھزار تومان افزايش م١٨۴با اين ميزان افزايش حداقل دستمزد کارگران 

ز خواھد رسيد که کمتر از نصف مبلغ اعالم شده برای سبد حداقل معيشت و نزديک به يک سوم خط فقر اعالم شده ا

 .سوی مجلس شورای اسالمی است

 ميليون ۵اند، پيش از اين خواستار افزايش حداقل دستمزد به  ھای مستقل کارگری که از مذاکرات مزدی حذف شده تشکل

 .تومان شده بودند

اند در صورت تصويب دستمزد کمتر از رقم اعالم شده،   تشکل کارگری مستقل از کارگران خواسته۵٠بيش از 

 .ای را سازماندھی کنند گستردهھای  اعتراض

ھای  ھای اساسی با اعتراض ھم از نظر کيفی و ھم از نظر کمی، تفاوت، ١٣٩۶ھای کارگری از ابتدای سال  اعتراض

ھای  تر تا اين حد بازتاب نداشت، مثل اعتراض  استکه پيشئیھا از نظر کيفی، فراگير شدن شيوه. ھای قبل داشتند سال

ھای پرشمار حتی با حضور خانواده و از نظر کمی ھم ما شاھد تعداد  ئیآ يا گردھم ده ھای گستر جمعی، اعتصاب

  . در سراسر کشور بوديم ه ھای گسترد پرشماری از اعتراض

، بازتاب وسيعی در فضای مجازی داشتند و توجه  ھای اجتماعی ھای کارگری به دليل فراگير شدن شبکه اعتراض

 .وضعيت کارگران جلب کردندھا و افکار عمومی را به  رسانه

اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اھواز؛ تجمع کارگران و پيمانکاران راه آھن دورود؛ اعتصاب کارگران 

  ... تپه؛ اعتراض کارگران آذرآب اراک؛ و کارخانه سيمان کارون؛ اعتصاب کارگران شرکت نيشکر ھفت

ھا، يعنی  ھای اجتماعی منتشر کردند، مطالبات روشن و ساده آن ن در شبکهھای کوتاھی که کارگرا فعالين کارگری با فيلم

 .دريافت دستمزد در ازای کار به موضوعی فراتر از يک خبر برای جامعه ايران تبديل شد

کارخانه سيمان باقران دوم .  ، کارگران برخی شھرھا و صنايع ايران دست به اعتصاب و اعتراض زدند٩٦در سال 

به گزارش منابع محلی، صدھا تن از .  ھنگام بازديد روحانی از اين کارخانه دست به اعتراض زدند٩۶ فروردين سال

، دورانی که ١٣٩۶جمھوری سال  ھا در آستانه انتخابات رياست حرکت اعتراضی آن.  ماه حقوق نگرفته بودند١٢ھا  آن

ھای رای رسيدگی به    برآمده از صندوقگذاری جمعيت کارگری کشور بر نتيجهتأثيرعناصر حکومت به دليل قدرت 
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ھای  ای از اعتراض ه دھند، آغازگر فصل تاز ھای انتخاباتی خود قرار می مطالبات و حقوق کارگران را محور وعده

  .کارگری در چند دھه گذشته بود

وفا خواھد شد تا ھا، اقتصاد کشور شک حسن روحانی و تيم اقتصادی او که وعده داده بودند پس از برجام و رفع تحريم

  .تر شد ، وخيم٦٧پايان سال 

کنندگان يارانه،   و تصميم دولت برای افزايش قيمت بنزين و حذف گروه ديگری از دريافت١٣٩۶ماه سال  دی

  . ھای کارگری را به خيزشی ناگھانی و چالشی جدی برای حکومت تبديل کرد  اعتراض

 ١٣٩۶ھا به يک دور باطل در سال  رگری و سرکوب اعتراضھای کا اخراج جمعی کارگران، تھديد و ارعاب تشکل

 .ای به خود گرفت ه ابعاد تاز» گروه ملی صنعتی فوالد اھواز«شبانه کارگران  تبديل شد که در اسفند ماه با بازداشت 

» ايران خودرو« کارگر ١۶ھا به شرط تعھد، يا تعليق  بازداشت کارگران معترض شرکت نيشکر ھفت تپه و آزادی آن

 از شيوه سرکوب کارگرانی بود که تنھا حق خود را ئیھا تنھا نمونه» کانال تلگرامی فعالين شورا«اندازی  به دليل راه

 .خواستند می

در طول «: گويد ھای صنفی کارگران، به خبرگزاری دانشجويان ايران می ھادی ابوی، دبيرکل کانون عالی انجمن

زنی  لی که بخواھد يک تنه پای ميز مذاکرات مزد بنشيند و با کارفرمايان چانهھای پس از انقالب تشکل قوی و مستق سال

ھای دسته جمعی اشاره کرده  کند، نداشتيم و توافقی در اين خصوص حاصل نشده است، در حالی که قانون کار به پيمان

  ».است

  
سابقه در ايران، مديريت مجمتع نيشکر ھفت تپه اعتصاب و اعتراضات   اسفند ماه، در پی يک اقدام بی١٩نبه ش

  .کارگران و مطالبات کارگران مجتمع نيشکر ھفت تپه را با تعطيلی کارخانه پاسخ داد

مت است، به جای پرداخت ھای امنيتی حکو مديريت نيشکر ھفت تپه که بدون ترديد اقدامش مورد حمايت دولت و دستگاه

ھای وابسته به اين مجتمع  ھای مديريتی، اداری و ساير زير محموعه مطالبات کارگران اعالم کرده است که کليه بخش

 اسفند ماه تعطيل است و تنھا ١٨ھای کارگران، کشاورزی و کارکنان اداری خواھد بود از روز جمعه  که شامل بخش

ھای مديريت يک کارخانه  چنين واکنشی، از ضد کارگری ترين واکنش. ر استبخش حراست و انتظامات شرکت دائ

تعطيلی کارخانه پاسخی است به اعتصابات کارگری و در واقع اقدامی ضداعتصاب و اعتصاب شکنانه . آيد حساب می به

ت مطالباتشان در روزھای پايانی سال و اوج مبارزات کارگران برای درياف. مديريت و دولت عليه اعتصاب کارگران

. بايد مانع از اين اقدام ضد کارگری دولت و کارفرمايان شد. چنين اقدامی ممکن است در رشته ھای ديگر ھم بکار رود

  .اين اقدام يعنی بی اعتبار کردن اعتراضات و اعتصابات کارگری

 تأسيس سال از ۵٠ش از مجمتع کشت و صنعت ھفت تپه از قديمی ترين کارخانه ھای توليد شکر در ايران است که بي

  .ھای مختلف آن مشغول بکارند  کارگر و کارمند در بخش۵٠٠٠آن می گذرد و بيش از 
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 اسفند، از ٢٦ھای کيانپارس، روز شنبه  نيا، يکی از کارگران در جريان تجمع روز شنبه در يکی از خيابان ھادی خلفی

  .سوی يک خودرو زير گرفته شد

  
ھای کيانپارس،   اسفند در يکی از خيابان٢۶کی از کارگران در جريان تجمع روز شنبه به گزارش خبرگزاری ايلنا، ي

 ».توسط يک خودرو زير گرفته و مصدوم شد«

  .زير گرفته شد» يک راننده عصبانی پرايد«نيا، کارگر گروه ملی صنعتی فوالد ايران در اھواز از سوی  ھادی خلفی

ھا در اھواز  رو و يا دستگيری او از سوی نيروی انتظامی و ساير دستگاه راننده خودئیتاکنون خبری در مورد شناسا

  .منتشر نشده است

به اسماعيل بخشی، يکی از فعاالن کارگری در شرکت نيشکر » عده ای نقابدار«پيش از اين نيز اخباری در مورد حمله 

  .ھفت تپه منتشر شده بود

 دی، پس از ٢۵برگزاری ايلنا، اسماعيل بخشی دوشنبه شب تپه و خ به گزارش سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت

  .شناس قرار گرفته بود پياده شدن از سرويس شرکت و در حالی که راھی منزل خود در دزفول بود، مورد حمله افراد نا

اده تپه اشاره کرده بود که اين افراد، نقاب بر صورت داشتند و از دو اتوموبيل استف سنديکای کارگران نيشکر ھفت

  .کتف بخشی در پی اين حمله آسيب ديده بود بر اساس اين گزارش، . اند کرده

ھای خود را پوشانده بودند، با تجمع گروھی  به نوشته ايلنا، ھويت عامالن اين حمله مشخص نيست اما مھاجمان که چھره

  .از مردم متواری شدند

رد که حمله به اسماعيل بخشی پس از سخنرانی او در تپه اعالم ک در اين ميان، سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت

تپه انتقاد  او در سخنان خود از عملکرد مديريت نيشکر ھفت. جمع کارگران اعتصابی و مديران اين واحد انجام شده است

  .کرده بود

 اين ضرب و جرح وحشيانه اسماعيل بخشی، نماينده کارگران«تپه با محکوم کردن  سنديکای کارگران نيشکر ھفت

  .»دار، از حافظان و مواجب بگيران صاحبان سرمايه ھستند دانيم که مزدوران و ضاربان نقاب می«: ، نوشت»شرکت

ضاربان و صاحبان زور و زور بايد بدانند که کارگران ھيچ وقت از مطالبات به حق خود «: اين تشکل کارگری افزود

  ».دست نخواھند کشيد

انجام شده است، پس از آن که اھالی محل متوجه حمله به » قمه«ران به بخشی با استفاده از که حمله نقابدا با اشاره به اين

  ». موفق به فرار از محل شدندئیکنندگان با شليک يک تير ھوا حمله«او شدند، به کمکش شتافتند اما 

  .استکنندگان به اسماعيل بخشی منتشر نشده   و دستگيری حملهئیتاکنون اما خبری در مورد شناسا
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  لشکر بيکاران

 ھزار تن ٢٢۶ ميليون و ٣جمعيت بيکاران مطلق در ايران . در مورد جمعيت بيکاران آمارھای متفاوتی وجود دارد

 اميدعلی پارسا رئيس مرکز آمار جمھوری اسالمی .ند التحصيل مقطع دکترا ھم بيکار  ھزار فارغ١٠٠. اعالم شده است

 درصد افزايش ۶/٣ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٩ايران در  اسفند گفت شمار شاغالن ١۵شنبه  سه

  .يافته است

در ھمين .  درصد رسيده است٩/١١بر اساس اعالم مرکز آمار نرخ بيکاری رسمی ايران در پايان فصل سوم امسال به 

بيکاری يک نفر به ازای ھر  درصد اعالم شده که به معنای ٢٨ سال ٢٩ تا ١۵دوره زمانی نرخ بيکاری گروه سنی 

 . نفر در اين گروه سنی است۴/٢

 ۴٠٠ ماه نخست امسال به نسبت فصل تابستان حدود ٩داد که جمعيت بيکاران ايران در پايان  اين گزارش اما نشان می

  .تر شده است ھزار تن بيش

ھای  کذب و فضاسازی رسانهگوی ھيئت دولت اسالمی، صبح امروز افزايش شمار بيکاران را  محمدباقر نوبخت سخن

 .ھا شکايت کند تواند از اين رسانه رقيب عليه دولت خواند و تھديد کرد که دولت می

به فاصله کوتاھی پس از اين واکنش، اسحاق جھانگيری نيز ميانگين مشاغل ايجاد شده در دوره رياست جمھوری حسن 

 . ھزار شغل در سال اعالم کرد۴٨٠روحانی را 

 .ن روحانی شمار مشاغل ايجاد شده در يک سال گذشته را بيش از يک ميليون اعالم کرده بودپيش از اين حس

بنيان از شمار  ھای دانش اند با توسعه شرکت ھای دولتی مدعی اند که با وجود تداوم رکود صنايع توليدی، توانسته مقام

 .بيکاران بکاھند

شود، اما از  نام برده می» برد ارتباط صنعت و دانشگاه پيشس جمعيت ايرانی ئير«مسعود شفيعی که از او به عنوان 

 ھزار نفر اعالم ١٠٠آموختگان خبر داده و شمار فارغ التحصيالن مقطع دکترا در ايران را  افزايش نرخ بيکاری دانش

 . او گفته است که وزارت علوم بايد از رشد دانشجويان مقطع دکترا جلوگيری کند.کرده است

ھا به بازار کار طی  التحصيل دانشگاه  ميليون فارغ۵ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايران در باره ورود پيش از اين وزي

 .ھای آينده ھشدار داده بود سال

اين .  درصد است١٩التحصيالن دانشگاھی نزديک به  براساس اعالم وزارت علوم حکومت اسالمی، نرخ بيکاری فارع

  .شود التحصيل برآورد می ر نرخ بيکاری مردان فارغشاخص برای زنان نزديک به دو براب

  
 .از ھر چھار جوان ايران يک تن بيکار است
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سھم زنان از شاغالن فصل .  مرد در ايران اشتغال دارند۴برپايه گزارش مرکز آمار به ازای ھر يک زن شاغل بيش از 

 .ر تن از مردان شاغل ھستند ھزا١٠٧ ميليون و ١٩ ھزار نفر است در حالی که ٢٢۴ ميليون و ۴پائيز 

اين مرکز تمامی . دانند می» غيرواقعی«فعاالن بازار کار با اين حال نرخ بيکاری اعالم شده توسط مرکز آمار را 

اند، کارآموزان، سربازان و کارکنان مشاغل  افرادی را که در ھفته آمارگيری از نيروی کار تنھا يک ساعت کار کرده

  .شمارد خانگی را شاغل می

  

  ٩۶ کارگر در حين کار در سال ٧٩٠مرگ 

 . کارگر قربانی حوادث ناشی از کار شدند٧٩٠يک مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد در سال جاری 

 .گو با خبرگزاری مھر بيان کرده است و معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اين موضوع را در گفت

وی آمار سال گذشته را . داشته است» کاھش «،ن در عين حال افزوده که اين آمار نسبت به سال گذشتهاحمد مشيريا

 .اعالم نکرده است

اعالم » احتياطی و عدم رعايت اصول ايمنی بی« کارگر را ٧٩٠ترن علت بروز حادثه برای اين  چنين مھم مشيريان، ھم

 .کرده است

ر کاھش حوادث کاری و آموزش ارتقای ايمنی به کارگران، از امضای چنين به منظو اين مقام وزارت کار، ھم

ای کشور برای آموزش  ای ميان مرکز تحقيقاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان فنی و حرفه نامه تفاھم

 .کارگران و کارفرمايان خبر داده است

برای جلوگيری « گفته که پس از آن حادثه، ، سال گذشتهاو با اشاره به حادثه معدن زمستانی يورت در استان گلستان در

 ».از حوادث در معادن کارگروه معدنی تشکيل و درباره مسائل ايمنی در تمام کشور تجديدنظر شده است

 ۴٣در آزادشھر استان گلستان، به کشته شدن »  يورت زمستان«سنگ   انفجار در معدن زغال٩۶ماه سال  ارديبھشت

ياب مقصر اين حادثه را کارفرما   گزارش کميته حقيقت، به گفته رئيس کل دادگستری اين استانمعدنچی منجر شد و

 .اعالم کرده است

که تجھيزات معادن زغال  سنگ ايران، با اشاره به اين س انجمن زغالئيماه سال جاری نيز، محمد مجتھدزاده، ر دی

يورت  زمستان« که منجر به حادثه ئیھا دھد نقص ن میھای نشا  گفته بود ارزيابی،سنگ در کشور بسيار قديمی است

 .شد در ديگر معادن کشور نيز موجود است» گلستان

 .مجتھدزاده به ھمين علت نسبت به بروز حوادثی مشابه معدن يورت در ديگر معادن کشور ھشدار داده بود

 ناشی از کار خبر داده و گفته بود که  تن به دليل حوادث٢٠٠٠ماه نيز وزير بھداشت ايران از مرگ بيش از  اول بھمن

 .ھستند» ايمنی الزم« فاقد ،ھا  درصد کارگاه۴٠

نمادی «سوزی و فروريختن ساختمان پالسکو و حوادث ترافيکی در ايران را  چون آتش حسن ھاشمی، وقوع حوادثی ھم

ھای فراوانی   و مير و معلوليتطی چندين دھه انباشته شده و امروز باعث آسيب، مرگ«خواند که » ئیھا از ناکارآمدی

 ».شود در کشور می

شدن تعداد زيادی از   ھزار تن به دليل اين حوادث و معلول٣٣٣ تن و ساليانه ٩٠٠شدن روزانه  او با اشاره به مصدوم

 .ھستند» بينی قابل پيش«اين در حالی است که اين نوع حوادث، : ھا، افزود آن

روزانه سه نفر در اين «ھای ساختمانی در ايران گفت که  دن وضعيت کارگاهوزير بھداشت با اشاره به مطلوب نبو

 ».شوند ھا نفر مصدوم می ھا به دليل حادثه فوت و ده کارگاه
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شود، به حوادث  ھزينه عوارض اين حوادث می» ھشت درصد توليد ناخالص ملی«که معادل  ھاشمی با بيان اين

افتند و ساليانه سه ھزار تن  اتفاق می» ھای کاری محيط«ھا در  تر آن بيشسوختگی در ايران نيز اشاره کرد و گفت که 

 .بازند دليل اين نوع حوادث جان می به

 درصد حوادث ٩٨پيش از اين ھم علی مظفری، مديرکل بازرسی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفته بود که 

 .گيری ھستند پيش کاری منجر به فوت قابل 

 درصد حوادث ۵٠ھای پرخطر حوادث کار در کشور ھستند و  ھای ساختمانی جزو کارگاه کارگاه«: او افزوده بود

ھا، سقوط از بلندی، اصابت جسم  بر اساس گزارش» .ھای ساختمانی به دليل سقوط از ارتفاع است داده در کارگاه رخ

 .رگ کارگران منجر شده استسخت، سوختگی و کمبود اکسيژن از مھمترين عوامل حوادث کاری اعالم شده که به م

 

  اعتراض کشاورزان اصفھان

تر گروه سياسی و يا  در چھل ساله اخير، کم. رويدادھای روزھای اخير در استان اصفھان رويدادھای مھمی بود

ھفته پيش، رضا .  ھم ننشيند ای توانسته است حرفش را بزند و دولت را مجبور به پرداخت خسارت کند و عقب صنفی

 ميليارد تومان خسارت کم آبی را به کشاورزان بپردازد، اما ۵٠٠ن، وزير نيروی دولت روحانی متعھد شد که اردکانيا

 .با وجود اين، کشاورزان ورزنه اعتراض خود را به نماز جمعه کشاندند

 در شان را به امام جمعه که منصوب رھبری است کردند و در مراسم نماز جمعه اين ھفته اصفھان، کشاورزان پشت

 ».تکليف ما معلوم شه، نماز جمعه شروع شه«و » پشت به دشمن، رو به ميھن«: دور از خشونت گفتند حرکتی به

