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 بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ مارچ ٢۶

  !١٣٩٢وقايع مھم ايران در سال 

٢  
   کارگری

  اعتراضات کارگری

از کارگران معدن چادرملو تا پلی . ه افتاددر سالی که گذشت سال اعتراضات مھمی از جمله برای افزايش دستمزد را

اکريل اصفھان، پتروشيمی تبريز و پارس جنوبی، از کارگران پتروشيمی ھای ماھشھر که پرچم حداقل دو ميليون تومان 

 کردند و کارگران ده ءرا بلند کردند تا کارگران شرکت واحد و چھل ھزار کارگری که طومار افزايش دستمزد را امضا

به دليل اين که اين اعتراضات سراسری و . نه ديگر به اشکال مختلف عليه دستمزدھای ناچيز به پا خاستندھا کارخا

  .پيگير نشد کسی ھم به آن ھا توجھی کرد

  

  ١٣٩٣دستمزد کارگران در سال 

ارگران و  کۀعالی کار شامل نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت، حداقل دستمزد سال آيند بر اساس تصميم شورای

به . ن و تصويب شديي تومان تع٩٠۶ ھزار و ۶٠٨ معادل ٩٢ درصد افزايش نسبت به سال ٢۵مشموالن قانون کار با 

 معادل ٩٢ميليون کارگر و مشمول قانون کار نسبت به دستمزد سال ۵/١١اين ترتيب حداقل دستمزد سال آينده 

  . تومان افزايش يافته است٧٨١ھزار و ١٢١

 جمھوری اسالمی، متشکل از نمايندگان حکومت اسالمی، کارفرمايان و شورای اسالمی کار، تصميم شورای عالی کار

يعنی حداقل ده درصد کم تر از تورم اعالم شده .  گرفت٩٣ درصد دستمزد پايه کارگران برای سال ٢۵به افزايش ناچيز 

تومان رسيد که يک سوم تا يک ھشتم  ٩٠٠ ھزار و ۶٠٨دستمزد کارگران با اين تصميم به . توسط حکومت اسالمی

  . ن حکومت اعالم کرده اندمسؤوالآمارھای خط فقری است که خود 

بدين ترتيب و با اين تصميم قدرت خريد تمام کارگران و معلمان و پرستاران و کارمندان ادارات، يعنی نزديک به ھفتاد 

ه به تورم مھارنشدنی باز ھم کاھش می يابد و زندگی ميليون نفر که در حال حاضر زير خط فقر زندگی می کنند، با توج

 آن نيز رشد باز ھم بيش تر تن فروشی، اعتياد، ترک تحصيل ۀنتيج. فالکت بار مردم باز ھم وحشتناک تر می شود

 .است... کودکان، بی خانمانی، بزھکاری، خودکشی، زندان و

  

  خواھان حضور روحانی در پتروشيمی رازی معترض کارگران



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

زمان با سفر حسن روحانی  ، ھم ]جدی[ دی ماه٢۴ ھزار نفر از کارگران پيمانی پتروشيمی رازی صبح روز حدود

.  اخير در مقابل دفتر مرکزی تجمع کردندۀس جمھور حکومت اسالمی به خوزستان، برای چھارمين بار طی دو ھفتئير

 اخير که صبح ۀ آميزشان طی دو ھفت اعتراض کارگران پتروشيمی رازی در چھارمين تجمع ۀبه گزارش ايلنا، نمايند

 صنعتی بندر امام و آگاھی از ۀدر منطق» روحانی«امروز بيرون از محل کارخانه صورت گرفت، خواستار حضور 

  .مشکالت کارگران پيمانی شدند

جمھور به س ئينماينده کارگران پتروشيمی رازی که نخواست نامش فاش شود، تجمع امروز کارگران را به دليل سفر ر

کارگران پيمانی پتروشيمی رازی انتظار دارند روحانی :  اخير خواند و گفتۀخوزستان متفاوت با ساير تجمعات دو ھفت

  .به بندر امام نيز سفر کند و از نزديک با مشکالت کارگران پيمانی آشنا شود

بعد از تجمع حدود ھزار : اند و گفت کارگران را رفع تبعيض حقوق کارمندان رسمی با کارگران پيمانی خوۀوی، مطالب

، ھنوز ھيچ ) دی ماه٢٢(شنبه نجشنبه ھفته گذشته و تجمع روز يکھای چھارشنبه و پ نفر از کارگر اين مجتمع در روز

