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 .Iran's M  ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ مارچ ٢۶
 

  !١٣٩۴وضعيت ايران در سال  نگاھی به

٢ 

  ١٣٩٥ران برای سال گدستمزد کار

توان گام ھدفمند دولت در جھت   ھزار تومان را می٨١١ دستمزد ناچيز ماھيانه تعيين  تصميم شورای عالی کار و

    .آزادسازی دستمزدھا در دوران پسابرجام ارزيابی کرد

اجتماعی حکومت بسته جديد حقوق و -  ھا بحث و تبليغات شورای عالی کار در چارچوب راھبرد اقتصادی پس از مدت

 کارگران ١٣٩۵به ضدکارگری حداقل مزد سال مطابق اين مصو. دستمزد کارگران مشمول قانون کار را تصويب کرد

  . گرديدتعيين ھزار تومان ٨١١رسمی ماھيانه 

ھزار و  ٨١١ھر کارگر پرداخت شود مبلغی در حدود   بابت انجام يک ماه کار به١٣٩۵حداقل دستمزد که بايد در سال 

   ی نسبت مصوبه سال گذشتهغييرتدر مورد ديگر مزايای کارگران نيز شورای عالی کار ھيچ .  تومان خواھد بود۶٨٠

 ھزار تومان در ٣٠ ھزار تومان و ١١٠ترتيب ھمان مبالغ   حق بن و پايه سنواتی کارگران به  مانندئیانجام نداد و مزايا

 .ماه باقی خواھد ماند

شمار  بهترين مطالبات کارگران  پس از نمايش انتخابات اخير، اين نخستين اقدام و تصميم دولت در خصوص يکی از مھم

ای و  خامنه» اقتصاد مقاومتی«ھای دوران پسا برجام و محور و مضمون  دھنده ماھيت برنامه اين امر نشان. آيد می

 پول دالرھای اقتصادی ايران و آزاد کردن ميلياردھا  عبارت ديگر، پس از لغو تحريم به. ھای دولت روحانی است سياست

  . تر، نشده است مان، باز ھم تحمل فقر و فالکت بيش ومان جامهبلوکه شده، ھيچ چيزی نصيب کارگران و محر

 کرد که بر پايه تعيين ھزار تومان ٨١١ کارگران را ماھيانه ١٣٩۵شورای عالی کار، در شزايطی حداقل دستمزد سال 

بگير  ، ارزش درآمد افراد مزد و حقوق)آزاد سازی اقتصادی( ھا برآوردھای رسمی از زمان اجرای ھدفمندی يارانه

ھای خود را در حد تورم  خانوار شھری نتوانسته سطح درآمد و سطح ھزينه...  درصد کاھش يافته است ٧/٣ساليانه «

  .»کاھش يافته است... پوشش دھد و در نتيجه سطح رفاه خانوار 

:  روحانیھای گذشته از جمله در دولت حسن سازی در سال سازی اقتصادی و خصوصی عالوه در نتيجه اجرای آزاد به

 ھای افراد ثروتمند ئیافزايش نرخ تورم، قدرت خريد بخشی از افرادی که دارای درآمد ثابتی ھستند، کاھش داده و دارا

  .بيش از نرخ تورم يا حداقل متناسب با نرخ تورم افزايش يافته است
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انه کارگر و شوراھای اسالمی دستی خ تصميم شورای عالی کار با حمايت مستقيم دولت از پيشنھادھای کارفرمايان و ھم

  . کار صورت پذيرفت

دھنده اين واقعيت است که   کارگران، نشان١٣٩۵علی ربيعی وزير کار پس از انتشار مصوبه حداقل دستمزد سال 

مند دولت در جھت آزادسازی دستمزدھا   ھزار تومان گام ھدف٨١١ دستمزد ماھيانه تعيينتصميم شورای عالی کار و 

 و اليحه ١٣٩۵ميزان اعالم شده، منطبق بر مفاد برنامه بودجه سال   دستمزد بهتعيينيعنی . برجام استدر دوران پسا

  .برنامه ششم توسعه است

ِ بر نرخ تورم و تامين ھزينه معيشت خانوادھه تأکيد دستمزد کارگران، ھمواره بر تعييندر   نفره کارگری صراحت ٤ِ

 کرده بود، با ترفندھای تأئيد درصدی را ۴٠ه حتی خود نيز نرخ تورم ھای اخير ک حکومت اسالمی، در سال. دارد