اين شعارھا، طبيعتا به مذاق . س دولت اصالحات بودئييکی از شعارھای کشاورزان ورزنه، عليه محمد خاتمی، ر

 . نژاد ھم موضع گرفته بودند دیاما کشاورزان ورزنه عليه محمود احم. حاميان خاتمی خوش نيامد

هللا بيطرف، وزير پيشين نيرو با چند مشکل محيط زيستی ايران پيوند خورده است، از جمله ساخت سد گتوند و  نام حبيب

 .ھا به ياد ندارند، و آن ھم تالش او برای انتقال آب به يزد است ھا، اما يک نکته را خيلی بيابان شدن بعضی تاالب

اين مھندس عمران که معتقد بود از .  استاندارد يزد شد١٣۶۵، در سال امريکابران تصرف سفارت بيطرف، از رھ

توان مشکالت کم آبی يزد را حل کرد، با رسيدن به مقام وزارت در  طريق راھکارھای قديمی از جمله اتکا به قنات نمی

کشی به   را از منطقه اژيه از طريق لولهرسانی رود يافت و آب ترين منبع موجود آب را زاينده ، نزديک١٣٧۶سال 

 .س جمھوری وقت نيز بودئيزادگاھش آغاز کرد که استان ر

ھا، انتقال آب را توصيه کرده  بيطرف و يارانش در وزارت نيرو، از جمله رضا اردکانيان، بدون توجه به اين واقعيت

به حوضه گاوخونی، با لوله به استان يزد ) گاز کوھرن( بخشی از آب انتقالی از حوضه کارون ١٣٧٨بودند و از سال 

 .گران يزدی ھم خون دل نخورند منتقل شد تا کشاورزان و صنعت

ھای تغذيه کننده از زاگرس ھم رو به  ھای چھارمحال و بختياری، وضعيت حوضه با کاھش تدريجی ذخيره برفی کوه

.  رسانده بودند ھا را به لب ستان، جان تاالبھای سدسازی در خوز رود، زنده نبود و پروژه زاينده. وخامت گذاشت

شدند، يادشان  رو می ھا روبه رود، با مرگ سريع آبخوان کشاورزان شرق استان اصفھان که بعد از مرگ تدريجی زاينده

ھای اخير و تحصن و تجمع  تخريب لوله انتقال آب به يزد در سال. اند برده شان را با لوله می ھا سھم آمد که يزدی

 .فشار و سرکوب ھم اثرش موقت بود. ھای آبی دولت، سال به سال شديدتر شد ورزان در اعتراض به سياستکشا
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  زنان

ھای ضد زن  با توجه به سياست. اند در سالی که گذشت مدافعان حقوق زنان و مخالفان حجاب اجباری نيز به خيابان آمده

ھای حضور گسترده زنان در  ی جنسيتی و نشانهھا خصوص تبعيض حکومت اسالمی و فشار مضاعف بر زنان به

خيزش اخير و قبل از آن و در مقابل ھمگام بودن حکومت و ھسته مرکزی قدرت و اکثريت علمای اعالم در سرکوب 

  .بينی کرد که جنبش زنان مرکز ثقل ھر جنبش اجتماعی در ايران خواھد بود روشنی پيش توان به جنبش زنان می

ھای سياسی پذيرفته شده  روشنفکران و سازمان  که اھميت و الويت مطالبات زنان نه تنھا توسط رسد نظر می اکنون به

حمايت مردم از دخترانی که عليه حجاب . دلی و ھمراھی مواجه شده است است، بلکه اين در بين مردم عادی نيز با ھم

 مارس و ٨ ھمراھی مردم در تظاھرات اند و اعتراض آنان به کتک زدن دختران، و يا اجباری به روی سکوھا رفته

 . نگرش عموم مردم نسبت به حقوق و مطالبات زنان استتغييرمواردی از اين قبيل نيز حاکی از 

است که  بندی کرده  طبقهئیسازمان ملل متحد، ايران، عربستان و شماری از کشورھای خاورميانه را در ميان کشورھا

  .ھا بسيار باال است کاری زنان در آن ھمين دليل نيز آمار بی کرده و به ترين فرصت شغلی را به زنان ارائه کم

دھد که   نشان می-  اسفند ماه١٧- » روز جھانی زن«المللی کار، وابسته به ملل متحد، در آستانه  گزارشی از سازمان بين

 .دان استکاری در ميان مر تر از آمار بی کاری زنان در کشورھای خاورميانه، دو برابر بيش نرخ بی

ترين مشاغل، به کار  پايه  ای در دون ترين دستمزد، و از نظر حرفه تر زنان در خاورميانه با کم گفته اين سازمان، بيش به

  .شوند گرفته می

که زنان برای  در خاورميانه ھنوز انگيزه چندانی برای اين: امانوئال پوزان، يکی از کارشناسان سازمان ملل، گفته است

  .شود ف استخدام شوند، ديده نمیمشاغل مختل

  . است ھا کم شود جذابيت چندانی ندارند، چرا که پرداختی ناشی از آن  که به زنان پيشنھاد میئیگفته خانم پوزان، کارھا به

 درصد زنان ١٩کنند؛ در خاورميانه اين رقم به  دھد که در سطح جھان نيمی از زنان کار می طور کلی آمار نشان می به

  .ابدئيھا کاھش م  درصد از آن٢٨نوب آسيا به و در ج

ترين فرصت کاری و   که کمئیدھد کشورھا  کشور جھان که سازمان ملل تھيه کرده، نشان می١۴۴ای از  بندی تازه رتبه

  .دھند عبارت ھستند از سوريه، پاکستان، عربستان سعودی، يمن و ايران شراکت اقتصادی را در اختيار زنان قرار می

 درصد ۶۵کم  شوند دست ھا بين زنان و مردانی که در شغل مشترکی به کار گرفته می  چند کشور تفاوت پرداختیدر اين

  .تر است  درصد کم۶۵دھند، حداقل  اين معنی که حقوق و مزايان زنان برای ھمان کاری که مردان انجام می است؛ به

کجا اين  تر از مردان است، اما در ھيچ نئيی به زنان پاطور کلی در سطح جھانی وضعيت پرداخت گويد به سازمان ملل می

  .شود تفاوت به اين اندازه که در خاورميانه مشھود است، ديده نمی

يافته،  دھد که وضعيت کاری و حقوق و مزايای زنان در کشورھای توسعه ھای سازمان ملل در عين حال نشان می يافته

  .تمراتب بھتر از کشورھای در حال توسعه اس به

تعدادی از زنان در تھران قصد برگزاری تجمعی مقابل وزارت کار را داشتند که )  اسفند١٧ -  مارس ٨شنبه  روز پنج

 . مانع از تشکيل آن شدندپوليسنيروھای امنيتی و 

ھا و روی  مھديه گلرو، يکی از فعاالن زنان که در اين تجمع حضور داشت در توئيترش نوشته است که در تمام کوچه

 .ھای عابر پياده اطراف ساختمان وزارت کار نيروھای امنيتی مستقر ھستند پل
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ھای  ون. دھند اين ميزان از فضای امنيتی باورکردنی نيست حتی اجازه چند لحظه ايستادن نمی«: او نوشته است

  مارس در٨مخصوص انتقال زندانی و ون گشت ارشاد، موتورھای پرسروصدا و وفور لباس شخصی، اين است 

  ».ايران

نگار مقيم تھران نيز به نقل از شاھدان عينی در صفحه توئيترش نوشته است که نيروھای  زاده روزنامه فرزانه ابراھيم

نگار   اين روزنامه.شوند لباس شخصی در حال فيلم گرفتن از تظاھرکنندگان بودند که با اعتراض زنان روبرو می

 .اند  انتظامی کردهھای نيروی نويسد چندين نفر را سوار ون می

ھرچند حلقه اوليه ھم شکل نگرفت اما چيزی که شايد نکته شاخص تجمع زنان در ھشت مارس «: افزايد او ھمچنين می

 که ئیھا دختر جوانی که از ميان جمعيت به سمت لباس شخصی.  بود شجاعت دختران جوان شرکت کننده بوده٢٠١٨

 ».دختر دستگير نشده. دھد ھا اجازه جلو آمدن نمی ه زدن به آندود و با تن رفتند می برای گرفتن زنان می

 .از بازداشت جلوه جواھری، بنفشه جمالی و زھره اسدپور خبر داده است» ماچولند«صفحه توئيتر 

 داده شده بود و برگزاری آن، اولين تجمع خيابانی زنان در ھشت ١٣٨۵فراخوان اين تجمع برای اولين بار پس از سال 

 . سال گذشته بوده است١١ مارس در

با اين حال در ايران ھنوز قانونی برای . اند کرده بار خشونت خانگی را تجربه  کم يک  درصد زنان دست۶۶در ايران 

  .کنند صد در صد زنان در ايران خشونت سياسی را تجربه می.  خانگی عليه زنان وجود ندارد منع خشونت

فاقد حجاب «ن گفته است دادستانی تھران دستور توقف اتومبيل رانندگان عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تھرا

کشف حجاب، « اتومبيل در رابطه با ٣١٢٠ ظرف دو ماه گذشته پوليسبنابر اعالم .را صادر کرده است» شرعی

  .توقف شده است» مزاحمت نواميس، آلودگی صوتی

د، با وجود سبعيت حکومت در مقابل آن، ھر روز حرکت دختران خيابان انقالب که از اوايل بھمن امسال شروع ش

 دختر در تھران، مشھد، سنندج، ١۴تنھا در چند روز گذشته حداقل . شود گسترش می يابد و شھر به شھر تکثير می

مريوان و بوکان حجابشان را بر چوب کرده و در مقابل چشم اوباش سرکوب حکومت شجاعانه اين حرکت را تکثير 

اند که به اين حرکت  اند، اعالم کرده  که منتشر کردهئیھا، و در ويويوھا  خيابان انقالب در مصاحبهدختران. اند کرده

  .گری حکومت نداريم دھيم و ترسی از وحشی ادامه می

ای برای  العاده داند اين حرکت ظرفيت فوق  سخت يکه خورده است و می حکومت اسالمی از حرکت دختران انقالب،

جا چه موجی از شور و شعف در ميان مردم ايجاد کرده و چگونه  دن دارد، اين حرکت تا ھمينای ش گسترش و توده

ھا نفر از آنان و با ضرب و شتم آنان، با پرت  حاکمان مرتجع را مقابل ھم قرار داده است، تالش کرد با دستگيری ده

 مضحک شبيه حصار کشيدن به دور اين و انواع تھديدھای ديگر و يا با اقداماتی» سکوھای انقالب«ھا از  کردن آن

اين حرکت با حمايت مردم مواجه شد و ويدا موحدھا، . سکوھا، جلو گسترش اين حرکت را بگيرد اما شکست خورد

ای از مبارزه  ھای تازه ھا به سمبل ھا و نرگس حسينی زاده ھا، شاپرک شجری ھا، اعظم جنگرودی مريم شريعتمداری

 . شدندعادالنه مردم ايران تبديل

سال تمام است، غيرقانونی بوده و جرم  ١٨در بسياری از کشورھای دنيا ازدواج کودکان زير سن قانونی که ھمان 

، نزديک ١٣٩٣ تا ١٣٨٣دھد که از سال  در ايران اما، آمارھای سازمان ثبت احوال کشور نشان می. شود محسوب می

  .اند  سال ازدواج کرده١۵ھزار دختر زير  ۴٢٠به 
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چادر مشکی ھمراه با « درصد زنان تمايل به استفاده از ٢٨دھد تنھا  ھا که نشان می سنجی زمان با انتشار نتايج نظر ھم

شدن وضعيت حجاب در ايران ھشدار » تر بد«دارند، ناصر مکارم شيرازی و غالمعلی حداد عادل نيز نسبت به » مقنعه

  .اند داده

ھای قابل توجھی از ميزان  درباره وضعيت حجاب منتشر کرده که آمار تير، گزارشی ٢۵خبرگزاری مھر روز جمعه  

 .شود ھا ديده می در ميان آن» چادر مشکی«گرايش زنان به حجاب و استفاده از 

سنجی مرکز افکارسنجی دانشجويان ايران، ايسپا، که زمستان سال گذشته در سراسر ايران انجام  اين آمار بر اساس نظر

 .د استفاده خبرگزاری مھر قرار گرفته است استخراج و مور،شده

، اما »اند چادر را بھترين نوع پوشش برای زنان دانسته «،اند حدود نيمی از کسانی که در اين نظرسنجی شرکت کرده

 .به عنوان حجاب ھستند» چادر مشکی و مقنعه«ھا موافق استفاده از   درصد آن٢٨تنھا 

اند، پوشش چادر  زنان دانسته» بھترين پوشش«درصد کسانی که چادر را  ١٨دھد  چنين نشان می سنجی ھم اين نظر

 .اند ھمراه با روسری را به عنوان نوع حجاب مورد پسند خود معرفی کرده

است که از » مانتوی بلند« درصد زنان و دختران ايران ٣۵سنجی مشخص کرده پوشش حدود  بخش ديگری از اين نظر

 .رود و مطابق با ھنجارھای جامعه به شمار میتر افراد پوششی مناسب  نظر بيش

و » شود روز به روز بدتر می«ای گفته  طور که غالمعلی حداد عادل، مشاور علی خامنه وضعيت حجاب در ايران آن

  ».ھا اتفاق افتاده است، رضايت بخش نيست تحوالتی که در مورد حجاب در اين سال«

وضعيت «بيان کرده و افزوده » باشگاه خبرنگاران جوان«گو با  و در گفت تير، ٢۵حداد عادل اين مطالب را روز جمعه 

 ».ھای بدتر بی حجابی خواھيم بود ای انديشيده نشود، شاھد نمونه شود و اگر چاره حجاب روز به روز در کشور بدتر می

 دختران دانشجوی خارج  از وی درباره حجابئیناصر مکارم شيرازی يکی از مراجع تقليد قم نيز که اخيرا انتشار فتوا

در ايران ھشدار داده » حجابی بی«ترين سخنرانی خود نسبت به گسترش  ای داشته در تازه ھای گسترده  بازتاب،از کشور

 .است

 فرعيه فراتر مسألهامروز حجاب از يک «شنبه گفته  به گزارش خبرگزاری رسا از مشھد، مکارم شيرازی شامگاه پنج

 ».ترسند  مھم اسالمی شده است، به ھمين دليل در خارج از حجاب میرفته و تبديل به يک شعار

ترين مسائل اجتماعی در تبديل شده و  ھاست به يکی از جنجالی موضوع حجاب و حق انتخاب پوشش در ايران سال

 .کنند قلمداد می» سياسی«را امری » حجاب«ھا با  چون مکارم شيرازی مخالفت افرادی ھم

ای به بازنشر اين فتوا واکنش نشان داده و اعالم کرده که اين فتوا در پاسخ به  يز با صدور بيانيهدقتر مکارم شيرازی ن

 ».رسد در آستانه ھفته حجاب طبيعی به نظر نمی« سال پيش مطرح شده بود و انتشار آن ١۵پرسشی است که 

ای نوشتند که دختران ما را در  نامه سال پيش از ترکيه به ما ١۵«ناصر مکارم شيرازی در توضيح اين فتوا گفته که 

ھا ترک تحصيل کنند و به طور مطلق به دنبال تحصيل  کنند روسری شان را بردارند آيا آن مدرسه و دانشگاه مجبور می

 »نروند؟

ضرر مھمی «مکارم شيرازی افزوده وی در پاسخ به اين پرسش نيز نوشته بوده که اگر ترک تحصيل دختران باعث 

 .تری داشته باشند تا دختران حجاب آزاد» دھد به مقدار ضرورت اجازه می« شود، اسالم » اعیفردی يا اجتم

ديوث مخالف غيرت است و اين «: مھدوی در جمع گروھی از مردم اصفھان گفته است» رسا«گزارش خبرگزاری  به

  ».لغت يک لغت عربی است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢٢

رود، رعايت  تر می ی و ارشادی است و ھر چه عقل باالتر چادر است و اين چادر يک بحث عقل حجاب بر«او افزوده که 

 ». استئیتر از فرھنگ اروپا تر است و از اين لحاظ يعنی پيروی از عقل فرھنگ ايرانی باال حجاب باال

بھترين چيز برای يک زن آن است «اين روحانی در بخش ديگری از سخنان خود به نقل از دختر پيامبر اسالم گفته که 

 ».امحرمی او را ببيند و نه او مرد نامحرمی را ببيندکه نه مرد ن

» آرايش«ھا با  در استان کرمان گفته بود مردانی که زنان آن» انار«تير ماه امسال نيز حسين ابراھيمی، امام جمعه  ٢١

 .ناميده شوند» ديوث«است که » شان حق«روند  از خانه بيرون می

» بدحجابی«اند و   نوع پوشش زنان در ايران شدهتغييربه شدت نگران ھای اخير  روحانيون حاکم بر ايران در سال

 .دانند می» نظام اسالمی«گروھی از زنان را خطری بزرگ برای 

  

  دانشجويان

  ئی سراسر کشور، در اعتراض اعتراض به احکام ناعادالنه عليه فعاالن دانشجوئی تشکل دانشجو٣٣بيانيه مشترک 

 رم مجلس شورای اسالمیرئيس جمھور و نمايندگان محت

ھايشان به  خواھان بوده است؛ گاھی توسط چکمه ما اھالی دانشگاه ھستيم، دانشگاھی که ھمواره مورد حمله تماميت

  .اند ھايشان را شکسته خاک و خون کشيده شده و گاه قلم

يخته اقتصادی و ھای اخير و پس از اعتراضات سراسری دی ماه که در اعتراض به فشارھای افسارگس در طول ماه

ھا شکل گرفت باز ھم شاھد حمله اقتدارگرايان به ساحت مقدس دانشگاه بوديم؛ آنانی که فرصت را  افزايش نابرابری

 . مناسب يافتندئیھای دانشجو برای سرکوب کامل جريان

 را برانگيخت یئھای دانشجو مان در ھمان روزھای اعتراضات واکنش بسياری از نھاد بازداشت گسترده ياران دبستانی

ين وزارت علوم مبنی بر آزادی دانشجويان دربند شد، وعده ای که اگر چه در مسؤولھای  تا آن جا که منجر به وعده

 و احضارشان به دادگاه ئیکوتاه مدت تحقق يافت اما در روزھای اخير با بازداشت مجدد تعداد کثيری از فعالين دانشجو

ای . اند شان را برای سرکوب اين نھاد و اھالی آن جزم کرده  مخالفين دانشگاه عزمرنگ ابطال به خود گرفت و نشان داد

 کشور ئیقضا-گر در امور امنيتی ھا و اشخاص مداخله ھا و نھادھا و جريان ه و ساير دستگاهئي قضا ين قوهمسؤولکاش 

ھم در حالی که وضع فساد و   آن-النه گشودند تا ببيند و بشنوند که اين احکام ناعاد ھايشان را می ھا و گوش زودتر چشم