  . اند ن پتروشيمی پاسخگوی مطالبات کارگران نشدهمسؤواليک از 

ز اعتراضات صنفی کارگران پتروشيمی، بعد از گذشت دو ھفته ا)  دی٢٣دوشنبه (عصر ديروز : اين کارگر گفت

 ای مشترک با نمايندگان کارگری برگزار   جلسهئیکارفرمای اصلی پتروشيمی رازی به ھمراه ساير نمايندگان کارفرما

  .کردند

 ديروز ۀکارگران پيمانی از جلس:  مذاکرات ديروز نمايندگان کارگران پيمانی با کارفرما گفتۀوی، در خصوص نتيج

 پتروشيمی رازی که در کشور ترکيه ۀت مديرأ خواست در اين زمينه با اعضای ھي نگرفتند و او فرصت ای نتيجه

  . مذاکره کند،کنند زندگی می 

 ماه حقوق ٩ تجمع ديروز خود، در مسير عبور روحانی تجمع کردند و به عدم پرداخت ۀکارگران قند اھواز نيز در ادام

ھوای اھواز چنان آلوده است که تعدادی از کارگران از ماسک . راض کردندخود و سال ھا بالتکليفی کارخانه اعت

  .استفاده می کردند

  

  بيکاری

/ سرگردانی عجيب در جمعيت درس خوانده ھا « خبرگزاری حکومتی مھر، در گزارش اقتصادی خود با عنوان اخيراً 

به اشتغال فارغ التحصيالن دانشگاھی به بررسی آماری مشکالت مربوط » !ند و نه بيکار ا ميليون نفر نه شاغل۵

  .پرداخته بود

 ميليون نفر شاغل، ٩/٣ ميليون نفری فارغ التحصيل دانشگاھی کشور ٣/١٠از کل جمعيت : در اين گزارش، آمده است

 .ھستند) نه شاغل و نه بيکار( ميليون نفر غيرفعال اقتصادی ٣/۵ ميليون بيکار و ١

 ۀ در چرخ درصد کل افرادی که از دانشگاه ھا خارج شده اند، عمالً ۵٠امروز به اين ترتيب، می توان گفت تا به 

 . ميليون نفر نيز مرد ھستند٣/٢ ميليون نفر زن و ٣از اين تعداد، حدود . اقتصادی کشور قرار نگرفته اند

غيرفعال د ا وضعيت اشتغال و بيکاری فارغ التحصيالن بيکار، آمار بزرگ و عجيب افرۀ حائز اھميت دربارۀنکت

به بيان عددی، از .  کشور استۀاقتصادی در برابر جمعيت کل تحصيل کرده ھا و ھم چنين کل افراد شاغل تحصيل کرد

 ٢ ميليون و ۵ مرد و زن فارغ التحصيل و يا در حال تحصيل کشور تا به امروز، ۵٩٠ ھزار و ٣١٣ ميليون و ١٠

 .ند نفر در گروه شاغالن و بيکاران قرار دار١۴۵ھزار و 

 نفر در گروه جمعيت غيرفعال اقتصادی کشور قرار دارند که طبق ۴۴۵ ھزار و ٣١١ ميليون و ۵ مقابل ۀدر نقط

: در اين باره تعريف مرکز آمار ايران می گويد. تعريف مرکز آمار ايران نه شاغل ھستند و نه بيکار محسوب می شوند
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ه در طول ھفته مرجع طبق تعريف در ھيچ يک از دو گروه ک) ن شدهييحداقل سن تع( ساله و بيش تر ١٠تمام افراد 

 .شاغالن و بيکاران قرار نمی گيرند، جمعيت غيرفعال اقتصادی محسوب می شوند

 ميليون ايرانی با اين ۴٠ ھای مرکز آمار ايران، بيش از  طبق آخرين بررسی:  نوشت١٣٩٢ ]دلو[ بھمن۶خبرآنالين نيز 

 اين که مشارکت اقتصادی ندارند جزء جمعيت غيرفعال اقتصاد ايران محسوب می که در سن کار ھستند اما به دليل

 . ميليون نفری ايران است٧٧ درصد از کل جمعيت ۵٢اين تعداد معادل . شوند 

  ای يک ساعت ھم کار کنند شاغل محسوب می اين در حالی است که از نگاه مرکز آمار ايران، کسانی که تنھا ھفته 

ز نگاه مرکز آمار، حتی کارکنان فاميلی بدون مزد، کارآموزان، محصالن مشغول به کار، نيروھای ھم چنين ا. شوند