ن بودن ئيرفت، اما با حاکم شدن رکود بر اقتصاد و پا ِ دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم طفره میتعيينمختلف از 

 که  » قلم کاال٢۵٠از ميانگين تورم «چنين با غنيمت شمردن فرصت  قيمت مواد مورداستفاده در صنعت ساختمان، و ھم

 درصد اعالم کرده و ١٢ِ، نرخ تورم را )١٣٩۴ اسفندماه ۴خبرگزاری ايلنا، (  .»شود شامل سيمان، آجر، تيرآھن نيز می«

مثال، اخيرا وزير کار، علی ربيعی، . ورزد  میتأکيد» درصدی١٢«ِ دستمزد کارگران بر پايه اين نرخ تورم تعيينبر 

کنم افزايش  طور يقين اعالم می به. ... طور توام لحاظ شود ع کارآفرينان و کارگران بهشود مناف تالش می«: اعالم کرد

 ١٧که روز  با وصف اين) ١٣٩۴ماه   بھمن١٧خبرگزاری مھر، ( .»تر از نرخ تورمی اعالمی نخواھد بود دستمزد کم

ميليون و چھارصد ھزار تومان  ٣ھای ايلنا و مھر ھزينه معيشت خانوادھه چھاره نفره را  ، خبرگزاری١٣٩٣ماه  دی

، خبرگزاری ايلنا، ھزينه معيشت يک خانواده ١٣٩۴ آذرماه ١٠گزارش کردند، يک سال بعد از آن تاريخ، يعنی 

: ھای صنفی گفت س کانون عالی انجمنئياعالم کرد و چندی پيش، ر»  ھزار تومان٧٠٠سه ميليون و «چھارنفره را 

خبرگزاری ( .»حاشيه شھرھا است  ھزار تومان افزايش يافته است که مربوط به٢٠٠سه ميليون و  اين رقم امسال به«

»  ھزار تومان٢٠٠سه ميليون و «حتی مرکز آمار حکومت ھم ھزينه خانواده چھارنفره را ) ١٣٩۴ مھرماه ١۴ايسنا، 

  ) ١٣٩۴ اسفندماه ۶روزنامه اعتماد، ( .برآورد کرده است

، )١٣٩۴ماه   بھمن١٧ايلنا، ( .»بگير ھستند شدگان تامين اجتماعی حداقل ِرصد بيمه د٨٠تر از  بيش«چنين شرايطی که  در 

. تر است کم)  ھزار تومان٢٠٠سه ميليون و ( فقر در کشورمان پنجم خط  حداقل دستمزد برای کارگران، حتی از يکتعيين

تواند در نارمک تھران يک   میِبرای رھن خانه بپردازد،» ميليون تومان١٠« بتواند  که خانواده کارگری درصورتی

 ٨خبرگزاری مھر، ( .»در ماه اجاره کند) اجاره بھا(  ميليون تومان يک» پرداخت«را با » خوابه  متری و يک٦٠«واحد 

  )١٣٩۴اسفندماه 

حميدرضا سيفی، . صدا با اينان، دبيرکل کانون عالی شوراھای اسالمی کار ھا، و ھم حميدرضا سيفی و اصغر آھنی

ِتحميل افزايش مزد نامعقول به«:  کشور، اخيرا ادعا کردئیِعالی کارفرما سه کانونئير تعضو ھيئ  در ئیحوزه کارفرما ِ

تر و تعطيلی واحدھای توليدی  ِورشکستگی بيش شرايطی که اقتصاد کشور دچار رکود و بحران است به

  ) ١٣٩۴ماه   دی١٩خبرگزاری ايلنا، ( .»انجامد می

عالی کار، پا را از سيفی نيز فراتر گذاشته و در تالشی برای   کارفرمايان در شورایھا، نماينده اصغر آھنی

تواند با  کنيم نمی  و اعالم میتعيينھا  سانی را برای ھمه گروه که حداقل دستمزد يک اين«: مزد اعالم کرد» آزادسازی«

طبق «:  قانون کار، افزود٤١ز ماده و در تفسيری جديد ا) ١٣٩۴ماه،   دی٢١خبرگزاری مھر، ( .»عدالت مزدی باشد

در يکی از . » شودتعيينِتوان صنايع و حتی نوع صنعت  ای و بات وجه به صورت منطقه قانون موجود، دستمزدھا بايد به