 با آن ھم بسيار آھسته، جانبدارانه، با ئیتبعيض و دروغ در جامعه مرزھای بحران را درنورديده و برخورد قضا

اند، به دنبال  ه نوميد شدهئيی قضا  خشم و نفرت روزافزون مردمانی را که از قوه- گيرد  مسامحه و غيرشفاف صورت می

ھای مردم  جنگند حال آن که در ميدان وجدان ھا می با سايه« دريابند که ئیين قضامسؤولکاش ای . خواھد داشت

  ».درپی در حال سقوط است خاکريزھايشان پی

ھای انتخاباتی دکتر روحانی مبنی بر ايجاد دانشگاه آزاد و امن  ھا در حالی است که ھنوز يک سال از وعده اين بازداشت

ھايشان و جلوی در دانشگاه نبوده  نون حاصلش جز بازداشت بسياری از فعالين صنفی در خانه که تاکئیھا نگذشته، وعده

عجيب موجب شده است که امروز بسياری از ياران دبستانی مان -  سنگين و اتھامات -ھای  ھا و پرونده دستگيری. است

وزارت علوم برای بازگشت بررسی در اين وضعيت خطرناک سکوت و عدم پيگيری . ھای زندان ببينيم را در بند ميله

  . به داخل دانشگاه قابل توجيه نيستمسأله

جناب آقای دکتر غالمی، وزير محترم علوم، در روزھای منتھی به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسالمی بر دفاع 

 تأکيدامور دانشگاه از حق آزادی بيان دانشجويان، و ضرورت حفظ استقالل دانشگاه و عدم دخالت نھادھای بيرونی در 
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. گويند که امروز روز آزمون شماست ی اين بيانيه خطاب به دکتر غالمی می ھای امضا کننده اينک تشکل. کردند

ی پيگيری شما، بار ديگر   قرار دارد و نحوهئیخواه دانشجو گر و تحول ھای اصالح بين جريان عملکرد شما زير ذره

  .يد را آشکار خواھد کردھای شما و دولت تدبير و ام عيار وعده

شک موضع ما درخصوص وزارت منفعل علوم مشخص است، وزارتی که نه جلوی طبقاتی شدن دانشگاه بايستد و  بی

 شدن دانش؛ نه اقدامی در جھت بازپسگيری اختيارات خود از شورای انقالب فرھنگی انجام دھد و نه ئینه دربرابر کاال

ن نامه ئي کردن آئیدرخواست ما از اين وزارت خانه ايستادن بر سر اجرا. شان دھددر برابر نھادھای امنيتی مقاومتی ن

يگانه مرجع رسيدگی به تخلفات دانشجويان شوراھای انضباطی است و ھيچ مرجع ديگری حق دخالت در «خود يعنی 

  .است» اين امر را ندارد

طلبان و شما از وزارت  گر حمايت صريح اصالحم. کنند ھا منفعل برخورد می طلبان با اين رويه از طرف ديگر اصالح

. قيد و شرط دانشجويان نيز حمايت کنيد علوم دکتر غالمی نبود که ايشان را به وزارت رساند؛ امروز بايد از آزادی بی

غريبه نيست، آن روز که جريان اصالحات در » اجماع و تبانی و تبليغ عليه نظام«قطعا برای اصالحات اتھاماتی چون 

ايستاديم و مقاومت  گرفت ما دانشجويان بوديم که با شجاعت در مقابل تماميت خواھان می بر چنين اتھاماتی قرار میبرا

ھای اخير  کرديم، آيا وقت آن نرسيده که جريان اصالحات دربرابر پروژه امنيتی سازی دانشگاه و مشخصا بازداشت می

  تر برخورد نمايد؟ فعاالنه

ه و نھادھای امنيتی را محکوم ئيی قضا وال صريحا ھرگونه برخورد امنيتی از طرف قوه ائیھای دانشجو ما تشکل

ثانيا خواستار آزادی بی قيد و شرط دانشجويان بازداشتی و لغو احکام صادره در دادگاه تجديد نظر برای اين . مئينما می

ن دربرابر بازداشت، پرونده سازی و خواھيم تا با تمامی توا ين دولت و مجلس میمسؤولاز شما . دانشجويان ھستيم

  .صدور احکام ناعادالنه برای دانشجويان بايستيد

 ١١ -  اسفند ٢٠شنبه   روز يک) پلی تکنيک( ھا از ايران حاکی است که تعدادی از دانشجويان دانشگاه اميرکبير گزارش

  .مارس، در اعتراض به احکام سنگين و بازداشت دانشجويان تجمع کردند

  
ترضان خواستار آزادی دانشجويان در بند پريسا رفيعی، مرضيه اميری، زھرا احمدی و رفع احکام ناعادالنه اين مع

  .شناس شدند زاده، سينا ربيعی، محسن حق فعاالن صنفی از جمله ليال حسين

حل تجمع ھای مرگ بر اسرائيل به م اند که که نيروھای بسيجی با پرچم ھای اجتماعی شاھدان گزارش کرده در شبکه

  .وارد شدند و دانشجويان را مورد ضرب و شتم قرار دادند

اگر شاھد «: انتقاد کرده و نوشته اند» امنيتی شدن دانشگاه«شنبه از  دانشجويان پلی تکنيک در بيانيه دعوت به تجمع يک

شود  منيتی سرکوب میھای نھادھای ا ھا و تعرض آن ھستيم که ھر نوع نقدی از سوی قلمرو دانشگاه با شديدترين دخالت

ھای اقتصادی دولت در قلمرو متکثر  خواھانه در نقد سياست ھای صنفی و برابری و دانشجويان تنھا به دليل فعاليت
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شدگان و انبوھه فقرا، زير تيغ شديدترين برخوردھای  مالکيت بار سلب  وضعيت فالکتئیدانشگاه و سپھر کار و بازنما

  ».گيرند ه قرار میئيو ناعادالنه قوه قضانھادھای امنيتی و احکام سنگين 

با . ھا دانشجو در سراسر کشور بازداشت شدند ماه آغاز، ده شنبه ھفتم دی در اعتراضات سراسری ايران که از روز پنج

. چنان دربند ھستند و عليه آنان احکام سنگين صادر شده است ای از اين دانشجويان ھم گذشت بيش از دو ماه عده

آزادی آنان اقدام دھند که برای  ن و دولت ھم وعده میطلبا اصالح

  .دھند اما در عمل کاری انجام نمی. خواھند کرد

نماينده ايالم در مجلس گفته بر ، ١٣٩٦ اسفند ماه ٢٣چھارشنبه، 

ھا بازداشت شده و  ھايش، طالب بساطی بعد از ناآرامی اساس پيگيری

  .بر اثر سکته در زندان فوت کرده است

ساطی، دانشجوی پزشکی در زندان ايالم، پس از دو ھفته طالب ب

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ايران، . بازداشت جان باخته است

اداره اطالعات ايالم به خانواده طالب بساطی اطالع داد که فرزندشان در زندان جان باخته و از آنھا خواست برای 

  .تحويل جنازه مراجعه کنند

 در گواھی فوت وی .بازداشت شده بود» ھای مخالف کرد ارتباط با گروه«ر بھمن ماه به اتھام طالب بساطی در اواخ

ای است که بر اثر آن جمجمه و مغز   ترومای مغز ضربه.فوت کرده است» ترومای مغزی«ذکر شده که وی به دليل 

  .ھا مصاحبه نکنند ند تا با رسانه خانواده اين شھروند ايالمی از سوی نيروھای امنيتی تحت فشار.بيند آسيب جدی می

  

 ھای فرھنگی حکومت اسالمی سياست

تراشی جدی  ھا با مانع در برخی زمينه«ھای فرھنگی  وزير فرھنگ و ارشاد اسالمی اعتراف کرده که اجرای سياست

 .مواجه است» مخالفان

ھای   جمھوری برنامه و سياستخبرگزاری دولتی ايرنا دو روز پيش از برگزاری انتخابات دوازدھمين دوره رياست

مردمی «ھدف از اين برنامه . منتشر کرد» دوباره ايران«فرھنگی حسن روحانی برای دولت دوازدھم را با عنوان 

 .عنوان شده است» ئیکردن فرھنگ و تمرکززدا

 چھار سال  است کهئیھا  ھمان٩۶ھای فرھنگی حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی سال  ترين شعارھا و وعده اصلی

 .ھا تلقی کرد توان اعترافی تلويحی به عدم تحقق آن ھا را می تکرار اين وعده. پيش نيز بيان شده بود

آزادی و امنيت؛ آرامش و «ای تنظيم شده و شعار اصلی آن   صفحه٢٢۴ھای فرھنگی دولت دوازدھم در کتابی  سياست

 .است» پيشرفت

ھای فرھنگی و ھنری، برچيدن فضای امنيتی در  يت از برگزاری برنامهھا، حما فراھم کردن فضای آزاد برای رسانه

ھای صنفی و مستقل و واگذاری ھر چه بيشتر مديريت  ھا، رفع تبعيض و محدوديت عليه زنان، تقويت انجمن دانشگاه

 .ھای فرھنگی دولت روحانی اعالم شده است ھا از جمله سياست فرھنگی به آن

طلبان مجلس  س فراکسيون اطالحئيرار برخی از حاميان دولت نظير محمدرضا عارف، راما شواھد فراوان و حتی اق

  .نيست» آزادی و امنيت«ھا خبری از  دھد که در دانشگاه شورای اسالمی نشان می
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 دانشگاه آزاد گاليه کرد ئیھای دانشجو  اسفند در ديدار با اعضای اتحاديه تشکل٢۵به گزارش خبرگزاری ايلنا عارف 

او ھشدار داد که با اين برخوردھا نسل جوان . با دانشجويان ھستيم» برخوردھای قھری و خشن«چنان شاھد  که ھم

 .دچار چالش خواھد شد» نظام اسالمی«شود و  انگيزه می بی

تراشی برای فعاليت صنفی دانشجويان  ھای گسترده استادان در دانشگاه آزاد و مانع چنين از پاکسازی عارف، ھم

 .به شدت انتقاد کرد» يک تفکر خاص«ب و ميدان دادن به وابستگان طل اصالح

 اسفند شورای معاونين دادسرای عمومی و ٢٣آبادی، دادستان عمومی و انقالب تھران در جلسه  عباس جعفری دولت

ی ھا به گفته او يکی از اين حوادث حرکت. ارزيابی کرد» سالی پرحادثه و پرتالطم« را ٩۶انقالب پايتخت سال 

 . نفر از بازداشت شدگان آن کيفرخواست صادر کرده است١٧۵ تا کنون برای ئیاعتراضی دی ماه بوده که دستگاه قضا

ھای اعتراضی بسيار  گويد حرکت وگو با سالنامه روزنامه ايران می وزير کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی در گفت

تر   ھزار نفر بيش۴۵ تا ۴٠کنندگان آن  عداد شرکتگسترده بود و به حدود صد شھر کشيده شد اما مدعی شد که ت

 .اند نبوده

 . اند عضو کابينه دولت دوازدھم در عين حال اقرار کرده است که از ھمين تعداد حدود پنج ھزار نفر بازداشت شده

ھای اجتماعی و فرھنگی،  معرفی وزير زن، فراھم کردن فرصت و شرايط برابر برای زنان و مردان در فعاليت

ھای اجتماعی و تشکيل وزارت  ھا، رفع فيلتر شبکه نگاران، ورود زنان به ورزشگاه  انجمن صنفی روزنامهئیازگشاب

ھا جديت يا توان   ھستند که دولت روحانی برای تحقق آنئیھا و شعارھا  داده شد از برنامه٩٢زنان که وعده آن سال 

 . ر ھستندھا مانند توئيتر فيلت  برخی شبکه.الزم را نداشته است

هللا ناصر  آيت. ای از مراجع تقليد و روحانيان پرنفوذ نيز روبروست ھای دولت با مخالفت عده اجرای شماری از برنامه

ھای شبکه اجتماعی آلوده  ن رده باال ھنوز آسيبمسؤوالبرخی از « کرد که تأسف اسفند ابراز ٢۵مکارم شيرازی 

  ».ھای اجتماعی خارجی دل بسته است نوز به شبکهس جمھور ھئيخارجی را باور ندارند، آقای ر

ھای فرھنگی دولت،  ن اصلی اجرای سياستمسؤوالعباس صالحی، وزير فرھنگ و ارشاد اسالمی به عنوان يکی از 

 که ئیھا خانه را تداوم و تقويت سياست مھرماه امسال و در نخستين نشست خبری خود در اين سمت، برنامه اين وزارت

  .مواجه بود عنوان کرد» تراشی جدی مخالفان مانع«ھا با  ھم اجرا شد و در برخی زمينهدر دولت يازد

در دولت «: ھا گفت تراشی ای از اين مانع به گزارش خبرگزاری ايرنا، وزير ارشاد دولت دوازدھم در تشريح نمونه

که ھمگی تمامی مراحل قانونی  ئیھا کنسرت. شد ھای موسيقی در شھرھای مختلف لغو می گذشته شاھد بوديم که کنسرت

ھای گوناگون لغو  اخذ مجوز را به طور کامل طی کرده بودند اما در دقايق آخر توسط نھادھای خاصی با بھانه

اين رويه «کم شھرھای مختلف ھم  ھای مجوزدار از مشھد آغاز شد و کم گويد لغو کنسرت صالحی می» .شدند می

 . ھنرمندان و مردم را در پی داشترا پيش گرفتند که اعتراض » فراقانونی

تنھا در اسفند ماه اجرای يک کنسرت در سبزوار که مجوز اداره ارشاد را داشته به دستور دادستان لغو شده و در مشھد 

 که با حضور مديرکل ارشاد استان خراسان رضوی و معاون سياسی استاندار افتتاح شده بود دقايقی ئیيک پرديس سينما

 .اره اماکن اين شھر پلمپ شدبعد با حکم اد

  

  نقض حقوق شھروندان

المللی در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران؛ اما نقض حقوق بشر در حکومت اسالمی ايران،  با وجود توجھات بين

خانم عاصمه جھانگير گزارشگر متوفی ويژه حقوق بشر در امر . چنان به صورت سيستماتيک و دولتی جريان دارد ھم
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خرين گزارش خود که به شورای حقوق بشر ارائه کرده بود نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز ايران، در آ

خانم جھانگير در گزارش خود خواھان تحقيقات مستقل درباره موج سرکوب تظاھرات سراسری . نگرانی نموده است

  . ھا شده است هباختن معترضان در بازداشتگا زمستان امسال توسط مردم ايران شد که باعث جان

ھا و  ھا در ايران اعالم کرد که در مورد تعداد زياد اعدام آنتونيو گوترز؛ دبيرکل ملل متحد؛ ضمن اشاره به آمار اعدام

  .کنند؛ مضطرب است ھای انقالب صادر می که بخش عمده احکام اعدام را دادگاه اين

 عفو بين الملل در گزارش .بيشترين اعدام نسبت به جمعيت در کشور استچنان رکورددار  حکومت اسالمی ايران، ھم

 کشور اول جالد جھان؛ ايران، عربستان سعودی و ۶ خود، گزارش کرده بود که چھار کشور از ٢٠١٦-٢٠١٧ساالنه 

باقی مانده ھا به طرز ھراس آوری باال  مصر؛ از منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ھستند که نرخ اجرای اعدام در آن

 .است

 در زندان مرکزی تبريز ٩۶ اولين اعدام سال . زندانی در زندانھای ايران اعدام شدند۴١۵کم  در سالی که گذشت دست

ای بود که از بيماری روانی رنج می برد و در بند روانی اين زندان محبوس   ساله۴٠زندانی اعدام شده مرد . اجرا شد

 .بود

  . ساله بود١٧يکی از زنان اعدام شده محبوبه مفيدی ھنگام ارتکاب اتھام انتسابی . زن بودند نفر ۴از اين تعداد حداقل 

 عالوه بر محبوبه مفيدی که در نوشھر اعدام .اند ھای ايران اعدام شده تنھا در سه ماه آخر سال سه کودک مجرم در زندان

  .ه دار آويخته شدند شھر؛ علی کاظمی در بوشھر بئیشد؛ اميرحسين پورجعفر در زندان رجا

 سال سن داشت و به رغم آن که نوجوانی بيش نبود برای گرفتن اعتراف ١۵عليرضا تاجيکی که در حين بازداشت تنھا 

  .اعدام وی در شرايطی اجرا شد که پرونده او پر از نکات مبھم بود. اجباری تحت شکنجه قرار گرفت

لول؛ پيمان برنداح و محمدرضا حداد نيز ھمچنان در معرض اعدام اکنون تعداد زيادی کودک مجرم از جمله مھدی بھ ھم

  .ھستند

اعدام در مالءعام يکی از ابزار سرکوب است که حکومت اسالمی ايران از اين روش برای ايجاد رعب و وحشت در 

ھرھای  اعدام در سطح ش١۶ حداقل ٩۶در سال . سطح جامعه برای خاموش و ساکت کردن مردم؛ از آن استفاده ميکند

 .ايران به اجرا درآمد

ترين اعدام در سال گذشته در اين زندان صورت  بيش. رتبه اول اعدام را داراست) گوھردشت کرج(  شھرئیزندان رجا

ھا از جمله زندان مرکزی اروميه؛ زندان مرکزی تبريز؛ زندان   شھر؛ ساير زندانئیپس از زندان رجا. گرفته است

 .ن رشت زندان؛ مرکزی کرج و زندان مرکزی زاھدان قرار دارندوکيل آباد مشھد؛ زندان الکا

ست که ھم اکنون تعداد زيادی از زندانيان محکوم به اعدام از جرائم محاربه؛ قتل؛ مواد مخدر در  نکته قابل توجه اين

ه اعدام و انداختن طناب تعدادی از آنان بارھا به پای چوبه دار برده شده و با ايجاد صحن. ھا در انتظار اعدام ھستند زندان

 نفر در انتظار اجرای حکم اعدام به سر ٨۶ شھر ئی زندان رجا١٠در بند . ھا مجددا به بند بازگردانده شدند بر گردن آن

 ٣ زندانی سياسی در بند ١۴در حال حاضر .  زندانی در انتظار اعدام ھستند١٢١در زندان مرکزی زاھدان . می برند

 نفر ٢۵ زندانی ١٧٠ در زندان مرکزی اردبيل در بند جوانان از ميان  .وم به اعدام ھستندزندان مرکزی زاھدان محک

  .محکوم به اعدام ھستند

رامين حسين پناھی؛ ھدايت عبدهللا پور؛ عبدهللا . چنين تعدادی از زندانيان سياسی محکوم به اعدام شدند  ھم،٩۶در سال 

ياسی محکوم به اعدام در زندانھای سنندج؛ شوش و اروميه در انتظار کرمالچعب و قاسم عبدهللا از جمله زندانيان س

 .اعدامند
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ھا به شکل  چنين اعتراضات سراسری دی ماه؛ دستگيری در سالی که گذشت به دليل اعتراضات گسترده مردمی و ھم