از سوی ديگر، کسانی ھم که آماده به کار و جويای شغلی باشند نيز جزء . مسلح و سربازان ھم جزء شاغالن ھستند

اين گروه بيش . در اقتصاد ايران خواھند بودھا، ديگر افراد غيرفعال  اما غير از اين .  شوند بيکاران کشور محسوب می

 .دار، دانشجويان و کسانی ھستند که کار ندارند تر شامل زنان خانه 

  

   بيکاران زن و مردۀمقايس

 دھد ھرچند  تر وضعيت مشارکت اقتصادی، شھروندان ايران نشان می  ئیبررسی جز.  زن يکی فعال است١٠از ھر 

 زن يک نفر در اقتصاد ١٠ از ھر  يک نفر در اقتصاد فعال است اما در زنان تقريباً  از ھر دو مرد در سن کارتقريباً 

 درصد بود اما در ١٧نژاد  اين در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ابتدای دولت احمدی . فعال است

 . درصد تنزل پيدا کرده است٣/١١آخرين بررسی مرکز آمار اين نرخ به 

 ۶/١٣ امسال است و پيش از اين، در تابستان و بھار امسال نرخ مشارکت اقتصادی زنان به ترتيب زئياين نرخ برای پا

 . درصد گزارش شده بود٣/١۴و 

 اين نرخ نيز ١٣٨۴در گروه مردان نيز نرخ مشارکت اقتصادی آنان ھرچند از زنان بيش تر است اما در مقايسه با سال 

اند و پيش از آن نيز اين نرخ در  رصد مردان در اقتصاد ايران مشارکت داشته  د١/۶٢ز امسال، ئيدر پا. افت داشته است

ز امسال ئياما در حالی نرخ مشارکت اقتصادی مردان در پا.  درصد بود۴/۶۴ و ٧/۶۴تابستان و بھار امسال به ترتيب 

 ٧/۶۴ معادل ١٣٨۴  درصد رسيده که اين نرخ در سال آغازين فعاليت دولت نخست احمدی نژاد، يعنی سال١/۶٢به 

 .درصد بود

ه ھمين آمارھای پرابھام و تعديل شده و از فيلتر دولتی گذشته، نشان می دھد که وضعيت اشتغال و اقتصاد ايران، روزب

در چنين وضعيتی، . ن حکومت اسالمی افزوده می شوداذرد و به تعداد ناراضيان و مخالفروز بدتر و وخيم تر می گ

رحی برای بھبود زيست و زندگی مردم دارد و نه توانش را دارد بنابراين، برای بقای خود و چون حکومت اسالمی نه ط

جلوگيری از اعتصابات و اعتراضات کارگری و توده ھای محروم و ستم ديدگان، به سرکوب ھای وحشيانه روی آورده 

  .است

 

  حوادث محل کار

 نفر و در ١۵٠٧، ٩٠در سال : ، گفت]حوت[اسفند ماه ۴شنبه تاريخ يکون اجتماعی مجلس، در يسين طال عضو كميحس

ن موضوع ھشداری ي نفر از كارگران شاغل در بخش ھای مختلف جان خود را از دست داده اند كه ا١٧٩۶، ٩١سال 

  . ديجدی به حساب می آ
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ابان يه خ آتش سوزی كارگاۀر دو موضوعی كه گسترده به آن پرداخته شد حادثيدر دو ماه اخ: ن طال اظھارداشتيحس

ف خود ي فوق بازرسان كار وظاۀ معدن كرمان بود كه منجر به فوت چند كارگر شد و در ھر دو حادثۀجمھوری و حادث

  .من محل كار به خوبی انجام نداده بودنديرا در بررسی ا

گزارش ايلنا، به .  ناشی از کار شدندۀاجتماعی دچار حادث مين أ تۀشد  بيمه ۶٧ ھزار و ٩ جاری،   اول سالۀ ماھ۶در 

 ھزار و ٨مين اجتماعی، از مجموع اين رقم أ، بر اساس اعالم دفتر آمار و محاسبات سازمان ت١٣٩٢ اسفند ١٩دوشنبه 

  . شده زن بودند  بيمه١۴٢شده مرد و   بيمه ٩٢۵

 ۀشد بيمه  ٩۵۶ھزار و  شده متاھل و يک   بيمه ١١١ ھزار و ٧ديدگان ناشی از کار،  بر اين اساس، از مجموع حادثه 