ھای معاش  ھزينه« تومان و ٥٢٤٥را مبلغ » ھزينه معاش روزانه ھر نفر«ھا؛  عالی کار، آھنی ھای شورای جلسه
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در اين مورد، ) ١٣٩۴ اسفندماه ٩خبرگزاری ايلنا، ( .» ھزار تومان در ماه برآورده کرده است٦٣٠کارگران را حدود 

کنند و  شھرھا مطرح می  را برای کالنئیکارفرمايان سبد معيشت خانوار روستا«:  نوشت  اسفندماه،٩خبرگزاری مھر، 

ھا اخيرا  نه معيشت خانواده کارگری، آھنیدر رابطه با ھزي. »در آن ديده نشده است...  مسکن، آموزش، درمان وتأثير

 ھزار ١۵٠کم دو ميليون و   کرده دستتعيينھا  ھای صنفی کارگران برای دستمزد آن سبدی که انجمن«: اعالم کرده است

  ) ١٣٩۴ اسفندماه ۶روزنامه اعتماد، ( .»تر باشد بايد منطقی» دستمزد«ھا درباره عدد و رقم  گيری تصميم... تومان است

شرط داشتن  کارفرمايان به«: رکل کانون عالی شوراھای اسالمی کار، در توجيه عملکرد کارفرمايان، اخيرا گفتدبي

  )١٣٩٤ اسفندماه ٩خبرگزاری ايسنا، ( .»شدن دستمزد کارگران ھستند شرايط افزايش حقوق، خواستار واقعی

تر از  ِرفرمايان جھت کاستن ھرچه بيشساز حکومت نيز، برای توجيه عملکردھای دولت و کا ھای دست سران تشکل

س کانون ئيبرای مثال، ر. اند کار گرفته شان را به مزد، ترفندھای معمول» آزادسازی«حداقل دستمزد کارگران و 

ما  توانيم از کارفرمايان بخواھيم که به  درصد رسيده است، نمی١٢نرخ تورم به «: شوراھای اسالمی البرز، اخيرا گفت

  )١٣٩۴ماه   بھمن١٢خبرگزاری ايسنا، ( .»زايش دستمزد بدھند درصد اف٣٠با 

 نوروزی در بين ئیِتوزيع بسته امنيت غذا«اعالم وزير کار درباره  ، با اشاره به١٣٩۴ اسفندماه ۶خبرگزاری مھر، 

ھای  گروهتوان در  ھا را نمی ن بودن درآمد کارگران، اما آنئيدولت معتقد است با وجود پا«: ، نوشت»اقشار نيازمند

مراتب   را داريم که اوضاعی بهئیھا  قرار داد و امروز در کشور گروهئیھای امنيت غذا مدنظر دولت در واگذاری بسته

  .»بدتر از کارگران دارند

 ١٣٩٢سه ماه مزد معوقه، عيدی پايان سال «، از پرداخت نشدن ١٣٩۴ اسفندماه ٨در چنين شرايطی، خبرگزاری ايلنا، 

اين »  نفر از کارگران۵٠ِدو سال از اخراج «، بعد از گذشت »ِنخ سمنان شده کارخانه نيک رگران تعديلِو حق سنوات کا

ھا برگه سفيد  ِو تعطيلی کارخانه از آن) کارگران( کارفرما در زمان شروع به تعديل«:  گزارش داد و افزود کارخانه

    .»حساب دريافت کرده بود امضای تسويه

مزد ...  ماه و نيم٣«سنگ طرزه دريافت نکردن  از اعتراض کارگران معدن زغال ،١٣٩٤فندماه اس ٢خبرگزاری ايلنا، 

اين معدن گزارش داد و افزود که، » ِ کارگر٢٠٠ھزار و  بيش از يک  ماه حق بيمه به١۶ھمراه پرداخت نشدن  معوق به

در گزارشی . منيتی بازداشت شدندعلت اين اعتراض،از سوی نيروھای ا حتی چھار نفر از کارگران معدن طرزه، به

 نفر از کارگران ٨٠٠ ماھه در پرداخت حقوق و مزايای بيش از سه ھزار و ٢ِاز تعويق « اسفندماه، ٣ديگر، ايلنا 

ِعلت عدم پرداخت مطالبات «ايلنا در ادامه اين گزارش در حالی که . »سنگ کرمان خبر داد شرکت معدنی زغال
ھای  چنين وجود دالل اين شرکت معدنی و ھم ھای ديگر به بدھی شرکت  را بهسنگ کرمان کارگران شرکت زغال