  . امنيتی و نيروھای انتظامی انجام گرفت- ان اطالعاتی مأمورگسترده ای توسط 

ھا؛   در ميان اين بازداشت.شود  ھزار نفر تخمين زده می٢٠نزديک به   ،١٣٩۶ھا در سال  آمار کلی بازداشت

 ھزار نفر در تظاھرات ٨در دی ماه حدود .  ھزار نفر بوده است١٠ترين آمار شامل بيش از  ھای سياسی بيش دستگيری

  . قرار گرفتندئیورد شکنجه و بازجوھا منتقل و م شان ربوده شده و به بازداشتگاه سراسری و يا پس از آن از منازل

ھای سياسی شامل دستگيری شرکت کنندگان در تظاھرات و تجمعات؛ بازداشت روزنامه نگاران، فعاالن مدنی  دستگيری

ھا توسط گارد  اين دستگيری. ھای فکری است ھای اپوزيسيون، فعاالن اينترنتی و ھواداران نحله و قومی؛ سازمان

  .؛ لباس شخصی ھا؛ نيروھای اطالعات و نيروھای امنيتی صورت گرفته استضدشورش؛ نيروی انتظامی

 نفر در چھارشنبه سوری ٨٨٩ نفر بوده است که از اين ميزان تنھا ٣٨٣۵تعداد بازداشت شدگان اجتماعی حدود 

 .بازداشت شدند

ھای تلگرامی،   مديران کانالحجابی، ھای مختلط، بی شدگان با جرائم ساختگی مثل شرکت در ميھمانی تعدادی از بازداشت

  .اند دستگير شده… متکديان و کودکان کار و

ھای سال   تن از شھروندان از ساير اديان شامل بھای؛ نوکيشان مسيحی يا زرتشتی نيز شامل بازداشت١٢٠بيش از 

  .طوالنی محکوم شدندھای  ھا به حبس شان بازداشت و تعدادی از آن اين افراد به دليل اعتقادات مذھبی. شوند گذشته می

چون قاچاق مواد مخدر، قاچاق کاال؛ رشوه؛ سرقت و قتل  گروه ديگری از بازداشت شدگان به اتھام جرائم اجتماعی ھم

  . نفر برآورد شده است۵٩٠٠آمار بازداشت شدگان جرائم اجتماعی حدود . دستگير شدند… و

 نفر در ١٢ ھزار تن از معترضين حداقل ٨ و بازداشت حدود ٩۶پس از اعتراضات سراسری در دی ماه سال 

  .ھای حاکميت واليت فقيه زير شکنجه به قتل رسيدند زندان

 ساله در قرنطينه زندان اوين؛ ٢٣سينا قنبری جوان . ھای حکومتی خودکشی عنوان شد قتل تعدادی از آنان توسط ارگان

 .خودکشی زير شکنجه جان باختندوحيد حيدری در بازداشتگاه اراک؛ محسن عادلی در دزفول تحت عنوان 

خالد قيصری در زندان کرمانشاه؛ سارو قھرمانی؛ کيانوش زندی و حسين قادری در زندان سنندج؛ قباد اعظمی در 

زاده در اراک؛ علی پوالدی در  جوانرود؛ کيکاووس سيدامامی در زندان اوين؛ محمد نصيری در زنجان؛ شھاب ابطحی

 .تل رسيدنددر زير شکنجه به ق… چالوس و 

پور معروف به اصغر پھلوان، جوان خوشنامی که در متروی شھرری به   اصغر نحوی،١٣٩۶تير ماه  ٢۵چنين در  ھم

يک آخوندی که به چند دختر جوان تذکر داده بود معترض شد، با شليک مستقيم و از نزديک نيروی انتظامی در صحنه 

 .ی را در جامعه نسبت به حاکميت سرکوب اسالمی ايجاد کردکشتن اصغر پھلوان انعکاس و نفرت زياد. جان باخت

ترين شرايط از نظر تعادل قوا و  نئيشود که زندانی در پا اعتصاب غذا تنھا راه اعتراض زندانی و در شرايطی انجام می

ميت حاک. اعتصاب غذا تنھا وسيله اعتراض با گذشتن از سالمت و جان خويش است. حقوقی و فشار مطلق است در بی

 سال گذشته، ھمواره تالش نموده چنين تبليغ کند که اعتصاب غذای زندانی و ھر حرکت اعتراضی ۴٠اسالمی ايران در 

خواھانه و عاری از وجاھت قانونی و حقوقی است تا به اين ترتيب دست  درون زندان به مثابه حرکت تھاجمی و باج

اما مطالعه و . ھا باز بگذارد  سرکوب اعتراضات در داخل زندانگران و بازجويان را برای ناديده گرفتن و حتی شکنجه

ھا  دھد که زندانيان برای رساندن فرياد خود عليه ظلم و ستم در زندان ھا نشان می ھا در زندان بررسی ھمه اعتصاب

  .آورند بعنوان آخرين گزينه؛ به اعتصاب روی می
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بعضی از . ھای ايران شکل گرفته است عتراضی در زندان اعتصاب غذای ا١٨٠ حدود ٩۶از فروردين تا آخر اسفند 

  .صورت انفرادی بوده است اعتصاب غذاھا جمعی و اکثرا به

 : عبارتند از٩۶ اعتصابی طی سال  ھای زندانيان خواسته

 ١٠ بالتکليفی پرونده؛  درصد اعتراض به عدم رسيدگی و ۴٠درصد اعتراض به فشارھا و کمبودھای زندان؛  ۴٧

 .درصد مطالبات ديگر ٣راض نسبت به فشار به خانواده زندانی؛ درصد اعت

 ٨از روز .  غذا زد  روز دست به اعتصاب٩٠ به مدت بيش از ٩۶ مرداد سال ١٨زندانی سياسی محمد نظری از 

در اعتراض به يورش گارد ويژه و انتقال ) گوھردشت کرج( شھرئی زندان رجا١٢ سالن ۴ مرداد زندانيان سياسی بند

 ۴٠ که در آن ١٠اين زندانيان در اعتراض به شرايط سالن فوق امنيتی . غذا زدند  دست به اعتصاب ١٠ اری به سالناجب

اين اعتصاب غذا .  دستگاه شنود نصب گرديده؛ اعتصاب غذا کرده بودند۶دوربين کار گذاشته شده و در ھر اتاق نيز 

 .دی در پی داشتالمللی زيا ھای داخلی و بين  روز طول کشيد و حمايت۴٠

شود،  داری می  سالگی در زندان به عنوان گروگان نگه١٧زندانی سياسی محمدصابر ملک رئيسی زندانی بلوچی که از 

اش از اوايل آذر ماه دست به اعتصاب غذا  در اعتراض به شرايط غيرانسانی زندان اردبيل و عدم رسيدگی به پرونده

 .نجير بسته بودند مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفتاو در حالی که دست و پايش را با ز. زد

وی با يک فاصله . سازی برای ھمسرش اقدام به يک اعتصاب غذای طوالنی کرد سھيل عربی در اعتراض به پرونده

 انتقال وحشيانه زندانيان سياسی آتنا دائمی و گلرخ ابراھيمی   بھمن ماه در اعتراض به۴زمانی کوتاه مجددا در تاريخ 

  .چنان ادامه دارد اين اعتصاب ھم.  روز است که در اعتصاب غذاست۵٠ بيش از ئیااير

 خود به زندان قرچک ورامين اعتصاب غذا ئیجا  در اعتصاب به جابهئیچنين آتنا دائمی و گلرخ ابراھيمی ايرا ھم

  .غذاست روز است که در اعتصاب ۴٠ھم اکنون گلرخ ابراھيمی در اعتراض به اين امر بيش از . کردند

 روزه آرش صادقی در اعتراض به دستگيری ھمسرش و اعتصاب غذای آتنا دائمی در ٧٠پيش از اين اعتصاب غذای 

  .اعتراض به پرونده سازی برای خواھرانش را داشتيم

ويژه درگذشت کاووس سيدامامی در زندان اوين، از  ، دستگيری فعاالن محيط زيست، به١٣٩۶در اواخر سال 

ھای فراوانی در داخل برانگيخت، بلکه مناسبات حکومت اسالمی ايران را با دولت  د که نه تنھا نگرانی بوئیرويدادھا

  .کانادا که وی تابعيت اين کشور را داشت، دچار تنش کرد

ای ارائه  مقامات حکومت اسالمی ايران، نه تنھا درباره علل دستگيری فعاالن محيط زيست توضيح قابل مالحظه

گفته فرزندان او، بر خانواده فشار  خواندند و به» خودکشی«درگذشت کاووس سيدامامی را در زندان اوين نکردند، بلکه 

  .ھا در اين زمينه بپرھيزند وگو با رسانه آوردند که از ھرگونه گفت

-عکاس ايرانی- در چنين شرايطی بود که علی يونسی وزير پيشين اطالعات فاش کرد که زھرا کاظمی، خبرنگار

 در تھران دستگير و پس از مدتی در زندان درگذشت، تنھا به اصرار دادستان وقت، سعيد ١٣٨٢ائی، که در سال کاناد

  .شد» بايگانی«ای  و پرونده. مرتضوی به جاسوسی متھم شد

زاده، ھمسر محمود صالحی از فعالين کارگری امروز در شعبه اول  خبرگزاری ھرانا، گزارش داد که نجيبه صالح

 به گزارش خبرگزاری ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن .نقالب سقز به اتھام تبليغ عليه نظام محاکمه شددادگاه ا

ھمسر  شعبه اول دادگاه انقالب شھرستان سقز نجيبه صالح زاده،  اسفندماه١۵حقوق بشر در ايران، صبح امروز مورخ 

  .محاکمه کردمحمود صالحی از فعالين کارگری را به اتھام تبليغ عليه نظام 
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تبليغ عليه ) محمود صالحی( اگر دفاع از ھمسرم«نجيبه صالح زاده در جلسه دادگاه ضمن رد اين اتھام اعالم کرده است 

 ».برای گفتن ندارم نظام محصوب می شود حرفی

او را اعدام خواھند  ھا نمی آن. اعدام پسرم ھزينه دارد«: گويد مادر احمدرضا جاللی، محقق ايرانی دربند در اوين می

خواھند او با بيماری در گوشه زندان بماند، ھر روز بدتر و بدتر شود تا بميرد و بعد بگويند ديديد، خودش  اما می. کنند

  ».مرد ما که او را اعدام نکرديم

 ھم اکنون ھمسر. برد که به دعوت نھادھای حکومت اسالمی به ايران سفر کرد و دستگير شد جاللی در سوئد به سر می

  .برند و دو فرزند وی در سوئد به سر می

  
پس از سی دقيقه بررسی پرونده خانم صالح زاده به اتمام رسيده و گفته شده رای صادره تا يک ھفته ديگر از طريق 

 .سامانه ثنا ابالغ خواھد شد

سال جاری جھت زاده از فعالين سرشناس کارگری است که در آبان ماه  گفتنی است، محمود صالحی ھمسر خانم صالح

سرانجام . حکم يکسال حبس تعزيری با وجود اين که در بيمارستان تحت درمان به سر می برد به زندان منتقل شد

 .محمود صالحی در دوم آذرماه سال جاری ھمراه با استقبال دوستان و آشنايان از زندان آزاد شد

المللی کارگری و  ھای بين چنين اتحاديه ايران و ھمھای کارگری  تشکل.رضا شھابی، فعال کارگری، از زندان آزاد شد

  .ھای حقوق بشری بارھا خواستار آزادی رضا شھابی شده بودند سازمان

 اسفند از ٢٢شنبه شب  رانی تھران و حومه، سه رضا شھابی، عضو ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس

ھای زندان اوين  ھای کارگری و کمپين دفاع از رضا شھابی، مقام د تشکلبه گفته کميته پيگيری ايجا. زندان اوين آزاد شد

 .اش صادر شده است اند که بر اساس قانون تجميع احکام، حکم آزادی به او گفته

 به او اعالم شده است که بايد  بر اساس اين گزارش، ھنوز نامه آزادی به دست اين فعال کارگری نرسيده و در عين حال،

چنين به رضا شھابی گفته شده است که به مدت  ھم.  ھزار تومان به عنوان جريمه پرداخت کند٨٠٠يون و مبلغ شش ميل

اين گزارش حاکی است که اين فعال کارگری . ھا را ندارد  و حضور در احزاب و گروهئیدو سال حق فعاليت سنديکا

  .شھر کرج مراجعه کند ئیبايد برای تسويه حساب به زندان رجا

اش از سوی دادستانی  شھر متوجه شد که مرخصی پزشکی ئی مرداد و پس از معرفی خود به زندان رجا١٨ز شھابی رو

  .قبول نشده است و بايد حدود يک ھزار روز ديگر در زندان بماند
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 ھای امنيتی به ان امنيتی بازداشت شد و سپس در دادگاه انقالب اسالمی، به اتھاممأمور به دست ،٨٩وی در خرداد سال 

  .ای ھفت ميليون تومانی محکوم شده بود  و پرداخت جريمهئیپنج سال زندان، شش سال محروميت از فعاليت سنديکا

صدمات  « رانی تھران و حومه، ھای اخير، به دليل آنچه سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رضا شھابی در سال

ناميد، در دو مرحله تحت عمل جراحی » ئی بازجوان امنيتی در حين دستگيری ومأمورجسمی ناشی از برخورد خشن 

از ناحيه گردن و کمر قرار گرفت و مرخصی پزشکی او از سوی پزشکی قانونی مرحله به مرحله تا پايان حبس مورد 

  . قرار گرفته بودتأئيد

 ئیاعتصاب غذا با درخواست برای آزادی دست به  که دوباره در مرداد امسال زندانی شد، اين فعال کارگری پس از آن

ھای کارگری در  و درخواست خانواده، ھمکاران و تشکل» رتبه امنيتی يک مقام عالی« روزه زد که پس از وعده ۵٠

  .ايران و جھان، به اعتصاب غذای خود پايان داد

تان ھای اخير، دو بار سکته کرده بود و به گفته پزشک متخصص در بيمارس اين در شرايطی بود که رضا شھابی در ماه

  .تھران، بدن او تحمل زندان را نداشت» امام خمينی«

شھر به زندان اوين منتقل کرده و به   ئیه تنھا چندی پيش رضا شھابی را از زندان رجائيھای قوه قضا  مقام با اين ھمه،

  . بودند ھايش انجام نداده ھای کارگری، اقدامی در جھت آزادی و يا درمان بيماری گفته تشکل

ھای حقوق بشری را به ھمراه  المللی کارگری و سازمان ھای بين ھای کارگری، اتحاديه  انتقاد شديد تشکلاين موضوع

  .ھا بارھا خواستار آزادی او شده بودند داشت و آن

  
 دی ٥شنبه   اعالم کرده بود که صبح روز سهئیربابه رضا. کننده بازداشتی آزاد شدند  تجمع۵٠ھمسر رضا شھابی و 

  .اش به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواھد رفت ری وضعيت ھمسر زندانیبرای پيگي

 فعال کارگر زندانی، که   ھمسر رضا شھابی، ،ئیسنديکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تھران خبر داد که ربابه رضا

امنيتی بازداشت شده ان مأمور تن ديگر در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دست ۵٠ھمراه با 

 .پس از چند ساعت از زندان اوين آزاد شدند بودند،

در اين ارتباط، يک منبع که نخواست نامش فاش شود، به راديو فردا گفت که در زندان اوين به بازداشت شدگان گفته 

 .ھا شرکت کنند شده است که ديگر نبايد در تجمع

اش به   برای پيگيری وضعيت ھمسر زندانی شنبه پنجم دی، صبح روز سه اعالم کرده بود که ئیپيش از اين، ربابه رضا

  .وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواھد رفت

  . امور کارگران استمسؤولوی اشاره کرده بود به اين دليل به آن وزارت خانه مراجعه می کند که وزير کار متولی و 

 حمايت کرد و شماری از ئیتھران و حومه از خانم رضاپس از آن سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 

  .کاربران شبکه ھای اجتماعی اعالم کردند که او را تنھا نخواھند گذاشت
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به شکلی بسيار گسترده تا  «پوليس اتحاديه آزاد کارگران ايران خبر داد که نيروھای لباس شخصی و  در ھمين حال،

  ».ودندحدود دو کيلومتر از محل تجمع مستقر شده ب

ھا از سوی منابع  اين گزارش. کنندگان کردند ھا، نيروھای ضد شورش اقدام به ضرب و شتم تجمع بر اساس گزارش

  . يا تکذيب نشده استتأئيدرسمی جمھوری اسالمی ايران 

 در ضرب» عوامل وزارت کار«در اين ارتباط، کانال تلگرامی شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه اعالم کرد که 

  .و شتم تجمع کنندگان شرکت داشتند

شنبه به   عضو اين سنديکا، در تجمع روز سه چنين اعالم کرد که حسن سعيدی، کانال تلگرامی اين سنديکای کارگری، ھم

  .ان امنيتی در مقابل وزارت کار به اورژانس بيمارستان شريعتی منتقل شده استمأموردليل ضرب و شتم از سوی 

 با  ھايش پاره شده بود،  در حالی که لباس يکان سعيدی، اين فعال کارگری پس از معاينه و مداوا،به گفته يکی از نزد

  .دستبند به زندان اوين انتقال يافته بود که او نيز آزاد شد

ھای زيادی  که وعده در روز سوم دی، با اعالم اين ، پيش از اين و در گفت و گو با روزنامه جامعه فردا ئیربانه رضا

از دادستانی تا وزارت کار و مجلس قول «: ای رسيدگی به وضعيت اين فعال کارگر زندانی داده شده است، گفته بودبر

  ».انه تا امروز کسی کاری نکرده است و حتی اوضاع بدتر ھم شده استتأسفرسيدگی دادند، اما م

چنان وضعيت  ه مغزی شده و ھمشھر کرج دچار سکت ئی افزوده بود که ھمسرش دو بار در زندان رجائیخانم رضا

  .شود جسمانی اش وخيم است ولی با اين وجود، از اعزام آقای شھابی به بيمارستان برای درمان ممانعت می

را متھم کرده » ن زندان و دادستانی تھرانمسؤوال«تر سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه  پيش

  ».کنند وجھی میت بی«بود که به وضعيت رضا شھابی 

  

 ھای قضائی مربوط به فحاشی افزايش پرونده

اين خبر ھشدارآميز را در حالی يک کارشناس . در ايران افزايش يافته است» فحاشی«ھای قضائی مربوط به  پرونده

 . درباره کاھش آستانه تحمل شھروندان وجود داشته استئیھا ھای اخير نگرانی جرم عنوان کرده است که در سال

ه گزارش روزنامه آرمان امروز، روانشناسان و کارشناسان مسائل اجتماعی موضوعات مختلفی را در کاھش آستانه ب