  .مجرد بودند

 ۵١ نفر از آن ھا به بھبودی کامل رسيدند و ٣٣٢ ھزار و ٨ ناشی از کار، ۀ حادثۀشد  بيمه ۶٧ ھزار و ٩گفتنی است، از 

  .شده نيز فوت کردند بيمه 

   بيمه۴٣٩ئی شدند و  جزۀ شده از کار افتاد  بيمه١۴٩ شده از کار افتاده کلی و   بيمه٩۶بر اساس اين گزارش، ھم چنين 

  .شده نيز غرامت نقص عضو دريافت کردند

 حفاظ، وسايل معيوب، عدم استفاده از وسايل حفاظتی و فقدان اطالعات از  گفتنی است، کمبود وسايل ايمنی، وسايل بی

  .شدگان است  بيمه ۀ وقوع حادثۀ ھای عمد ديگر علت

  

  سوزی جان باختند دو کارگر زن در جريان آتش 

 ۀ تلخ اين که در اين فقرۀنکت«:  قانون، نوشته استۀرشد حقوق، طی يادداشتی در روزناما کريمی، کارشناس مجيد

اند، اما   دليل عدم طاقت و توان جسمی مقصر معرفی شده   باختگان حادثه به نشانی جان اخير، از سوی مديران آتش 

بالگرد برای نجات « و نه  » ھای بادی تشک« نه از خبری بوده و» نردبان ھيدروليکی«واقعيت اين است که نه از 

 نشانی  ان آتشمأمور«کيد کرده است که أ قانون تۀاين کارشناس ارشد حقوق در يادداشت روزنام... و »  ديدگان حادثه

اد سوزی خيابان جمھوری قلمد  آتش ۀ ھا، به عنوان مباشرين در قتل غيرعمد در حادث مستقر در محل حادثه و آمران آن

  ».شوند می 

سوزی خيابان  يافته از آتش   نجات ۀ سال٣٢ با حسين جعفری مرد ئیگو و  ضمن انتشار گفت  شرقۀھم زمان روزنام

  ».ندامی گذرا ست با کابوس سقوط دو ھمکارش شب و روز راسه روز ال حسين جعفری حا«: جمھوری نوشته است

زدم که نردبان بفرستيد، اما نردبان را باال  ه آن جا داد می  دقيق١۵من «:  شرق گفته استۀحسين جعفری، به روزنام

  ».ن نينداختند تا کسی زنده بماندئيندادند، تشک پا

کيد کرده أ شرق تۀگو با صدرا محقق خبرنگار روزنام و سوزی خيابان جمھوری در گفت يافته از آتش  اين کارگر نجات

دقيقه ديرتر نردبان دوم که  ن پرت کنم، يعنی اگر يک ئيخود را به پا دقيقه مانده بود که  من آخرين لحظه، يک«است که 

آن ھا ھم .  خواستم بسوزم  آخرم بود، نمیۀلحظ. نئيکردم پا ديدم من ھم داشتم خودم را پرت می  از سرپيچ، پيچيد را نمی 

کنيد،  شما ھم باشيد ھمين کار را می .  خاطر اين که زنده نسوزند از پنجره بيرون آمدند و بعد افتادند و مردند واقعيتش به

  »زنده سوختن بھتر است يا در يک دقيقه مردن؟

  

   ميليون نفر ١١ ،تعداد کارگران در معرض خطر

 درصد حوادثی که در حين کار رخ داده و منجر به فوت شده ۵٢، ٩١مدير کل بازرسی وزارت کار گفت در سال 

  .  حادثه ديده فاقد بيمه بوده اند درصد افراد٣٨مربوط به بخش ساختمان بوده و 
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ثيرات اين أحوادث شغلی يکی از مھم ترين مشکالت کشورھای توسعه يافته و در حال توسعه است چرا که مھم ترين ت

 مھم طراحی ايمن و اجرای ۀ دو مقول،ثر در جلوگيری از حادثهؤ عوامل مۀاز جمل.  ھای انسانی است حوادث، ھزينه

ھای اقتصادی،  ثير بر شاخصأ در حال کلی حوادث به خصوص حوادث شغلی عالوه بر ت.کار به روش ايمن است

  . ضايعات انسانی نيز با خود به ھمراه دارند

 را با محمد اصابتی، مدير کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصاحبه ای، »تسنيم«در ھمين راستا 

 را به ٨٧شدگان است تعداد حوادث سال  مين اجتماعی که مربوط به بيمهأ آمار تبه عنوان مثال: او، می گويد.  است داشته