که قيمت «در حالی : کنند مرتبط دانست، افزود تر از خارج از کشور وارد می سنگ که مواد معدنی را با سود بيش زغال

کننده قرار  ی مصرفھا صورت غيرنقدی در اختيار شرکت  ھزار تومان به٣۶٠سنگ توليد معادن داخل به قيمت  زغال

صورت نقدی خريداری و وارد   ھزار تومان به۵١٠قيمت  به«سنگ مورد نياز را  ھای خريدار، زغال ، شرکت»گيرد می

» دست چندم«کاران  وسيله پيمان به» آزاد و ويژه اقتصادی«کشی از کارگران در مناطق  قانونی و بھره بی. »کنند می

کاران منطقه  با دستور وزارت نفت، تمامی کارفرمايان و پيمان«:  نوشت ،١٣٩۴ماه  ن بھم١١ايلنا، . تر است بسيار وخيم

کاری شاغل در  ويژه عسلويه موظف شدند که تا روز پنجم اسفندماه سال جاری تمامی مطالبات کارگران پيمان

ھای کارگری در منطقه  اضھای فراوانی از اعتر بعد از آن تاريخ شاھد گزارش. »ھای اين منطقه را پرداخت کنند پروژه

 منطقه ويژه ٢١ و ٢٠، ١٩، ١۴ھای کارگران فازھای   از اعتراض ،١٣٩۴ اسفندماه ۶ايلنا، : ايم آزاد عسلويه بوده

يک کارشناس حقوقی . شان گزارش داد  نشدھم ھشت ماه معوقات مزدی پرداخت نزديک به«دريافت نکردن  عسلويه به
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تواند کارفرمايان متخلف را به  ر کارفرمايان يک تخلف مبرھن است و وزارت نفت میقصو«:  اسفندماه، گفت۵ايلنا،  به

ِاز اخراج حدود سی نفر از کارگران فازھای « اسفندماه، ٨ که ايلنا،  در صورتی. »صالح معرفی کند  ذیئیمراجع قضا
ِکارگران موردنظر در استخدام آن گروه از پيمان«: گزارش داد و افزود» ٢١ و ٢٠ ارانی بودند که تا اين لحظه از ک ِ

سازمان مناطق «:  اسفندماه، گفت١٠يکی از کارگران به ايلنا، . »اند اجرای دستورالعمل وزارت نفت خودداری کرده

اما از ھمين قانون ... کاران اقدام نمايد ھای مالی الزم از پيمان ِاخذ ضمانت آزاد طبق قانون کار موظف است که نسبت به

  .»شود  پرداخت مطالبات کارگران استفاده نمیکار ھم برای

پرداخت حداقل حقوق نيز نيستند و با سندسازی افراد  برخی حتی حاضر به«: ، نوشت١٣٩۴ مھرماه ٩خبرگزاری مھر، 

. ... ھای بانکی، بازگردانند صورت نقدی پس از دريافت و ثبت در حساب شان را به کنند بخشی از حقوق را مجبور می

چنين  ِبا وجود برقرار کردن . »شود  ھزار تومان پرداخت می٣۵٠ای برای دو شيفت تنھا  ھای زيرپله در کارگاه

. »با رنج مردم سروکار دارم«: شرايطی، وزير کار، ربيعی، اخيرا در ديدار با وزير عدالت و صلح واتيکان، گفت

توزيع عادالنه درآمد از جمله  عيض و کمک بهمبارزه با فقر، کاستن از رنج مردم، رفع تب«که  ربيعی، با اعالم اين

ِما با کمال ميل تجارب خودمان را در زمينه کاھش فقر و گسترش عدالت «: ، افزود»کار است... ھای وزارت مسئوليت
  ) ١٣٩۴ماه   بھمن١٨خبرگزاری مھر، ( .»دھيم اجتماعی در اختيار شما قرار می

، فقط در تھران »نماينده خدا روی زمين«زير لوای حکومت » نه درآمدِتوزيع عادال«در مورد ادعای ربيعی مبنی بر 

  ) ١٣٩۴ماه   بھمن٢٠خبرگزاری ايلنا، ( .» تن زن ھستند٣٠٠٠از اين تعداد بيش از «اند که  خواب  ھزار نفر کارتن٢۵

گيريم  ای که می  ھزار تومان يارانه۴۴در ازای «: ، گفت١٣٩۴ماه   دی٢١  با ايسنا،ئیيکی از کارگران، در گفتگو