. شود ن بيايد، يک برخورد ساده منجر به دعوای لفظی يا فيزيکی میئيزمانی که آستانه تحمل پا. دانند تحمل دخيل می

ھای مربوط به  يران افزايش يافته است و زيادتر شدن پروندهدھد دعوای لفظی و دعوای فيزيکی در ا ھا نشان می بررسی

 .دھد فحاشی که زيبنده جامعه ما نيست، خود عمق اين آسيب را نشان می

اين عبارات بارھا و بارھا توسط کسانی » .خواستم بکشمش، ھلش دادم، سرش خورد به جدول، کشته شد به خدا نمی«

ای  ای بدون حتی ذره عصبانيت لحظه. داستان به ھمين تلخی است. زی قاتل شوندکردند، رو گاه فکر نمی گفته شده که ھيچ

افرادی که . فقط کافی است پای درد دل چنين افرادی بنشينيم که ھر لحظه امکان دارد حکمشان به اجرا درآيد. صبوری

. انی در پايتخت تشکيل شد ھزار پرونده نزاع خياب ۵٠٠سال گذشته بيش از . فايده است   ديگر پشيمانی برايشان بی

دليل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده و   نفر در کشور به٦٠٠ھزار و  براساس اعالم آمارھای رسمی روزانه

کنند که درگيری    ايرانی به پزشکی قانونی مراجعه می٦٦توان گفت که ھر ساعت  در واقع می. دھند  پرونده تشکيل می

 ثبت ئیھای خيابانی در جا ھا و درگيری  اين پايان ماجرا نيست، چرا که بسياری از نزاعتازه. اند منجر به جرح داشته

با اين حال بايد به بررسی عوامل بروز پرخاشگری و کاھش آستانه . بود نمی شوند، وگرنه شرايط بسيار اسفناک تر می
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شان برای  گيرند و مسير زندگی  قرار میھا ناخواسته در شرايط بحرانی تحمل مردم بپردازيم، چرا که در اين بين برخی

 .ھميشه عوض خواھد شد

ويژه در ايالم و افزايش استفاده از سالح برای  ھا به حسين ميرمحمدصادقی درباره افزايش وقوع جرم در برخی استان

زاست  رمسری از عوامل ج افتد، ناشی از يک ای اتفاق می طور کلی ھر جرمی که در منطقه به: ارتکاب جرائم افزود

جرح و  و در افزايش اين جرائم خشن مانند ضرب: او خاطرنشان کرد. شود بودن آن عوامل باعث تحقق آن جرائم می و

ترين موضوعات در کنار بقيه   مردم برای مھار خشم در زمان درگيری است که يکی از مھمئی عدم توانامسألهقتل 

تواند به برآشفتگی مردم کمک کند و باعث بروز اين گونه  یعوامل مانند مشکالت اقتصادی و خانوادگی است که م

 خشم را ندارند و کنترول ئینکته مھم در کشور ما اين است که مردم توانا:  کردتأکيداين کارشناس جرم . جرائم شود

  .روند بسيار زود از کوره در می

ھا در نتيجه درگيری و  تر آن کرد بيش شده است، خاطرنشان تعيينھا از پيش  درصد کمی از قتل او با بيان اينکه

بنابراين بايد از اين جھت کار فرھنگی بسيار عميقی صورت . شود ھای آنی است که موجب بروز خشم می عصبانيت

ھا  ھمچنين يکی ديگر از عوامل بروز قتل در برخی از استان:  کردتأکيدصادقی .  شودکنترول مسألهگيرد تا اين 

تر باشد، امکان تحقق قتل و صدمات جسمانی نيز  وقتی دسترسی به سالح آسان. ح استدسترسی آسان مردم به سال

ھا و کار فرھنگی  بنابراين بايد جلو دسترسی مردم به سالح نيز گرفته شود از سوی ديگر نيز آموزش. تر خواھد شد بيش

 .الزم بايد انجام شود تا مردم در ھر درگيری و نزاع کوچکی دست به اسلحه نشوند

از : شود، گفت انه در برخی موارد شاھد ھستيم که دعوا بر سر جای پارک باعث قتل میتأسفکه م اين حقوقدان با بيان اين

ھای دقيق  بايد بررسی.  ھستيمئیشود و در کمتر کشوری ما شاھد چنين رفتارھا اين موارد در کشور ما زياد ديده می

تر بتوانيم اين معضالت   عوامل موثر در اين نوع رفتارھا سريعئیناساشناسی شود تا با ش روانشناسی، حقوقی و جامعه

افتد  ھای لفظی اتفاق می ن درگيریمسؤوالوقتی ميان برخی : به گزارش ايلنا، صادقی خاطرنشان کرد. را برطرف کنيم

 تا جو خشن در جامعه گيرند، باعث شده کنند؛ اين ادبياتی که درباره مخالفان خود به کار می و برخی از آنھا دقت نمی

 .حاکم شود

 ابراز نگرانی ئیای درباره وضعيت آتنا دائمی و گلرخ ايرا چھار گزارشگر سازمان ملل، روز دوشنبه با انتشار بيانيه

  .عميق کردند و خواستار آزادی فوری اين دو فعال حقوق بشری شدند

عليه زنان، گزارشگر سازمان ملل در باره به گزارش راديو فردا، گزارشگر ويژه سازمان ملل در باره خشونت 

چنين گزارشگر  وضعيت مدافعان حقوق بشر، گزارشگر سازمان ملل درباره شکنجه و رفتارھای غيرانسانی و ھم

 در مورد ضرب وشتم اين دو مدافع حقوق بشری در بازداشت، ئی با اشاره به خبرھا سازمان ملل درباره آزادی بيان،

 .دان ابراز نگرانی کرده

اند که  ھا در بيانيه خود نوشته آن

ھای  تالش آنان برای مذاکره با مقام

ايران در مورد آتنا دائمی و گلرخ 

 .، به نتيجه ای نرسيده استئیايرا

 کرده اند که پرونده اين تأکيدھا  آن

ای از  دو فعال حقوق بشری، نمونه
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ر دفاع از حقوق بشر و حمايت از زندانيان عقيدتی در رويه ادامه دار آزار و اذيت، ارعاب و حبس کسانی است که د

 .اند ھای تھران تاکنون به اين بيانيه واکنشی ابراز نکرده مقام. ايران فعاليت می کنند

تر در   حقوق بشر پارلمان اروپا، با نگرانی از حبس دو مدافع حقوق بشر زن پيش س کميتهئيالزم به يادآوری است که ر

ه، المان در زندان شھر ری و رفتار ظئیشدت از حبس آتنا دائمی و گلرخ ابراھيمی ايرا من به«رد که ای اعالم ک اطالعيه

قيدوشرط آنھا را  خواھم فوری و بدون مردان ايران می ھا نگران ھستم، بنابراين، از دولت غيرانسانی و تحقيرآميز با آن

 ».آزاد کنند

گر مدنی محبوس در زندان قرچک ورامين در حين تحمل دوران  دو کنشئیگفنی است که آتنا دائمی و گلرخ ايرا

 .محکوميت خود به شکل تبعيدی ھستند

اش اقدام به اعتصاب غذا کرده  ماه سال جاری، در اعتراض به تبعيد غيرقانونی  بھمن١۴ از تاريخ ئیچنين گلرخ ايرا ھم

 . کيلو وزن از دست داده است١٣کم  وی از شروع اعتصاب غذا دست. است

  

  گزارش ساالنه سازمان ملل؛ نقض خشن حقوق بشر در ايران

گزارشی که حکايت از نقض خشن حقوق بشر در ايران و بيش از . گزارش ساالنه حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد

افراطی در اروپا و دستگيری مھاجران مکزيکی  در اين گزارش نسبت به رشد جريانات راست.  کشور جھان دارد۵٠

 .رانی شده استابراز نگ

 اسفند، ١٦ - مارس ٧زيد رعد حسين، ديپلمات اردنی و کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چھارشنبه 

  .گزارش ساالنه اين نھاد درباره نقض و تھديد حقوق بشر در جھان را منتشر کرد

د و نقض خشن حقوق بشر در بيش در اين گزارش که از سوی کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تھيه شده، از تھدي

 و شماری از کشورھای عضو اتحاديه اروپا نيز در گزارش ساالنه امريکا.  کشور جھان ابراز نگرانی شده است۵٠از 

 .اند کميساريای عالی حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته

او از . ابراز نگرانی کردکميسر عالی حقوق بشر در گزارش ساالنه خود نسبت به نقض خشن حقوق بشر در ايران 

 .اعدام کسانی در ايران انتقاد کرد که به ھنگام ارتکاب جرم به سن قانونی نرسيده بودند

ماه سال جاری برای کسب حقوق  افزون بر آن، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل سرکوب خشن کسانی که در دی

 . بودند، را محکوم کردھا آمده ھای اقتصادی به خيابان اجتماعی و عليه نابسامانی

ھای حکومت  ھای مشکوک معترضان در زندان چنين به موارد مرگ در گزارش ساالنه حقوق بشر سازمان ملل ھم

 .اسالمی نيز اشاره شده است

ھای  عدالتی در اين گزارش، به نارضايتی عمومی مردم ايران نسبت به نرخ باالی بيکاری جوانان، نابرابری و بی

 .ر نامتعارف و غيرقابل پيش بينی نھادھای دولتی اشاره شده استاجتماعی، رفتا

اقدامات سرکوبگرانه، نظير «: در گزارش سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ايران از جمله چنين آمده است

المللی محيط زيست و زنان معترض به  دستگيری و تعقيب و پيگرد مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، کنشگران بين

 ».شود جاب اجباری صرفا باعث دوری و فاصله بيشتر مردم از حکومت میح

 مارس به ٢١کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعالم کرد که گزارش ويژه دبيرکل سازمان ملل درباره ايران روز 

 .شورای امنيت عرضه خواھد شد
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 سوريه، يمن و ليبی را به شدت وخيم کميسر عالی حقوق بشر در گزارش ساالنه خود وضعيت حقوق بشر در کشورھای

از وضعيت حقوق بشر در ساير کشورھای خاورميانه و از جمله ترکيه نيز ابراز نگرانی شده . ارزيابی کرده است

  .است

 ھستند که در گزارش کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ئیکشورھای افغانستان، فيليپين و مصر نيز از جمله کشورھا

 .اند ارتباط با نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفتهبه طور مشخص در 

او وضعيت غوطه شرقی را . کشانده است» قيامت«زيد رعد حسين دولت سوريه را متھم به آن کرد که کشور را به 

 .خواند» جھنم روی زمين«

اندن اين کشور  به خاک و خون کشمسؤولن دولتی سوريه را مسؤوالکميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل شماری از 

زند و از اين رو،  دانست و اعالم کرد که دولت سوريه با حمايت و پشتيبانی کامل متحدان خود دست به اين اقدامات می

 .المللی کيفری محاکمه شود رھبری سوريه بايد در دادگاه بين

 

  آور تھران بھترين شھرھای جھان؛ رتبه خجالت

 ٢٠٠توالی، عنوان باالترين کيفيت زندگی را از آن خود کرد و تھران در رده  برای نھمين سال م- پايتخت اتريش -وين 

ھا بر حسب   شھر جھان را بر اساس کيفيت زندگی در آن٢٣١» مرکر«بندی   به گزارش ايسنا، موسسه رتبه !قرار دارد

ی کرده است که بر اين بند ھای درمانی، آموزش، ميزان جرائم و حمل و نقل رده  چون ثبات سياسی، مراقبتئیمعيارھا

ھای درمانی، برای نھمين سال متوالی به عنوان بھترين شھر  اساس وين به کمک ھزينه مسکن نسبتا مناسب و مراقبت

 .جھان دست يافت

طور مشترک در رده   بهالمانبعد از اين شھر، شھر زوريخ در رده دوم قرار دارد و شھرھای اوکلند نيوزلند و مونيخ 

ی شمالی و پنجمين شھر برتر جھان است و پس از آن دوسلدورف، امريکاونکوور برترين شھر . دسوم قرار دارن

 .فرانکفورت، ژنو، کپنھاگن و بازل به ترتيب در رده ششم تا دھم قرار دارند

اما تھران که تنھا شھر ايرانی موجود در اين .  و بيست و پنجمين شھر برتر جھان استئیسنگاپور برترين شھر آسيا

در آنگوال، در » لواندا«در تانزانيا و باالتر از » دارالسالم«در کامرون و » دوآال«تر از شھرھای  نئيفھرست است، پا

، بدترين کيفيت زندگی را دارد و پس از آن ٢٣١ با قرار گرفتن در رده - پايتخت عراق-بغداد.  قرار دارد٢٠٠رده 

 .تی قرار دارندئيھا» ت او پرنسپور«در آفريقای مرکزی، صنعا در يمن و » بانگی«

 

  !تجمع و تظاھرات در شھرھای مختلف ايران در دفاع از عفرين

ھمبستگی با مردم « برگزاری تجمعات شھری ھای کميته

 اجتماعی منتشر ھای  که در شبکهئیھا ، طی اطالعيه»عفرين

ھای ايران   و از آحاد خلق روژھالت کردستان و خلق کرده

 مارس، در دفاع از عفرين ١٢وز دوشنبه خواسته بودند تا ر

   . شده گردھم آيندتعيينھای  در مکان

عفرين ادامه کوبانی است، عفرين «:  آمده استای در اطالعيه

که   است، آناننماد مقاومت، سرزمين زيتون و خورشيد
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  ».اند بات کردهشان را اث ھای ما دارند تنھا ابلھی کن کردن زيتون تصوری مبنی بر خاموشی خورشيد و ريشه

 با وجود تشديد .رگزار گرديد ب» گسترده ھمبستگی ملی با مقاومت عفرينئیگردھما« شھر ٢٥ و روز دوشنبه در تھران

فشارھا و استقرار نيروی انتظامی و لباس شخصی حکومت اسالمی ايران در ميادين اصلی، شھروندان شھرھای شرق 

زنده « محلی، دست به تجمع اعتراضی زده و با سردادن شعارھای  به وقت١٧ مارس از ساعت ١٧کردستان دوشنبه 

، ھمبستگی خود را با مقاومت تاريخی ... و» بر اردوغانمرگ«، »ژ.پ.ی/گ.پ.زنده باد ی«، »باد مقاومت عفرين

   .عفرين به نمايش گذاشتند

، سلماس و تھران حاکی از حضور  سنه، سقز، بوکان، مھابادھا از شھرھای کامياران، مريوان، ماکو، بانه، طبق گزارش

 خودجوش مردمی در ئیھای آزاده کامياران در گردھما ھزاران نفر از انسان. ھا و معابر اصلی بود مردم در خيابان

   .ردادند س»مرگ بر اردوغان«  و »زنده باد مقاومت عفرين«ميدان امام شافعی شعار 

 امنيتی حکومتی اسالمی به اين تجمعات ينمأموربرخی شھرھا  سنگين امنيتی برگزار شد و در ئیاين تجمعات در فضا

ان حکومت اسالمی ايران به خشونت کشيده مأمور حمايت از عفرين با دخالت ئیدر مريوان ھم گردھما. يورش آورند

يوان  مرئیمنبعی آگاه از مريوان به خبرگزاری فرات گفته که زنان در گردھما. اند کم ھفت تن بازداشت شده شده و دست

ھويت ھفت تن از فعاالن مدنی مريوان که حين تجمع امروز در حمايت از عفرين . نقش پيشاھنگ را برعھده داشتند

پور؛ آرمان غفوری؛ محمد دانش؛ فرامرز محمدی؛  عدنان حسن: اند عبارتند از توسط نيروھای امنيتی بازداشت شده

   .ناصح باخشی؛ ديار يزدانی و احمد ايران پناە

 با مقاومت تاريخی عفرين بود در مقابل  که حاکی از ھمبستگیئیھا نوشته ان نيز جمعی با در دست داشتن دستدر تھر

کنندگان که اغلب  نيروھای سرکوبگر حکومت اسالمی به شرکت. سفارت حکومت ترکيه دست به تجمع اعتراضی زدند

   . محل نمودنددادند پورش بردند و آنان را ناچار به ترک آنان را زنان تشکيل می

شنبه در تمام شھرھا و   که فردا سهاند عالم کرده ا»ھمبستگی ملی با مقاومت عفرين«ھای شھری  از سوی ديگر کميته

افروزند و تمام  روستاھای کردستان آتش چھارشنبه سوری را برای اتحاد و انسجام مابين روژھالت و روژآوا برمی

  .نمايند  با مقاومت عفرين مبدل مییئصدا ھا را به عرصه ھم ميادين و خيابان

 اسفند، اعالم کردند که حدود دو ماه پس از آغاز عمليات ٢٧ -  مارس ١٨شنبه  ھای ترکيه پيش از ظھر روز يک رسانه

.  کامل نيروھای مسلح ترکيه و ارتش آزاد سوريه درآمده استکنترولارتش ترکيه در شمال سوريه، شھر عفرين به 

  .اند ھا حوالی ساعت ھشت و نيم صبح وارد مرکز عفرين شده  نظاميان ترکيه و متحدان سوری آنھا بنابر اين گزارش

شنبه از ورود نظاميان ترکيه و ارتش آزاد سوريه به  بان حقوق بشر سوريه که مرکز آن در لندن است، صبح يک ديده

که با ارتش ترکيه ھمکاری » وريهارتش آزاد س«نيروھای تروريستی موسوم به . محالتی از عفرين خبر داده بود

 .اند اند که ھم از سوی شرق و ھم از سوی غرب به شھر عفرين نفوذ کرده کنند، گفته می

قلعه، واقع در غرب  شنبه در سخنانی در شھر چاناق س جمھوری ترکيه پيش از ظھر يکئيرجب طيب اردوغان، ر

 که کامال مخفی شده بودند امروز، در پنجاه و ھشتمين ئیھا ن تلهچني ھا، ديوارھای بتنی و ھم با وجود تونل«: ترکيه، گفت

ھم اکنون پرچم ما و ارتش «: اردوغان اضافه کرد» . خود در آورديمکنترولروز عمليات شاخه زيتون، عفرين را به 

 ».جا برافراشته شده است آزاد سوريه در آن
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 مارس، در گزارشی به نقل از شاھدان عينی گزارش داد که ساکنانی که امکان ١٨شنبه  خبرگزاری فرانسه روز يک

بيشتر ساکنان اين شھر اما راه فرار در پيش . اند ھا مخفی کرده اند، خود را در زيرزمين فرار از عفرين را نداشته

  .اند گرفته

 - مارس ١٤ ھزار تن از ساکنان عفرين شامگاه چھارشنبه ١۵٠وق بشر سوريه بيش از بان حق به گزارش سازمان ديده

 .اند  اسفند، برای نجات جان خود در برابر عمليات تھاجمی ترکيه از عفرين گريخته٢٣

 ژانويه سال جاری  ٢٠ھای مدافع خلق را روز  نظاميان کرد يگان عليه شبه» شاخه زيتون«ارتش ترکيه عمليات تھاجمی 