 به عبارت ديگر با فرمول کرده حادثه اعالم ۵٣٢ ھزار و ٢٠ به ميزان ٩١ حادثه و در سال ١٣۴ ھزار ٢٢ميزان 

از ضريب .  ميليون نفر است١١ضريب شيوع به ازای يکصد ھزار کارگر که تعداد کارگران در معرض خطر حدود 

 ٣٨ای که حائز اھميت است اين که در حدود   رسيده که بسياری از حوادث جزئی بوده البته نکته ١٧٨ به ٢۶٩شيوع 

  . ديدگان فاقد بيمه بوده است درصد از حوادث بررسی شده مربوط به حادثه

  

  زنان

  د شده ھم چنان ادامه دارديبرخورد با بدپوششان تشد

الد که محل برگزاری يس با حضور در برج ميلوان پمأمور، ١٣٩٢ ]سنبله[ شھريور١۶ه سنا، عصر شنبيبه گزارش ا

ری از ورود افراد بدپوشش به کنسرت، با افراد متخلف برخورد کرده و تعدادی از يھا بود، ضمن جلوگ کی از کنسرت ي

  .ر کردنديز دستگيافراد بدحجاب را ن

انی که با پوشش نامناسب به محل کنسرت آمده بودند از ورود آن يقا تھران ضمن برخورد با آپوليسان مأمورن يھم چن

  .ت اخالقی منتقل کردندي امنپوليسر مراحل مربوطه به ير و برای سيری کرده و تعدادی را دستگيھا جلوگ

  

   ھزار زن سرپرست خانوار۵٠٠ ميليون و ٢

 با خبرگزاری مھر گفت که بر صاحبهم در ،٢٠١۴ جنوری ٨چھارشنبه س مرکز آمار ايران، روز ئيعادل آذر، ر

 درصد خانوارھای کشور را از اين پس زنان تشکيل می ١٢ سرپرست ١٣٩٠اساس سرشماری صورت گرفته در سال 

  . پنجاه درصد افزايش يافته است١٣٨٨دھند که نسبت به سال 

 ميليون و ٢ شامل  درصد زنان سرپرست خانوار کشور که٨٢س مرکز آمار ايران سپس تصريح کرده است که ئير

 ئیند يا تنھا سواد ابتداا درصد زنان سرپرست خانوارھای ايران يا بيسواد٧۵ند و حدود ا ھزار زن می شود، بيکار۵٠٠

 درصد زنان سرپرست خانوار در دھک ھای يک، دو و سه درآمدی ۵٠کيد کرده است که أعادل آذر، ھم چنين ت. دارند

  .ليل بسيار شکننده و نگران کننده استقرار دارند که وضعيت شان به ھمين د

  

  کودکان

  کودکان کار

بسياری از کودکان مناطق محروم ايران از حقوق خود از جمله، آموزش و پرورش استاندارد، تفريح الزم و امکانات 

ھای  اوليه برای گذراندن دوران کودکی، بيمه و خدمات اجتماعی، حق برخورداری از استانداردھای زندگی و مراقبت 

  . باشند محروم می... بھداشتی، استفاده از وسايل ارتباط گروھی، آزادی تشکيل انجمن و گروه، آزادی مذھب و افکار و 

  .کند  نمی ءحکومت اسالمی ايران، با وجود پيوستن به کنوانسيون جھانی حقوق کودک اما بسياری از مواد آن را اجرا
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باشند که   مواردی می ۀتياد و ھمچنين ازدواج کودکان در ايران از جملاعتياد در ميان کودکان و کاھش شديد سن اع

  .وضعيت حقوق کودکان در ايران را به حالت بحرانی در آورده است

باشد، بيش از يک  بر اساس آمار رسمی منتشره از سوی مرکز آمار ايران که تنھا سازمان رسمی انتشار آمار می 

  .به طور مستقيم مشغول کار ھستندميليون و ھفتصد ھزار کودک ايرانی 

 ميليون تن اعالم کردە ٣ت که بسياری از نھادھای مدافع کودکان، شمار کودکان کار در ايران را بيش از اين در حاليس

  .اند

دھند از حق   ميليون کودک در ايران که اکثريت آنان را کودکان کار تشکيل می ٧ ھا، بيش از  بر اساس برخی گزارش

  .باشند وم می تحصيل محر

ن ئی ديگر، نظرات فعاالشمار روزافزون کودکان کار در ايران از طرفی و وضعيت و چگونگی زندگی آنان از سو