  . »پردازيم  ھزار تومان ھزينه می۴۴٠

 ١۵ِبرخی خبرھا مبنی بر پيشنھاد وزارت رفاه برای حذف  در واکنش به« ھزار تومان وجه نقدی و ۴۴در مورد ھمان 

ان اين پيشنھاد از سوی کارشناسان و نمايندگ«:  گفت ميدری، معاون وزير کار، ، احمد »بگيران ميليون نفر از يارانه

آيا «: اين پرسش که در پاسخ به) ١٣٩۴ماه   بھمن١۵روزنامه اعتماد، ( .است» کميسيون اجتماعی مجلس مطرح شده

  .» ميليون نفر ھم وجود دارد٨٠امکان حذف «: ميدری گفت» بگيران را داريد؟  ميليون نفر از يارانه١۵امکان حذف 

 حکومت اسالمی  توان در برابر اين اقدامات تگی طبقاتی میدر چنين روندی، تنھا با تشديد مبارزه و اتحاد و ھمبس

مبارزه برای تامين امنيت شغلی و افزايش . ديدگان دفاع نمود مقاومت کرده و از منافع کارگران و محرومان و ستم

  .  و نيست داری ايران نبوده ناپذير در جھت سرنگونی حکومت سرمايه دستمزدھا، جدا از رزم و پيکار خستگی

ويژه فعالين جنبش کارگری و کارگران  ھای اجتماعی به سرکوب فعاالن جنبش چون گذشته به لت روحانی، ھمدو

  .دھد ادامه می... نگاران و ، روزنامه)معلمان( فرھنگی

در اوايل ماه مارس، رضا شھابی عضو ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، با اين که وی 

 .يک سال زندان محکوم شد الت سالمتی در مرخصی استعالجی بود، بار ديگر بهخاطر مشک به

، در دادگاه انقالب اسالمی تھران ٢٠١۶ فوريه ١٧داود رضوی عضو ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد نيز در 

نديکای واحد با ھمان ابراھيم مددی معاون ھيئت مديره س.  سال زندان محکوم شد۵ِاتھام واھی اقدام عليه امنيت ملی به  به

  .اتھامات در انتظار محاکمه است

تجمع و «اتھام  وی به.  سال زندان محکوم شد۶ فوريه، اسماعيل عبدی عضو انجمن صنفی معلمان تھران به ٢٢در 

  . مجرم شناخته شد »تبليغ عليه آموزش ملی« و »  برای اخالل در نظم عمومی تبانی
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ُنژاد و مھدی بھلولی به اتھام شرکت در  حمود بھشتی لنگرودی، محمدرضا نيکسه عضو ديگر انجمن صنفی معلمان، م

  . سال زندان محکوم شدند۵ھای صنفی ھر يک به  فعاليت

از جمله . شود تر می اند، مرتبا طوالنی فھرست فعاالن جنبش کارگری که از اواخر سال گذشته محکوم شده

، ) سال٩( ، محمود صالحی) سال١٩( ، آرش صادقی) سال زندان٢١ه محکوم ب( علی امير قلی: دستيگردشگان عباتند از

 ١( ، عثمان اسماعيلی) سال١( ، نويد کامران)يک سال( ، بھمن موسوند) سال۶( زاده ، جعفر عظيم) سال۶( گلرخ ابراھيمی

  ... و)سال

ای غيرعادالنه و مغاير با ويژه سنديکاھای فرانسه، خواستار لغو محکوميت ھ ھای کارگری جھان، به  از تشکلئیبسيار

ھای سنديکائی و  خاطر فعاليت قيد و شرط ھمه فعاالن دربند که به  و نيز آزادی فوری و بی ھا و حقوق اساسی بوده آزادی

  .اند اند، را خواستار شده حق مزدبگيران زندانی شده دفاع از حقوق به

  

  کشور بازنشستگان ِمعيشتی وخيم وضعيت

ھای اقتصادی با اجرای بسته  ِپرسروصدای سران و مقامات حکومت اسالمی پيرامون حل معضلِدر گرماگرم تبليغات 

شان را  ِبگيران سراسر کشور مخالفت و اعتراض و اعطای کارت خريد، بازنشستگان و مستمری» تحرک اقتصادی«