 . عفرين سخن گفته بود تر از قصد ارتش اين کشور برای محاصره رجب طيب اردوغان، پيش. ميالدی آغاز کرد

اين در حالی است که سرويس . المللی نيست مغاير با حقوق بين» زيتون شاخه«چين مدعی است که عمليات  ترکيه، ھم

 .رابطه با صحت اين مدعا مطرح کرد را در ئیچندی پيش ترديدھا) تاگ بوندس( المانپژوھشی پارلمان 

ھا توسط نظاميان ترکيه و نيروھای مورد حمايت ترکيه   ھم از غارت فروشگاهئیھا پس از اشغال عفرين، از جمله عکس

 .منتشر شده است

ھا مانند سازمان ملل متحد، عمال سياست سکوت در پيش  المللی آن داری جھانی و نھادھای بين در واقع دول سرمايه

فتند تا ترکيه نه تنھا عفرين را اشغال کند، بلکه تالش نمايد سيستم سياسی نوين خودمديريتی دمکراتيک در روژآوا را گر

در واقع . داری است از بين ببرد شود و سيستمی متفاوت با سيستم سرمايه  اداره میئیکه يک سيستم مردمی و شورا

ارتش آزاد سوريه، القاعده، جبھه النصره، «ون سوريه تحت عنوان تروريسم دولتی ترکيه و تروريسم غيردولتی اپوزيسي

  .احرار الشام و شکست خوردگان داعش با ھم عليه عفرين متحد شدند

جنگ با . ايم ما وارد مرحله جديدی از جنگ و درگيری با ترکيه شده«: اما نيروھای سوريه دموکراتيک اعالم کردند 

  ».ھا به عفرين شده است رحله جديدی پس از ورود آننيروھای ترکيه و ھمپيمانانش وارد م

 ».ما به خاطر حمايت از غيرنظاميان از عفرين خارج شديم«: ھای مدافع خلق گفته است سخنگوی يگان

 خود عليه شھر عفرين، نه تنھا مدارس، منطق مسکونی و ئیاخيرا نيز نظاميان ترکيه با افزايش حمالت زمينی و ھوا

 .که بيمارستان اين شھر را ھدف قرار دادند که به دنبال آن ده ھا تن کشته و زخمی شدندشھروندان عادی، بل

ھای سرشناس جھانی شورای  شخصيت. المللی در ھمبستگی با عفرين است ھا حاکی از آغاز کمپين بين اکنون گزارش

 برای حمايت ئیمام جھان راھپيما فروردين در ت٤ -  مارس ٢٤ھا روز  مديريتی کمپين را بر عھده دارند و بنابر گزارش

  .شود از عفرين برگزار می

ھای خود را  المللی خواسته است تا عليه حمالت بر عفرين فعاليت از نيروھای بين» صيانت از عفرين «ئیپالتفرم اروپا

  .افزايش دھند
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ھا و  رگزاری سمينارھا، کنفرانسگری، به ب المللی در حمايت از عفرين اعالم کرده است تا پايان دادن به اشغال کمپين بين

  .ھای گوناگون خود ادامه خواھد داد فعاليت

  :اين کمپين در بيانيه ای اعالم کرده است

ھای  بس تصميمات عملی و مکانيزم سازمان ملل فورا بايد تشکيل جلسه دھد و برای توقف حمله ترکيه و اعالم آتش«

  . اخذ نمايدئیاجرا

ھای ديپلماتيک،  به ھمين دليل الزم است که تحريم. المللی جرم است انين و معيارھای بينگری دولت ترکيه طبق قو اشغال

  .اقتصادی و نظامی عليه ترکيه اعمال شوند

برای جلوگيری از تداوم حمالت اشغالگرانه و ممانعت از ژينوسايد و ھمچنين لزوم آرامش و امنيت منطقه تمام مناطق 

  .ق پرواز ممنوع برسميت شناخته شودمرزی شمال سوريه تحت عنوان مناط

ھای پزشکی و انسانی  المللی کمک ھای بين ھا تمام سازمان عام کودکان، سالمندان، زنان و زخمی برای جلوگيری از قتل

  .برای ساکنان عفرين فرستاده شود

ه دليل حمالت الزم است حکومت ترکيه ب. ترين مناطق سوريه بوده است  سال جنگ داخلی از امن٧عفرين در مدت 

از افکار . المللی محاکمه شود ھای بين عام غيرنظاميان در دادگاه چنين به دليل قتل خود و کشتار زنان و کودکان، ھم

ھای خود  يتمسؤولخواھيم که به  المللی می عمومی دمکراتيک جھان، اتحاديه اروپا، سازمان ملل و تمام نھادھای بين

  ».عمل کنند

 

  زدگان هاوضاع نابسامان زلز

ن وعده داده مسؤوالھای بزرگی از استان کرمانشاه،   در بخش٩۶ آبان ٢١تری شامگاه  پس از زمين لرزه ھفت ريش

ھا از وقوع اين زمين  با گذشت ماه. زدگان را به انجام برسانند ترين زمان ممکن کار اسکان موقت زلزله بودند که در کم

کودکان در اين . برند به سر می زدگان در چادرھای نامناسب  از زلزلهلرزه و در آستانه سال نو ھنوز بخش بزرگی

  .منطقه از حداقل امکانات رفاھی برخوردارند

شماری  ھای مھمی از شھرھا و روستاھای اين منطقه را ويران کرد و در سرمای پائيز شمار بی شنبه، بخش زلزله يک

  .خانمان کرد از شھروندان را بی

  
بود و مردم به نيروھای دولتی، حتی به صليب سرخ حکومت اسالمی، » خيلی ضعيف« امدادرسانی در اين زلزله نيز

  .تر شدند »اعتماد بی«

 ،گويد که با وجود گذشت چھار ماه از وقوع زلزله در اين استان يکی از اعضای مجمع نمايندگان استان کرمانشاه می

 .ه تعلق نگرفته استزدگان اين منطق به زلزله» ھای مصوب دولت وام«ھنوز 
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وگو با خبرگزاری رسمی مجلس، خانه ملت، يادآور شده که ھنوز مشکالت   اسفند در گفت٢١قاسم جاسمی روز دوشنبه 

ميدانی مورد «زدگان اين منطقه را به صورت   بايد شرايط زلزلهمسؤولھای  زدگان کرمانشاه حل نشده و مقام زلزله

 ».ارزيابی قراردھند

و علت عمده » وضعيت موجود راضی نيستند«ندارند و از » زدگان شرايط مناسبی اکثر زلزله«ه کرمانشاه به گفته نمايند

  .است» ھای در نظر گرفته شده برای افراد وصول نشدن وام«اين نارضايتی 

ين  ا،نشده در مورد ساختمان پالسکو در تھران ھای عملی چون وعده جاسمی دولت حسن روحانی را متھم کرده که ھم

  .ھای خود عمل نکرده است بار ھم به وعده

شدن مشکالت منطقه ھشدار داده و گفته است که » دوچندان«اين نماينده نسبت به فرارسيدن روزھای گرم سال و 

ھای مصوب خود را نيزبه مردم اين استان اختصاص  زدگان کوتاھی کرده و حتی وام دولت در رفع مشکالت زلزله«

  ».نداد

زندگی » زدگان در چادر ھنوز درصد بسياری از زلزله «،که چھار ماه پس از زلزله در کرمانشاه ن اينجاسمی با بيا

زدگان  ای از مردم کانکس نداشته و از ابتدای فصل زمستان چادر بسياری از زلزله بخش عمده«کنند، اضافه کرده که  می

  ».دچار آبگرفتگی شده است

  .در منطقه نيز ابراز نارضايتی کرده است» کالت بھداشتی بسياریبيماری و مش«او در عين حال از وجود 

دھند  زدگان ھشدار می بار نيست که نمايندگان مناطق مختلف کرمانشاه نسبت به وضعيت نامناسب زلزله اين برای نخستين

  .کنند شده به آنھا گاليه می ھای داده و از عملی نشدن وعده

 نيازھای مردم منطقه تأمينبه » توجھی بی«يندگان استان کرمانشاه از آنچه مجمع نما پيش از اين نيز ديگر اعضای

  . انتقاد کرده بودند،چون کانکس و سرويس بھداشتی عنوان شده بود ھم

زده باوجود  مردم مناطق زلزله»  درصد۶٠«شھاب نادری، نماينده پاوه و اورامانات در مجلس پيش از اين گفته بود که 

 ،ماه گرفتگی سطح معابر در بھمن چنين آب ھای محلی و ھم ھا، وقوع سيالب اال آمدن سطح رودخانهبارش شديد باران، ب

زده از سکونت در کانکس   درصد مردم مناطق زلزله۴٠که تنھا  او با بيان اين .کنند در خارج از کانکس زندگی می

اين عضو مجمع نمايندگان استان . ده بوددر رسيدگی به اين مناطق انتقاد کر» ضعف مديريت«اند، از  مند شده بھره

مند   خانوار از کانکس بھره۵٠٠ ھزار خانوار است، تنھا حدود ١٢در شھری که دارای «: کرمانشاه افزوده بود

در مناطق » از مرگ چند کودک«او عالوه بر اين با اشاره به سرمای شديد استان کرمانشاه در زمستان،  ».اند شده

  . خبر داده بودزلزله زده اين استان

در اين منطقه پس از زلزله گفته بود در منطقه پاوه و » خودکشی« مورد اقدام به ٩٧چنين با اشاره به  نماينده پاوه، ھم

  .بسيار نامناسب است» زنان باردار«اورمانات وضعيت 

 روز است که حمام ٧٠ «ھا دسترسی ندارند و برخی از آن» سرويس بھداشتی«زدگان به  به گفته نادری، برخی از زلزله

  ».اند نرفته

 

   برابر دنيا ١٠٠آمار تصادفات در ايران : وزير بھداشت حکومت اسالمی ايران

يم که آمار تصادفات در ايران به تأسفم:  مارس، گفت١١ -  اسفند ٢٠شنبه   ايلنا، وزير بھداشت روز يکبه گزارش

مرگ و مير به ازای ھر ده ھزار خودرو وضعيت خصوص در خودروھای سنگين، صد برابر دنيا است و از نظر 

  .ايران تقريبا دو برابر متوسط دنيا و اروپا است
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طور متوسط ھر دو ساعت، پنج نفر  ھای انجام شده به طبق بررسی:  گفته بودتر دبير علمی جامعه جراحان ايران پيش

  .دھند جان خود را به علت سوانح رانندگی در کشور از دست می

ھزار نفر در  ۴٠٢سال گذشته بالغ بر  ٢٠ اساس آمار کارشناسان، طی بر: يسنا، سياوش صحت، افزودبه گزارش ا

عضو . اند ھزار نفر نيز مصدوم و معلول شده ۵٩١حوادث رانندگی جان خود را از دست داده و بيش از چھار ميليون و 

 ۴اثر سوانح رانندگی باعث از دست رفتن که، مرگ زود ھنگام در  فرھنگستان علوم پزشکی ايران با اشاره به اين

 درصد از توليد ناخالص ١/٣ضرر و زيان ناشی از تصادفات ساالنه بيش از : شود، گفت ميليون سال عمر در ايران می

ھای بيمارستانی کشور به مصدومين سوانح رانندگی اختصاص  درصد تخت ٣٠حدود : او افزود. دھد ملی را ھدر می

  .شوند، سرپرست خانواده ھستند د افرادی که در تصادفات کشته میدرص ۴٠دارد و حدود 

 ٢٠توجھی به مسير با  درصد، بی ٢١درصد، انحراف به چپ با  ٢٢سرعت غير مجاز با : افزودسياوش صحت، 

 ئیترين علل عمده تصادفات در پی رعايت نکردن قوانين راھنما درصد، مھم ١٧درصد و عدم رعايت حق تقدم با حدود 

گيری، خطای انسانی محسوب  که در مجموع عامل اصلی و قابل پيش  بر اينتأکيدصحت با . انندگی برآورد شده استو ر

العمل وی از نيم ثانيه به يک و نيم ثانيه  کند، زمان عکس ھنگامی که راننده با تلفن ھمراه صحبت می: شود، گفت می

  .ابدئيافزايش م

تر از سايرين در معرض خطر تصادف قرار  کنند چھار برابر بيش اه استفاده می ھمررانندگانی که از تلفن: او، افزود

. کيلومتر، يازده برابر يک راننده ھوشيار خطر آفرين است ٧۵چنين يک راننده مست در حرکت با سرعت  دارند، ھم

فر زندانی ھزار ن ٢۴در اين مدت بالغ بر : اشاره کرد و گفت ١٣٨٨تا  ١٣۵٧ھای  صحت به بررسی فاصله سال

درصد و در سرنشينان  ۶۵تا  ٣٠استفاده از کمربند ايمنی توسط سرنشينان جلو :  کردتأکيداو . حوادث رانندگی بودند

 ۴٠استفاده از کاله ايمنی توسط موتورسواران : صحت گفت. شود درصد موجب کاھش تلفات جانی می ٧۵تا  ٢۵عقب 

 در خودرو، چنين استفاده از صندلی کودک ھم. مه می کاھد درصد از آسيب ھای مغز و جمج٧٠درصد از مرگ و 

   .دھد درصد از مرگ کودکان را کاھش می ٨٠تا  ۵٠درصد از مرگ نوزاد و  ٧٠حدود 

ھا و از بين بردن  شان نسبت به بازسازی جاده  به عدم توجه حکومتای  در سخنان خود، ھيچ اشاره»سياوشصحت «اما 

  ! ھا نکرد نقاط خطرناک جاده

  

  کاھش سن اعتياد

سن مصرف مواد مخدر : گويد شود، رئيس سازمان بھزيستی اما می آمار دقيقی از تعداد معتادان در ايران اعالم نمی

ترياک و گل در صدر مواد مخدر مصرفی در : س سازمان بھزيستی ايران گفته استئي محسن بندپی ر.کاھش يافته است

  .ايران قرار دارند

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴٠

 به گفته بندپی شيشه و ھروئين . درصد اعالم کرد١٢ درصد و گل را ۵٣ شيوع مصرف ترياک را  فند اس٢٨او دوشنبه 

  .روند به ترتيب با ھشت و ھفت درصد ديگر مواد مخدر پرمصرف در ايران به شمار می

شيوع ن آموزش و پرورش در باره مسؤوال. ھای گذشته در ايران شيوع يافته است جوانا يا گل طی سال مصرف ماری

 .اند اند اما آماری از تعداد دانش آموزان مصرف کننده مواد مخدر ارائه نکرده اموزان ھشدار داده گل در ميان دانش

بندپی ھم بدون بيان جزئيات تنھا به اين نکته بسنده کرد که طی چند سال اخير سن مصرف مواد مخدر پائين آمده و به 

 . سال ھم رسيده است٢۵ تا ١٩افراد 

کارشناسان مستقل اما .  ھزار تا سه ميليون تن است٢٠٠ ميليون و ٢ه گزارش منابع رسمی شمار معتادان در ايران برپاي

دانند و از افزايش مصرف مواد مخدر توسط زنان در ايران خبر  ار ارقام اعالم شده می» بسيار بيشتر«آمار معتادان را 

 دھند می

 بھمن امسال شيوع ١٣حقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ايران در ھمين رابطه حميد صرامی مديرکل دفتر ت

 .دانست»  کننده نگران«مصرف مواد مخدر را 

 نوزاد ٧۵٠٠به گفته صرامی، ھر ساله .  درصد مصرف کنندگان مواد مخدر در ايران زنان ھستند٣٣او گفته بود که 

 .شود معتاد در ايران متولد می

  

  فجايع زيست محيطی

س جمھوری مبنی بر مازاد آب در خوزستان به جدل لفظی با نمايندگان استانی ئياش به ر ی کالنتری که نامهعيس

 ئیھا گفته خوزستان به بال ھای ريزگرد و خشکی تاالب ترين اظھارنظرش، با اشاره به طوفان انجاميده بود، در تازه

  .بزرگ مبتال شده است

گفت   اقليم و گرمايش زمين در دانشگاه علوم پايه زنجان سخن میغييرتدر ھمايش  رئيس سازمان محيط زيست که

 .ھای داخلی گردوغبار دانست ھای خوزستان را عامل ايجاد کانون سدسازی پر تعداد و خشکی تاالب

 :معاون رئيس جمھوری ايران درباره آلودگی ھوای خوزستان گفت

يار خطرناک داشته است که اين محصول اشتباھات انسانی  روز ھوای بس۵٠ روز است که ھوای ناسالم و ١٠٠اھواز «

يکی پس از ديگری سد احداث کرديم، در حالی که سالی چند . در نيمه دوم سال ريزگردھا با منشا داخلی است. است

 بزرگ ئیبال. ھا خشک شد، ريزگردھای نمکی ايجاد شد تاالب. شد سيالب در دشت خوزستان مانع ايجاد ريزگرد می

 ».ستان آمده استسر خوز

 اقليم و گرمايش زمين در دانشگاه علوم پايه زنجان از عسلويه مثال آورد و گفت که با تغييرعيسی کالنتری در ھمايش 

 :است» خودکشی«گذاری کالن جمھوری اسالمی، زندگی در اين شھر به معنای  وجود سرمايه

ط توسعه پايدار ديده نشده است، زيست در دو شھر گذاری شده و چون شراي  سرمايهدالر ميليارد ۵٠٠در عسلويه «

ايم، ولی   کردهئیجو محيطی را رعايت نکنيم صرفه چون فکر کرديم اگر شرايط زيست. جوار به معنای خودکشی است ھم

 »چه اتفاقی رخ داده است؟

عطيلی کشانده و چند صد ھای گرد و غبار خوزستان را در نورديده و شھرھای بسياری را به ت ھای گذشته طوفان  در ماه

 .نفر را راھی مراکز درمانی کرده است

 . سال است که با پديده گرد و غبار مواجه است١۵خوزستان بيش از 
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 برابر افزايش يافت و اکنون به ١۵ بيش از ١٣٩٢ تا ١٣٨٠ھای  ھای ريزگرد در ايران در فاصله سال وقوع طوفان

 . را نيز دچار مشکل کرده استسطحی رسيده که گردش کار صنايع نفتی ايران

 تنفسی و سرطان، اختالل در رفت و آمد و  ھا از جمله مشکالت ھای گسترده، رواج و تشديد انواع بيماری مھاجرت

 نشده کنترول سال گذشته نه تنھا ١۵ای که در  پديده. ھا متوقف کرده است و بی وقت زندگی خوزستانی ھای وقت تعطيلی

ويژه در   درصد از جمعيت کشور به٨٠ ه و بر اساس آمارھای رسمی، اکنون زندگیکه افزايش تصاعدی داشت

 . قرار داده استتأثيرھای خوزستان، کرمانشاه، ايالم، کردستان و سيستان و بلوچستان را تحت  استان