  .حقوق کودکان را معطوف خود کردە است

  

  ازدواج و طالق کودکان در ايران

 آمار بسيار باالی اين گزارشات منتشره در رابطه با ازدواج و طالق کودکان در ايران نشانگر وضعيت نامناسب و

مقوله در ايران بوده و اين نيز باعث شدە است که کارشناسان و مدافعان حقوق کودکان اين آمار را متجاوز از خط قرمز 

ھای حقوق بشری سازمان ملل متحد  وصف کرده و نسبت به عواقب آن ھشدار داده و اين موضوع را نقض کنوانسيون 

  .اند وصف کرده 

 درصدی آمار ازدواج ۴۵ھای غيررسمی منتشره از سوی نھادھا و مراکز تحقيقاتی، نشانگر افزايش برخی از آمار

  . ھزار کودک مطلقه و بيوه در ايران ثبت شدە اند٣٧باشد و تا دو سال پيش،   سال می ١۵کودکان به ويژه دختران زير 

آمار مربوط به ازدواج کودکان ساالنه نسبت به سال يابد اما  ھر ساله در ايران، با وجود اين که آمار ازدواج کاھش می 

 ھزار ازدواج ۴۵ابد و در ھمين رابطه، برخی از کارشناسان اجتماعی از وجود ساالنه نزديک به يی گذشته افزايش م

ايج ن را از نتئي ھشدار دادە و ازدواج کودکان در سنين پامسألهکودکان خبر دادە اند و نسبت به عواقب و پيامدھای اين 

  .کنند ضعف قانون و فقر فرھنگی و اقتصادی عنوان می 

 ساله در ايران طالق ١٩ تا ١۵ ھزار دختر ١۵ ساله و ١۴ تا ١٠ دختر ٨٠٠بر اساس آمارھای منتشره، در ھر سال، 

  .گرفته اند

 ٣۵ش از ، بي١٣٨۵ نسبت به سال ١٣٩٠ سال در سال ١۵آمارھای منتشره حاکی از اين است که ازدواج دختران زير 

  .درصد افزايش يافته است

 سال را به خود ١۵ درصد، بيش ترين آمار مربوط به ازدواج دختران زير ٢استان سيستان و بلوچستان در ايران با 

  .اختصاص داده است

  

  ازدواج با فرزند خوانده 

ی قوانين مرتبط با  کنوانسيون حقوق کودکان و متعارض به روح تمام٢١ ۀازدواج با فرزند خوانده که ناقض ماد

تواند يکی از عوامل اصلی در افزايش آمار ازدواج  باشد نيز در ايران به تصويب رسيده است که می  فرزندخواندگی می 

  . سال محسوب شود١۵کودکان زير 

 احزاب قانون ازدواج با فرزندخوانده را تصويب و در ۀ سور۴٠ و ٣٧، ۴حکومت اسالمی ايران، با توجه به آيات 

  . گنجاند٢٧ ۀ مادۀصرتب
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  کاھش سن اعتياد در ايران

 عدم جلوگيری حکومت ۀسن اعتياد در ايران، ھمواره با افزايش شمار افراد معتاد به مواد مخدر کاھش يافته و در نتيج

اھش کن نشدە و ک اسالمی ايران از خريد و فروش مواد مخدر به ويژه مواد مخدر صنعتی، اعتياد در ايران نه تنھا ريشه 

  .تر نيز شدە است نيافته، بلکه افزايش يافته و جوان

 سال رسيده است و نسبت ١۵بسياری از کارشناسان، بر اين عقيده اند که سن مصرف مواد مخدر در ايران به کم تر از 

  .به پيامدھای اين پديده ھشدار دادە اند

اند و اقدامات  تبط در اين باره سکوت کرده ين مرمسؤولاستفاده از مواد مخدر صنعتی در مدارس شايع شدە است و 

  .الزمه در راستای ريشه کن کردن اعتياد و يا حتی کاھش آن پيش رو نگرفته اند

طی چند سال اخير و با افزايش کودکان کار و کاھش سن اعتياد در ايران و ھم زمان در خطر بودن کودکانی که دچار 

باشند   افزايش يافته و به مرز ھشدار رسيده است و آمارھا نشانگر اين می اين پديدە ھای مخرب اجتماعی شدە اند، ايدز

  . ھای آلوده بوده است  درصد از موارد مبتال به ايدز از راه تزريق با سرنگ۶۵که 

 ادامه دارد