  .ھای مختلف بروز دادند شکل طرح خريد کاال به به

در اين طرح گفته «: ِناخشنودی و اعتراض بازنشستگان، نوشت شی، با اشاره بهماه، در گزار  دی٢٣خبرگزاری ايسنا، 

که بخش   ھزار تومان تجاوز نکند، درحالی۵٠٠ميليون و  ھا از يک گيرد که سقف دريافتی آن شده وام به کسانی تعلق می

 که باالی سه ميليون تومان بگيران و بازنشستگان حقوق زير ميليون تومان دارند و کسی را نداريم اعظمی از مستمری

ھا را  ھای خوراک و درمان آن حقوق بازنشستگی بگيرد، از آن گذشته حقوق بازنشستگان کفاف خرج روزمره و ھزينه

  .»که بخواھند اقساط سنگين وام را پرداخت کنند اين دھد، چه برسد به سختی می ھم به

در بحث . ... ِنشستگان از طرح خريد کاال استقبال نکردندباز«:  شده کهتأکيدِدر بخش ديگر اين گزارش، با صراحت 

ھای بازنشستگان بوده که اعضای  اندازی تعاونی ِتقويت قدرت خريد و کمک به معيشت کارگران شاغل و بازنشسته، راه

ياز ھای خود امکان خريد کاال توسط تعاونی و دسترسی به کاالھای موردن ھا از طريق پرداخت حق عضويت اين تعاونی

تواند  بگيران و بازنشستگان در چارچوب تعاونی می تر، قدرت خريد مستمری عبارتی روشن يا به. »خود را فراھم کنند

ھای اعتباری، در چارچوب بسته تحرک اقتصادی دولت و نيز مطابق با  ِطرح خريد کاال و کارت. يابد افزايش و بھبود 

البته اين طرح، برای . مرحله اجرا درآمده است و بانک جھانی بهالمللی پول  ھای صندوق بين رھنمودھا و توصيه

 ١٠بنا بر اين طرح، ابتدا قرار بود که پرداخت وام برای خريد کاال . نژاد مطرح شده بود بار، در دولت احمدی نخستين

 -ِکه، طبق اين طرحنکته بسيار مھم اين است .  ميليون تومان کاھش يافت۶ميليون تومان باشد که پس از اندک مدتی به 

ھا با تغذيه از منابع مالی   بانک- فقيه ِو اصوال طبق راھبرد اقتصادی دولت روحانی و نيز چارچوب اقتصاد مقاومتی ولی

ھای  ھا و حضور بانک سازی بانک ترتيب روند خصوصی اين زنند و به جيب می و درآمدھای کشور، سودھای سرشار به

ويژه  به -مردم  ھا به سود حاصل از وام بانک. گردد ، تسھيل میئیامريکا و ئیھای اروپا ويژه بانک خارجی، به

نام خريد کاال، منفعت  ھا از جيب مردم و به که بانک يعنی اين.  درصد اعالم شده است١٧ -  کارگران و بازنشستگان به

ھای مصرف  ويژه تعاونی به -ھای توليدی و مصرفی  کانال تعاونی مخالفت دولت و مجلس با انتقال پول به. برند می

ِھا و کارت اعتباری و وام خريد، خود گويای ماھيت اين برنامه و غارتگری  بانک جای انتقال پول به  به- کارگری
  .طراحان آن است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ِوکرنا از اجرای طرح خريد کاال و اعطای  فقيه، در حالی با بوق دولت روحانی، در چارچوب اقتصاد مقاومتی ولی
ِسازمان تامين اجتماعی، که منبع اصلی حقوق و  ِزند که حاضر نيست بدھی کالنش به باری خريد دم میھای اعت کارت

  .بگيران و بازنشستگان خصوصا کارگران و فرھنگيان بازنشسته است را بازپرداخت کند دريافتی بسياری از مستمری

ِکارگر حکومت، اعتراف کرد که، دولت بيش  رضا محجوب، دبيرکل خانه  ، از قول علی٩٤ماه   دی٢١خبرگزاری ايلنا، 
: ايلنا نوشت. زند سازمان تامين اجتماعی بدھکار است و از بازپرداخت آن سر باز می  ھزار ميليارد تومان به١٠٠از 

خورده   درصد جمعيت کشور را افراد سال١۵تر از دو دھه ديگر حدود  بينی ھرم جمعيتی کشور، تا کم بر اساس پيش«

 ھزار ميليارد تومانی ١٠٠با اين وضعيت بھتر است ھرچه زودتر دولت برای بازپرداخت بدھی ... ھند دادتشکيل خوا