ابله با پديده اعالم کرده که مق» سند ملی مقابله با گرد و غبار« دولت حسن روحانی در جريان تدوين ١٣٩۴ سال  آبان

 . سال به طول خواھد انجاميد٣٠ بودجه تأمينکم دو دھه و با روند فعلی  ريزگردھا دست

 .ھايش نيز مواجه است خوزستان عالوه بر بحران ريزگردھا با مشکل کمبود آب آشاميدنی و خشکی تاالب

 درصد شھرھای ٩۶« بود کهبينی کرده   پيش برداری شرکت آب و فاضالب خوزستان عليرضا قرينه، معاون بھره

 ».خوزستان دچار مشکل آب خواھند شد

 و تونل چشمه لنگان ٢ و ١ھای انتقال آب از جمله کوھرنگ  شماری از کارشناسان معتقدند در خوزستان اجرای طرح

ای ھ آبه  حقتأمينھای عظيم در مسير رودھای بزرگ دز و و کارون  ھای رود کارون و احداث سد در باالدست سرشاخه

 .طبيعی در اين استان را با مشکل مواجه کرده است

بيش از  رفت آبی در خوزستان ھدر اما در مقابل عيسی کالنتری اواخر آذر سال جاری اعالم کرد عامل اصلی بحران کم

شود ھم  نمی« س سازمان محيط زيست گفته بودئير. دو ميليارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی و صنعت است

 ». که منابع آب کافی ندارد بگويند آب نيستئیھا منابع آب فراوان دارد بگويد آب نيست و ھم استاناستانی که 

ھای انتقال آب  ھای گذشته ساکنان استان خوزستان بارھا در اعتراض به وضعيت ناسالم زيست محيطی و پروژه در سال

 .ھای گرد و غبار تجمعات اعتراضی برگزار کرده بودند و طوفان

 .ھای اصلی درگيری بود  نيز يکی از کانون٩۶ان در اعتراضات سراسری دی خوزست

س سازمان مقابله با تبعات فجايع طبيعی ئيامير عباس جعفری، ر. خشک شدن درياچه نمک اروميه، فاجعه بزرگی است

اچه اروميه را  ميالدی جلوی خشک شدن دري٢٠٣٠در استان آذربايجان غربی ايران گفته، اگر ايران نتواند تا سال 

  . ميليون نفر در معرض خطر قرار خواھد گرفت١٤کم  بگيرد، زندگی دست

مسعود باقرزاده کريمی، عضو کار گروه احيای درياچه اروميه نيز با اين نظر موافق است و بر اھميت کمک ساير 

اگر .  جھانی استسألهممحيط زيست يک «:  کريمی گفت.کند  میتأکيدکشورھای منطقه برای احيای درياچه اروميه 

درياچه خشک شود، طوفان نمک و گرد و خاک ممکن است تا استان گلستان و شھر گرگان ھم برسد و به ھمين دليل 

، ھلند و ترکيه المان، استراليا، جاپانقبال ما با کشورھای . کنيم است که ما از کمک فوری کشورھای ھمسايه استقبال می

 ».المللی قدردانی خواھيم کرد ھا در راستای قوانين و مقررات بين ی کمکما از تمام. ايم ھمکاری داشته

 تأمين ميالدی، پروژه احيای درياچه اروميه تکميل شود، اما به دليل ٢٠٢٣ھا قرار بود سال سال  ريزی بر اساس برنامه

ھای وعده داده شده  ويژه، کمکبه . توان با اطمينان گفت که اين مھلت تمديد خواھد شد مالی ضعيف اين پروژه تقريبا می

 .ی ھنوز محقق نشده استجاپاناز سوی لئوناردو دی کاپريو و فعاالن محيط زيست 
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ی اروميه خشک   درصد درياچه٩٠بيش از : شناسی دانشگاه تبريز نيز گفت مدير گروه آب و ھواشناسی و استاد اقليم

  .شده است

طبق آمار منتشر شده در سايت شرکت آب :  بيان اين مطلب اظھار کردوگو با ايسنا، با بھروز ساری صراف، در گفت

 ميليون متر مکعب بوده و اين در ۶۶ آذر ماه، حجم آب موجود در درياچه برابر با يک ميليارد و ٢۴ای استان در  منطقه

يارد متر مکعب  ميل١۶ ساله، ميزان آب موجود در درياچه بايد برابر با ٣٠حالی است که طبق ميانگين دراز مدت 

 !باشد

 اروميه از فرم درياچه خارج و تبديل به بستر نمکی يا پاليا شده  درياچه. اعداد را بيش از حد برجسته نکنيم: وی افزود

ثابت نگه داشتن تراز درياچه آن ھم زير حد نرمال افتخار . ھا نيز برای جلوگيری از خيزش نمک است ھمه تالش. است

 .بزرگی نيست

 سال پيش برخی ھشدار محققان و ١۵که  شناسی دانشگاه تبريز با بيان اين  آب و ھواشناسی و استاد اقليممدير گروه

توجھی به ھشدارھا، نبود منشور  بی:  خواندند، اظھار کردئینما ی اروميه را سياه دانشگاھيان مبنی بر خشکی درياچه

 ئیمحيطی، نبود حمايت ملی از محيط زيست و اجراھای آزادانديشی در مسائل زيست   زيست، جای خالی کرسی محيط

ای جز تخريب محيط زيست   حمايت از توليد و اشتغال نتيجه نشدن قوانين و حمايت از برخی کارخانجات آالينده به بھانه

 .ندارد

يز، در عضو ھيئت علمی دانشگاه تبر. اند ی اروميه را جدی نگرفته ن ما بحران خشکی درياچهمسؤوالگذاران و  قانون

ی اروميه و نبود قوانين مصوب برای  ربط نسبت به بحران خشکی درياچه ن ذیمسؤوالتوجھی  بی: ادامه گفت

 .کشاورزان و مردم، باعث شده است تا مردم خشکی درياچه را يک بازی خبری تلقی کنند

چرا که . رياچه اروميه ھستندکاران سپاه پاسداران، از جمله عامالن اصلی خشک شدن د حکومت اسالمی ايران و پيمان

 از دريا را با ئیھا ھای ھر دو شھر بخش ای از اروميه به تبريز کشيده شده است که در نزديکی از وسط درياچه جاده

چنين سپاه پاسداران در روستاھای  ھم. اند که اين اقدام جر و مد طبيعی درياچه را به ھم زده است سنگ و شن پر کرده

ھای وقت  از سوی ديگر، دولت. اند ھای به درياچه شده ھا سد ساخته که مانع ريختن آب رودخانه  دهاطراف اين درياچه،

ھا و تعھدات و وظايف خود در اين مورد نيز  اند و حتی به وعده اسالمی نيز توجھی به خشک شدن اين درياچه نکرده

  .اند ردهاند و اين فاجعه عظيم زيست محيطی و انسانی را به بار آو عمل نکرده

 ھزار و ٢٩ھر سال : معاون تحقيقات و فناوری وزير بھداشت درمان و آموزش پزشکی گفته است رضا ملک زاده

  .ميرند  ھزار نفرشان به علت بيماری قلبی و عروقی می٢١بازند که   نفر بر اثر آلودگی ھوا در کشور جان می۵٠٠
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  ورزش

 از او در لباس ژيمناستيک به کميته انضباطی احضار شده ئیھا س ساله ايرانی به دليل انتشار عک١٠يک ژيمناست 

ای شرکت کرده است، در حالی که در سفر خانوادگی در  ادعا شده او در مالزی بدون پوشش اسالمی در مسابقه. است

  .ارمنستان بوده است

در خارج از ايران شرکت فدراسيون ژيمناستيک ايران گفته است با دختری که بدون حجاب و ھماھنگی در مسابقاتی 

  .کرده برخورد انضباطی خواھد کرد

س فدراسيون ژيمناستيک ايران به خبرگزاری ايسنا گفته که فدراسيون در سفر اين دختر نقشی ئيزھرا اينچه درگاھی، ر

 .اش سفری توريستی بوده است نداشته و سفر او و خانواده

ر ژيمناست حدودا ده ساله بوده و مسابقات مورد نظر احتماال در ايسنا در گزارش دی ماه خود نوشته بود که اين دخت

 .مالزی انجام شده است

ھای اوليه  س فدراسيون ژيمناستيک، پدر دختر به خبرگزاری ايسنا گفت که بر خالف گزارشئيبعد از انتشار مصاحبه ر

 .ر ارمنستان بوده استدختر او به مالزی نرفته و تصاويری که منتشر شده مربوط به تمرينات او در کشو

ھا به ارمنستان خانوادگی بوده  س ھيئت ژيمناستيک شھرستان فرديس گفته که سفر آنئيپور، پدر دختر و ر فرشيد عبدی

تلفن ( ھا را از گوشی عکس«: ای برای تسويه حساب شخصی خوانده و گفته است پور اين ماجرا را بھانه  عبدی.است

 ». منتشر شده استئیھا دانم چه عکس یاند و من نم من برداشته) ھمراه

ھا بعد از پايان تمرينات و  به صورت مجزا و در دو سالن برگزار شد و اين عکس«پور، تمرينات ارمنستان  گفته عبدی به

  ».با حضور مربيان خارجی گرفته شده است

 
سامپراچ فونچو، سرمربی تايلند، برای ھای کبدی بانوان قھرمانی آسيا  چنين در جريان مسابقات پنجمين دوره رقابت ھم

انتشار تصاويری از مربی مرد تيم زنان . تماشای عملکرد شاگردانش در گرگان، اجبارا از روسری استفاده کرده بود

ای شبيه روسری وارد سالن محل مسابقات زنان شده بود در روزھای اخير  تايلند که با پوشاندن سر و موھايش با پارچه

  .ھای ايران داشته است ھای اجتماعی و رسانه ای در شبکه هبازتاب گسترد

او در باران خيس . امروز ھوا بارانی است«:  خبرنگاران سخنان ضد و نقيض زدندسؤالين اجرائی در پاسخ به مسؤول

  ».ما خيلی زود او را بيرون کرديم. شده و سردش شده بود که اين حوله را سرش کرد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴۴

فونچو به سالن بوده و  پراچ  که چه کسی مقصر ورود سام می فدراسيون کبدی درباره اين عمو توضيحات ناکافی روابط

ھا   را زيادتر کرد که اين بار رسانهمسألهقدر ابھامات اين  که چه کسی اين پوشش را برای او درست کرده، آن تر اين مھم

مقصودلو عامل جنجال . ه شدندبار تر دراين س فدراسيون خواستار توضيحی شفافئياز محمدرضا مقصودلو، ر

انتشار اين «: گويد اين فرد، سرپرست تيم تايلند بوده نه مربی که می ضمن اين. کند آمده را يک عکاس معرفی می وجود به

  .ھای داخلی و جھانی داشت ای در رسانه اين واقعه بازتاب گسترده» ...تصوير شيطنت يکی از عکاسان بوده است

  
اند سرش را   کرد که برای ورود به سالن از خواستهتأکيد، در مصاحبه اختصاصی با راديو فردا اما سرمربی تايلند

  .است احترام گذاشته » فرھنگ ايران«بپوشاند و او نيز به 

» محو«جمھوری اسالمی ايران » آرمان، راھبرد و استراتژی«: س سازمان بسيج حکومت اسالمی ايران، گفته استئير

  خواند» تغييراصل غيرقابل «ويارو نشدن ورزشکاران ايرانی و اسرائيلی را اسرائيل است و ر

وارد عرصه ديپلماسی ورزش «ھای ورزشی ايران خواسته است که  اندرکاران تيم پرور از دست غالمحسين غيب

 ».نشوند

 کشتی را س و ديگر مقامات فدراسيونئيھای ر اسفند در مصاحبه با خبرگزاری مھر، گفته ٢٨او روز دوشنبه 

 ».نبايد گفته شود«خواند که » ھای ناصواب و بدی حرف«

 .اسرائيل است» محو رژيم«جمھوری اسالمی » آرمان، راھبرد، استراتژی« کرد که تأکيدپرور  غيب

 ».وجه قابل قبول نيست ھا به ھيچ آوری به قيمت کوتاه آمدن از آرمان مدال«س سازمان بسيج گفت که ئير

اين عرصه صاحب دارد و حفظ . کنيم وارد عرصه ديپلماسی ورزش نشوند مان توصيه می  دوستانبه«: او اضافه کرد

 ». استتغييرارزش ھای انقالب تابع يک اصول کلی مشخص و غيرقابل 

 ورزشکاران ئیھای او درباره رويارو س فدراسيون کشتی و گفتهئيپرور پيش از اين نيز از استعفای رسول خادم ر غيب

 .سرائيلی انتقاد کرده بودايرانی و ا

 ورزشکاران دو کشور پس از محروميت عليرضا کريمی و استعفای رسول خادم در اعتراض به ئیموضوع رويا

 .، وارد مرحله حادی شده است»کاری سياست پنھان«

ائيلی فدراسيون جھانی کشتی به تازگی عليرضا کريمی را به دليل باخت اجباری برای رو در رو نشدن با حريف اسر

 .المللی محکوم کرده است ھای بين شش ماه تعليق، و مربی او را به دو سال محروميت از حضور در رقابت

اش سبک بوده، اما تکرار اين اقدام،  س اتحاديه جھانی کشتی نيز ھشدار داده که جريمه عليرضا کريمی و مربیئير

 .عواقب سنگينی برای ورزش ايران خواھد داشت
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ای   اسفند گفته بود که اتحاديه جھانی کشتی در نامه٢۴س فدراسيون کشتی، روز ئيتميم، نايب ر يد بنیدر ھمين حال حم

ھای ورزش جمھوری اسالمی خواسته  و از مقام» کند به صورت دقيق اخبار کشتی ايران را پيگيری می«اعالم کرده که 

 .است که دليل استعفای رسول خادم به فدراسيون جھانی اعالم شود

اگر سياست کشور بر به رسميت نشناختن اسرائيل و عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائيلی است، «:  کرده استتأکيدو ا

ھا و پزشکان خارج از کشور مراجعه کردن،  پس پنھانی به حريف قبلی باختن و برای تھيه گواھی بيماری، به درمانگاه

  » دارد؟ئیچه معنا

ای سرگشاده، از رھبر جمھوری اسالمی  ھای کشتی ايران در نامه ماری از چھرهدر ھمين حال پس از استعفای خادم ش

لی در ميادين ئيخواستند برای حل مشکالت ناشی از خودداری ورزشکاران ايرانی از مسابقه با ورزشکاران اسرا

 .المللی وارد عمل شود بين

که اين وزارتخانه درباره رقابت ورزشکاران  اسفند گفته بود ٢۶فر وزير ورزش و جوانان ايران روز  مسعود سلطانی

مانند شورای عالی امنيت در اين باره » باالدستی«گيرنده نيست و نھادھای  ايرانی با ورزشکاران اسرائيلی تصميم

 .گيرند تصميم می

 ١٩٩٣در رده باشگاھی ھم ايران از سال . ھای ملی جوانان و اميد در سالی که گذشت، با ناکامی مواجه شدند تيم

  .تاکنون، موفق به قھرمانی در آسيا نشده است

شان در ليگ اروپا مقابل مکابی تل آويو، با دستور  مسعود شجاعی و احسان حاج صفی به دليل ھمراھی تيم باشگاھی

 .محمدرضا داورزنی معاون وزير ورزش از حضور در تيم ملی محروم شدند

 تيم ملی برگشت اما شجاعی از درج توبه نامه خودداری کرد و با وجود نامه در اينستاگرام، به حاج صفی با انتشار توبه

 .تر، ديگر به تيم ملی دعوت نشد انتقال به باشگاه بزرگ

 کريمی در کانال . بود٩۶ھای فوتبالی در سال  ترين حاشيه ين فدراسيون فوتبال، از مھممسؤولانتقادات علی کريمی از 

ای عليه مھدی تاج، علی کفاشيان و محمدرضا ساکت انجام  ھای گسترده د و افشاگریتلگرام خود، فدراسيون را فاسد نامي

 .داد

 که عليرضا ئیجا. ھای کشتی اميدھای جھان در لھستان بود ترين حاشيه ورزشی ايران در سالی که گذشت، رقابت مھم

 .ل ھم روی تشک نرفتئيکريمی مقابل روسيه، شکست عمدی را پذيرفت و در برابر اسرا

 .المللی محروم شدند اش به خاطر صدور فرمان بايد ببازی، دو سال از حضور در ميادين بين کريمی شش ماه و مربی

  .تان را نداريد ين حکومت اسالمی گفت توان مردانه ايستادن پای اعتقاداتمسؤولس فدراسيون کشتی، خطاب به ئير

کنيد ورزشکاران از طريق  دھيد و ھم تالش می قرمز سر میناراستی در رفتار و گفتارتان که ھم شعار خط : خادم گفت

 .د اعتقاد نداريدئيگو چه می رساند که شما به آن گواھی پزشکی ببازند، آدمی را به اين نتيجه می

که مربی، ورزشکار و  نه اين.  کرد اگر قرار به باختن است، ھمه بايد با ھم ببازيمتأکيداش  رسول خادم در بيانيه

 .را سپر بال کنيمفدراسيون 

اتحاديه جھانی کشتی نيز بالفاصله واکنش نشان داد و ميزبانی . نتيجه بودن انتقاداتش، تصميم گرفت استعفا کند او با بی

 .جام جھانی کشتی فرنگی را از ايران گرفت

ھای  اسيونبه کمک ساير فدر. ايران ريگی است در کفش ما«: گفت IOC س اتحاديه جھانی و عضوئينناد اللوويچ ر

، فقط ئیبازنده نھا. تواند به اين وضع ادامه دھد ھمه بايد متحد، به ايران توضيح دھند که ديگر نمی. جھانی نياز داريم

  ».ورزشکاران ايرانند
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پناھندگی محمد رشنونژاد در ھلند، 

ترين رويداد جودو در سال  جنجالی

 در ئیدارنده شش مدال آسيا.  بود٩۶

با راديوفردا، از گفتگوی اختصاصی 

در » فساد مالی و اداری و باندبازی«

فدراسيون و تيم ملی جودو صحبت 

  .کرد

ھای داخل سالن زنان و مردان  رقابت

قھرمانی آسيا ھم با تدابير شديد 

 .شان را نداشتند برداری مسابقات به نحوی که حتی شرکت کنندگان خارجی ھم حق ضبط يا عکس. شرعی برگزار شد

توانسته با مربی مرد خود که  ترين نماينده زن ايران گفت به خاطر ممنوعيت تلفن ھمراه، حتی نمی وکلی موفقسپيده ت

 .بيرون از سالن بود در ارتباط باشد

س فدراسيون از سمت خود برکنار شد و گفت داورزنی معاون وزير ورزش، او را ئيدر چوگان گلنار وکيل گيالنی ر

 .ھای اجتماعی منتشر خواھند کرد اش را در شبکه ھای خصوصی رت عدم استعفا، عکستھديد کرده بود که در صو