ھای تامين نيازھای اين گروه از جامعه  اکنون زيرساخت انديشی کند تا بتوان از ھم خود به سازمان تامين اجتماعی چاره

فقر  ِبگيران سراسر کشور زير خط  بازنشستگان و مستمری حال، بنا بر آمارھای رسمی، اکثريت درعين. »را تامين کرد

  .برند بسر می

ھای مادی و معنوی جامعه ما  بگيران است که آفرينندگان نعمت زيان منافع بازنشستگان و مستمری چنين طرحی، به

  .اند حرکت درآورده ھای زندگی در کشور را به ھا، چرخ آيند و با کار و زحمت خود در طول سال شمار می به

  

  ١٣٩۴زنان ايران در سال 

. ستيز و حامی و بازتوليدکننده گرايش ارتجاعی مردساالری است ستيز و آزادی حکومت اسالمی ايران، حکومتی زن

 درصد زنان ١٣عنوان مثال، تنھا حدود  به. رنگی دارند ھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی نقش کم زنان در ھمه عرصه

با اين وجود، سران و مقامات حکومت اسالمی، ھمواره از جنبش زنان وحشت . ضور دارنددر امر اشتغال و توليد ح

ھای مرتجع سراسر کشور، توھين و اھانت و حمله  ھای امام جمعه ھمين دليل ھموار يک بخش ثابت صحبت دارند و به

صورت  از جمله اسيدپاشی بهھر جنايتی،  نشين کردن زنان به حتی عوامل جانی اين حکومت، برای خانه. زنان است به

  .جويند ھا نيز بھره می آن

، ١٣٩۴در مقطع برگزاری انتخابات دھمين دور مجلس شورای اسالمی و پنجمين دور خبرگان رھبری در اسفند ماه 

ن در حوزه زنا. بر بسياری از اخبار اين سال سايه افکند»  مردانه مجلستغييرکمپين  «تغيير مبنی بر ئیتبليغات و ھياھو

 زن برای نامزدی خبرگان رھبری اخبار مھم پيش از برگزاری ١۶نام  نيز تشکيل يک کمپين در ھمين رابطه و نيز ثبت

 .اين دو انتخابات بودند

. ز اعالم موجوديت کردئيطلب از اواسط پا از سوی تعدادی از فعاالن اصطالح»  چھره مردانه مجلستغيير«کمپين 

 . نان در مجلس شورای اسالمی خواست اصلی اين کمپين بود کرسی برای ز۵٠پيشنھاد سھميه 

طلب داوطلب برای نمايندگی مجلس از سوی شورای نگھبان و نيز رد   ھای اصالح اما پس از رد صالحيت گسترده چھره

 .ھای فعالين اين کمپين متوقف شد ھا حمايت کرده بود، عمال تالش صالحيت تمامی زنانی که اين کمپين از آن

در دو دوره پيشين نيز زنانی برای نامزدی اين . خود نديده است  خبرگان رھبری تا کنون ھيچ نماينده زنی را بهمجلس

  .مجلس ثبت نام کرده بودند اما تعدادشان اندک بود

 نشد و دليلی نيز برای اين رد تأئيد زنی که خود را نامزد مجلس خبرگان کرده بودند ١۶يک از  صالحيت ھيچ

 . ذکر نشدھا  صالحيت

ويژه آن که تقريبا تمامی اين زنان  به. مجلس در دور اول انتخابات بود  زن به١۴يابی  پس از اعالم نتايج انتخابات، راه

  .طلبی حکومت ھستند جناح اصالح متعلق به
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  برای زنان را مخالفت نمايندگان با کليات طرح اعطای تابعيت١٣٩۴شايد بتوان بدترين تصميم مجلس در سال 

 .فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايرانی و مردان خارجی دانست به

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايرانی با مردان «: ترين ماده آن آمده است  ماده است که در مھم٨اين طرح دارای 

 بعد از شوند و ازدواج مذکور تا تاريخ تصويب اين قانون صورت گرفته است، خارجی که در ايران متولدشده يا می

 سال متوالی يا متناوب در ايران سکونت داشته باشند با تقاضای ۵که قبل از آن   سال تمام در صورتی ١٨سن  رسيدن به

 .»آيند تابعيت ايران درمی شرط نداشتن سوءپيشينه امنيتی و يا محکوميت موثر کيفری به  آنان و به