درسا درخشانی که سال گذشته به دليل عدم رعايت حجاب اسالمی در خارج از کشور، از عضويت در تيم ملی محروم 

  . رفتامريکا با اخذ پذيرش از تيم شطرنج دانشگاه سنت لوئيس به ٩۶شده بود، در سال 

زاده، عليرضا عاملی،  هللا جوکار، ناصر اکبری، علی قاسم محمدی، اکرم حقانی، مرتضی غالمپور، امان د جانمھشي

مجيد زاده تراب و علی حسينی نيز کوھنوردانی بودند که در مسير بازگشت از قله کول جنو، به دليل شرايط جوی، جان 

 .خود را از دست دادند

 

   دادءعفامحمد علی نجفی، شھردار تھران است

 مارس، خبرگزاری ١٤ -  اسفند ٢٣در پی انتشار اخبار ضد و نقيض از استعفای شھردار تھران روز چھارشنبه 

. اسالمی، فارس و چند خبرگزاری ديگر خبر استعفای شھردار تھران را به نقل از منابع آگاه منتشر کردند جمھوری

  . کردتأئيد استعفای نجفی شھردار تھران را احمد مسجدجامعی عضو شورای شھر تھران در جمع خبرنگاران

 نوشت که محمد علی نجفی استعفای خود را ديروز نوشته و به محسن مسؤولخبرگزاری فارس به نقل از يک مقام 

اين . س شورای شھرارائه داده است، اما اين استعفا ھنوز به اطالع اعضای انجمن شھر تھران نرسيده استئيھاشمی ر

گفته که شھردار تھران استعفای کتبی ) ايرنا(حمد مسجدجامعی به خبرگزاری رسمی جمھوری اسالمیدرحالی است که ا

  خود را به شورای شھر داده است

  .خبر گزاری فارس از قول اين منبع نوشته که محمدعلی نجفی به دليل بيماری از شھرداری تھران استعفا داد

ته گذشته در برج ميالد که طی آن چند دختر رقصيدند، از سوی شھردار تھران برای شرکت در مراسم روز زن در ھف

  . به دادستانی تھران احضار شدئیگرايان مورد انتقاد شديد قرار گرفت و برای بازجو اصول

العاده  گزارش می دھد که بعد از اعالم خبر استعفای محمدعلی نجفی شھردار تھران، جلسه فوق» بازتاب«سايت 

  .ن در طبقه اول ساختمان شورای شھر بدون حضور خبرنگاران آغاز شده استاعضای شورای شھر تھرا
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 وزارت کشور سکان شھرداری تھران تأئيدمحمد علی نجفی از پنجم شھريور با رای اعضای شورای شھر تھران و با 

  .را به دست گرفت

. ميليارد تومان بدھی باال آورده ھزار ٣٠نجفی مھر سال جاری اعالم کرد که شھرداری تھران در دوران قاليباف حدود 

ھا در دوران محمد باقر قاليباف و شيوه مديريت  معاونان او بدھی شھرداری تھران را به دليل واگذاری رفاقتی پروژه

  .اند  ھزار ميليارد تومان برآورد کرده۵٢خاص او 

 اسفند در روزنامه شرق منتشر شده ١٨شنبه  ھای مراسم برج ميالد، پنج محمد علی نجفی، در گزارشی که درباره حاشيه

تر از  بود، گفته بود سن دخترانی که در مراسم شھرداری به مناسبت روز زن روی صحنه برج ميالد رقصيده بودند کم

نجفی توضيح داده بود که برنامه با بيش از يک ساعت تاخير آغاز شده و به ھمين جھت در زمان . ھشت سال بوده است

او به روزنامه شرق گفته انتقادات ھرچند وارد است، اما منتقدان قدری . ر سالن حضور داشتهاجرای رقص دختران د

 .اند  کردهئینما بزرگ

 

  ای و روحانی ھای نوروزی خامنه پيام

 بر افزايش توليد ملی در سال جديد، تأکيدبا صدا شدند و   با ھم ھم٩٧ای و روحانی در پيام نوروزی سال  خامنه

ھای انتخاباتی خود به  حسن روحانی گفت که به وعده.  را نکوھش کردند١٣٩۶ی دی ماه سال اعتراضات سراسر

 .جوانان و زنان پايبند است

حمايت از کاالی «در پيام نوروزی خود، سال جديد را سال )  مارس٢٠ - اسفند ٢٩شنبه   ای، روز سه هللا علی خامنه آيت

، ادعا » اشتغال و توليد ملی شد مسألهکارھای خوبی برای «که   اشاره به اين او در اين پيام، با.گذاری کرد نام» ايرانی

  ».طور کامل بايستی کار ادامه پيدا کند اين شعار تا حدودی عملی شد در کشور، لکن به«: کرد

  
حمايت «مسال من اين را محور قرار دادم برای شعار امسال؛ شعار ا«: ، گفت»اھميت افزايش توليد ملی«او با اشاره به 

 ».توانند در اين زمينه کمک بکنند ين نيست؛ آحاد ملت ھمه میمسؤولاين فقط مربوط به . است» از کاالی ايرانی

ھای  در ماه«: ای در بخش ديگری از سخنان خود به اعتراضات سراسری دی ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت خامنه

  ». ھم در کشور صورت گرفتئیھا غتشاشريزی دشمنان ملت ايران ا آخر سال، طبق برنامه

ھا تمام کنند،  ھا را به نام آن خواستند اغتشاش ملت ايران خودش وارد ميدان شد و حتی آن کسانی که می«: او افزود

 ».گران ايستادند خودشان وارد ميدان شدند و در مقابل اغتشاش

طور که رھبر معظم انقالب اعالم  ھمان«: خود گفتحسن روحانی نيز که به کرمانشاه سفر کرده بود در پيام نوروزی 

  ».کردند، سال نو، سال توليد ملی و حمايت از کاالی ايرانی و سال اشتغال و رونق است
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مردم ما وقتی «: نام برد و گفت» اغتشاش«او در بخش ديگری از سخنانش از اعتراضات سراسری دی ماه با عنوان 

 خطر بيفتد به صحنه آمدند و با صدای رسا اعالم کردند که انتقاد و اعتراض حق شان به ديدند ممکن است امنيت جامعه

 ».قانونی و خشونت را تحمل نخواھد کرد مردم است اما ملت فھيم ايران، بی

دانيم  می. دانيم نسل جوان ما خواست باالتری دارد می«: ، گفت»جوانان و زنان«ھای دولت خود به  او با اشاره به وعده

دولت متعھد به اشتغال . خواھد تر را می نشاط بيش. خواھد شرايط جديدی را برای کشور ببيند ای ديگری میبا دني

 ».جوانان، نشاط جوانان، آزادی جوانان و ادامه دسترسی آنان به اطالعات است

ونق بخشيدن به گذاران و ايرانيان خارج و داخل خواست برای ر چنين از کارآفرينان، کارگران، سرمايه روحانی، ھم

گير جامعه ايران شده است و افزايش  رسد با توجه به مشکالت اقتصادی که گريبان نظر می  به.توليد داخلی تالش کنند

 تأکيد» نقاط مثبت«اند در پيام نوروزی خود بر اشتراکات و  جمھور ايران تالش کرده سئياعتراضات عمومی، رھبر و ر

 .دکنند و شرايط بھتری را وعده بدھن

  

 بندی جمع

روترين جناح قابل تصور حکومت اسالمی ھم برای فائق آمدن بر  حتی ميانهتوان گفت که اکنون،  بندی می در جمع

 .شان نااميد شده است ھای سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی و بقای حاکميت چالش

دلی  دوستی و ھم می ايران از سر انسانحکومت اسال. يکی از ابزارھای بقای حکومت اسالمی، متحدانش در منطقه است

عنوان يک  کند، بلکه حکومت به داليل ايدئولوژيک و استراتژيک به سوريه به به کشورھای ھمسايه کمک مالی نمی

کند، برای حکومت اسالمی ايران جان مردم سوريه، عزيزتر از  حکومت به مردم سوريه کمک نمی. متحد نياز دارد

حکومت اسالمی، فقط با ھدف بر مسند قدرت ماندن بشار اسد و داشتن او به عنوان متحدی مھم . جان مردم ايران نيست

  .کند از حکومت او حمايت می

سوريه نيز مکانی . ل دشمن استئي و اسراامريکااش ساخته، با  گيری حکومت اسالمی، در روايتی که از آغاز شکل

» لئياسرا«ترين دشمن اسمی خود يعنی  هللا لبنان در آن، با بزرگ تواند، از جمله با حمايت از حزب است که ايران می

 .اين اتحاد بين ايران و سوريه از زمان رھبری خمينی بين دو کشور وجود داشته است. مقابله کند

 گذارد، زند و در دھان ارتش اسد می ايران نبايد در سوريه دخالت کند نه صرفا به اين دليل که از دھان مردم ايران می

بلکه از منظر سياسی، انسانی و اخالق؛ دخالت حکومت اسالمی ايران در سوريه به تداوم جنگ داخلی در سوريه و 

  .ھا سوری منجر شده است شدن و تبعيد شدن ميليون کشته

کند، بلکه ھيچ حکومتی حق ندارد در راستای  اين نقد که نه تنھا حکومت اسالمی نبايد در کشورھای ھمسايه دخالت 

چنين نقد و مخالفتی . گری بزند افع اقتصادی و نظامی خود، حريم يک کشور ديگر را نقض کند و دست به اشغالمن

  . برحق و عاقالنه و عادالنه است

 نشستی مشترک در شھر سوچی از ئیاواخر نوامبر سال گذشته بود که روسای جمھور روسيه، ترکيه و ايران با برپا

در . يابی به صلح و ثبات نسبی در اين کشورخبر دادند ه و آغاز روند سياسی برای دستپايان فاز نظامی جنگ در سوري

گذشته است، اوضاع سوريه، به » گوی ملی و کنگره گفت«ھا از نشست سوچی و برگزاری بحث برانگيز  حالی که ماه

رسد  نظر می به. ستويژه با اشغال عفرين توسط ارتش ترکيه، بدتر شده و مجددا داعش در سوريه جان گرفته ا

  .اند اند، بلکه خود به آن دامن زده ھای درگير نه تنھا در مھار جنگ و فاجعه بشری در اين کشور ناکام مانده قدرت
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. حکومت در چھل سال گذشته، ھمواره سعی کرده مسايل و مشکالت داخلی را به مشکالت و مسائل خارجی گره بزند

سو اعتراضات مردم را سرکوب کنند و از سوی  ھا کرده تا از يک عمال آنھا و  ھر اعتراضی را منتسب به خارجی

  .اما ديگر اين سياست، کاربرد چندانی ندارد.  پاسخ بگذارند ھا را بی ديگر، مطالبات آن

ھای متصور در چارچوب مرزھای  حکومت اسالمی تمامی گفتمان. احساس خطر سران حکومت، داليل مختلفی دارد

گذار خمينی گرفته تا دولت به  ھای دوران حيات بنيان را تجربه کرده است؛ از گفتمان دولت»  نظامیدولتی«خود، مگر 

» محور عدالت«دوران خاتمی گرفته تا دولت » اصالحات«ھاشمی رفسنجانی، از گفتمان » سازندگی«اصطالح 

رسد که شکست دولت روحانی  ر مینظ در چنين روندی، به. روحانی» اعتدال و اميد«نژاد و در نھايت گفتمان  احمدی

 .بينی برای کل حاکميت داشته باشد ای سنگين و چه بسا غيرقابل پيش ، ھزينه١٣٦٧در سال 

 به حقوق شھروندان بسياری از مردم را عليه کليت حکومت ئیاعتنا چھار دھه سرکوب و سانسور، ترور و اعدام و بی

دھد  طلب سر داده شد نشان می گرا و اصالح ليه ھر دو جناح اصول که در تظاھرات دی ماه عئیکشانده است و شعارھا

 بردن کل حکومت اسالمی در جامعه رو به افزايش است و مسائلی مانند اعتراض به حجاب سؤالکه پتانسيل زير 

  .تواند نقش جرقه در انبار باروت را داشته باشد ھا در شرايطی می اجباری و ممنوعيت ورود زنان به ورزشگاه

 او با ئیما يک پرسش اساسی نيز اين است که با توجه به حضور طوالنی روحانی در باالترين مناسب حکومتی و آشناا

ھای فرھنگی دولت ھستند،  برای تحقق سياست» تراشی جدی مانع« که به قول وزير ارشاد دست اندرکار ئیقدرت نھادھا

 !آيد؟ برنمیھا   داده که به سادگی از عھده اجرای آنئیھا چرا وعده

تواند اين باشد که روحانی برای تکيه زدن بر مسند رياست جمھوری، اصال  ھای احتمالی به اين پرسش می يکی از پاسخ

 .ھای تاکنونی حکومت اسالمی به سمتی حرکت کند که باعث تضعيف حکومت گردد عالقه ندارد سياست

ھای حکومت در خاورميانه و فساد سيستماتيک  خرجی ولشعارھای معترضان آبان ماه، عمدتا نھاد روحانيت، گرانی، 

  ھای خود را رھبری کردند و با ھماھنگی معترضان راسا خودشان حرکت. در حکومت اسالمی را ھدف گرفت

ھای سياسی،   از قدرت حاکم يا روالئیھا معترضانی جوانی که نه بخش. آوری به مصاف نيروھای سرکوب رفتند حيرت

  .المی و اساس مداخله روحانيون در قدرت را به چالش گرفتندکه کليت حکومت اس

ھای شھری آبان ماه، دو جناح اصلی حکومت اسالمی، برای تنزل اين اعتراضات خودجوش اما  پس از شورش

شنوند اما  چشم بستن به شرايطی که صدای اعتراض مردم را می.  ورزيدندتأکيدسراسری و ادامه دار، به سرکوب آن 

شان دارد را  قعی آن را که ريشه چھل ساله در عملکردھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی حکومتداليل وا

 . کنند پرده پوشی می

آور محصول چھار دھه سرسختی حکومت اسالمی در قبال  بايستی پذيرفت که اين خشم عريان و راديکاليزم حيرت

 اين است که سران و مقامات حکومت اساليم مسأله.  است ای بوده مطالبات عمومی و سرکوب مداوم اعتراضات توده

فھمند به ھمين دليل جامعه  ای، غير از زبان زور و سانسور و اختناق زبان ديگری نمی ايران و در راس ھمه خامنه

د خواھن اقشار مختلف مردم می.  به سر رسيده استئیھا ھا بفھماند که ديگر دوران چنين حاکميت کند به آن تالش می

در قرن بيست و يکم و . ندارند» حکومت«شان را مستقيما مديريت کنند و نيازی به آقا باالسری به نام  خودشان جامعه

ويژه صنايع  ھا دالل صنايع بزرگ به داری ھستند؛ آن ھا، ابزار سرکوب خشن سيستم سرمايه در جھان امروز حکومت

ھای داخلی و  ھايشان به فروش برسد نياز به جنگ رای اين که سالحاند و ب سازی در سطح جھان تبديل شده ھولناک اسلحه

اش بايد محلی برای صلح و گفتگوھای سياسی تبديل شود  حتی سازمان ملل که بنا به تعريف و قوانين. ای دارند منطقه

ديل شده تب» وتو«ھاست که به ابزار سرکوب و جنگ و تحريم اقتصادی در دست چند حکومت قدرتمند دارای حق  دھه
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ھا کاری  از اين رو، حکومت.  داده شودتغيير» سازمان دول«به » سازمان ملل«است بنابراين، تنھا مانده که اسمش از 

به بھتر شدن زيست و زندگی شھروندان، ارائه حدمات عمومی، مسايل کارگران، زنان، جوانان، کودکان، بازنشستگان، 

. ھا باشند دھی آن کنند که ماشين رای زمانی به شھروندان نياز پيدا میاوضاع محيط زيست و غيره ندارند اما تنھا 

بنابراين در شرايط کنونی جھان، دفاع از دولت و يا بحث دولت سازی، يک بحث عقب مانده و تکرار وقايع تلخ تاريخ 

ھا و مجالس  ھا، کميته يهچون شوراھا، اتحاد ھای خود ھم توانند به بھترين وجھی از طريق تشکل بنابراين، مردم می. است

ای و جھانی به وجود  شان را اداره کنند و يک ھمبستگی انسانی و اجتماعی داخلی و منطقه و مجامع عمومی خود، جامعه

 .بياورند

 وضع موجود و بر قراری يک جامعه آزاد، برابر، انسانی بدون تبعيض و ستم آرزوی اکثريت شھروندان تغييرترديد  بی

ای و مذھبی و  ھای به غايت رسات و غيرانسانی فاشيستی فرقه ھا و سياست وجود رواج اھداف و برنامهبا . جھان است

 تغييرآميز بين انسان و حتی با طبيعت، مبارزه و اميد به  خرافات در جامعه ايران و منطقه، تخريب زندگی مسالمت

زادی، برابری، عدالت اجتماعی و سوسياليسم ناپذير ھمه رزمندگان و پيکارگران راه آ وضع موجود يک موجه تعطيل

ديدگان و محرومان و سرکوب شدگان، راه را   وضع موجود به نفع ستمتغييرترديد ھر درجه  بی. در جھان امروز است

سازد بنابراين، ھمبستگی با مبارزات جوامع ديگر و حمايت از  برای دست زدن به تحوالت سرنوشت ساز ھموار می

 است که با ستم و تبعيض و استثمار انسان از انسان ئی عادالنه وطيفه آگاھانه و داوطلبانه ھر نيرومبارزات بر حق و

  .مخالف است

  

  :پايان در اما

  

  انقالب يک از صحبت

 ؟...خبر نداری «

  !صحبت از يه انقالبه

  . پيچيدهئیصداش مثل نجوا

 وقتی اين مردم

   اجتماعی،تأمينھای  در بين صف

  بخش ئیھادر آستان ارتش ر

  زنن، وايستادن و زار می

  ھای بيکاری ھوده در صف شون رو بی وقت

  دن؛ در انتظار يک ارتقاء به ھدر می

  -صحبت از يه انقالبه 

  ! پيچيدهئیصداش مثل نجوا

 ...خيزن مردم فقير برمی

  !گيرن و سھم خودشون رو می

  ...خيزن فقرا برمی

  و اون چيزی رو که مال خودشونه
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  ! گيرن می

 ...دونی؟  نمی

  ،ئیبھتره بدو

  !...بدو، بدو، بدو

  ،ئیبھت گفتم بھتره بدو.. اوه 

  !...بدو، بدو، بدو

 گردن، چون باالخره ميزا دارن برمی

  !صحبت از يک انقالبه

  گردن آره باالخره ميزا دارن برمی

  !صحبت از يک انقالبه

  !نه... اوه 

  صحبت از يک انقالبه،

  -  صحبت

  »!...از يک انقالبه

  

 َچپمن ِتريسی از ای نهترا

  زاده زمان نريمان و مھرجو زھره :از ترجمه

 

  