شان که خواست فعالين حقوق  فرزندان عيت مادران ايرانی بهاين قانون حتی در صورت تصويب ھنوز با اعطای کامل تاب

 سال رفع کرده ١٨تر مشکل اقامت اين فرزندان را تا قبل از سن  دانان بيش  حقوق گفته زن است، فاصله زيادی دارد و به

 .چنان برجاست  سالگی ھم١٨ھا تا سن  تابعيتی آن در حالی که مشکل بی

پوش تيم فوتسال زنان  ن روز خبر اول در عرصه زنان جلوگيری از خروج يک ملی برای چندي،١٣٩۴در مھرماه سال 

ھای  نيلوفر اردالن کاپيتان تيم ملی فوتسال بانوان ايران که قرار بود برای شرکت در بازی. از کشور توسط ھمسرش بود

  .رده استالخروج ک  به مالزی برود ھنگام خروج از کشور متوجه شد که ھمسرش او را ممنوعئیآسيا

ھای جام جھانی فوتسال زنان که در گواتماال  ھا، باعث شد تا دو ماه بعد، برای بازی  شدن اين موضوع در رسانه خبری

 .اجازه خروج او از کشور را صادر کند برگزار شد، دادستانی

 حوزه زنان نژاد يکی از موضوعات مطرح ھای ورزشی از زمان دولت محمود احمدی استاديوم بحث ورود زنان به

 . است

ھا است که ميزبانی  فدراسيون جھانی واليبال اعالم کرده تنھا در صورت رفع ممنوعيت حضور زنان تماشاگر در بازی

  .  از ايران بازپس گرفته نخواھد شد٢٠١۶ھای ليگ جھانی واليبال در ماه ژوئن  رقابت

ای  شده خی و آتنا دائمی تنھا زنان زندانی شناختهسر سجاده عرب. ی برای زنان زندانی نبودتغيير سال پر،١٣٩۴سال 

  .ھستند که در سال گذشته آزاد شدند

، آتنا فرقدانی، افسانه بايزيدی و بسياری ديگر از زنان ئیبھاره ھدايت، نرگس محمدی، زينب جالليان، ريحانه طباطبا

 .برند دان به سر میچنان در زن اند، ھم ھای مدنی مشارکت داشته ترشناخته شده که در فعاليت کم

به  قوانين حکومت اسالمی ايران، ھمگی ضد زن است و زنان بسياری قربانی بيکاری و فقر و مشکالت متعددی دست

ديده و مورد  زنان آسيب ھای زنان و فراھم آوردن امکاناتی برای کمک به مبارزه برای ايجاد تشکل. گريبان ھستند

امان عليه مردساالری ھمه مسايلی ھستند که  د پاشی و قتل ناموسی، مبارزه بیخشونت قرار گرفته، مبارزه برعليه اسي

کنند و تاکنون نيز آگاھانه بھای سنگينی  فعالين مدافع حقوق زن در جامعه ايران، برای متحقق کردن آن مبارزه می

 . اند پرداخته

در جنبش . ان، حائز اھميت شايانی است زن برای آزادی و برابری در ايرئینقش و جايگاه جنبش رھااين ترتيب،  به

باز شدن فضای سياسی،  ترديد به وجود آيد بی برابری با مردان، ھر پيشرفتی به بھبود موقعيت زنان و يا رسيدن به

طور دايمی و پيگير جنبش زنان را تقويت کرد و  از اين رو، بايد به. کند اجتماعی و فرھنگی کشور کمک شايانی می

 .حضور داشتفعاالنه در آن 

  

  احمد شھيد، درباره حقوق بشر در ايران ٢٠١۵گزارش سال 
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، با انتشار ١٣٩٤ اسفند ٢٠ سازمان ملل در امور حقوق بشر در ايران، روز پنجشنبه  احمد شھيد، گزارشگر ويژه

ھا جرائم  اند که نيمی از آن ھزار نفر در ايران اعدام شده  ميالدی نزديک به٢٠١۵گزارشی اعالم کرد که در سال 

  .مواد مخدر مرتکب شده بودند مربوط به

گزارش احمد شھيد در پنجمين سال فعاليت وی در سمت نماينده سازمان ملل در امور حقوق بشر در ايران منتشر 

 .شود و در جلسه آتی شورای حقوق بشر اين سازمان مورد بررسی قرار خواھد گرفت می

 نفر در ايران ٩۶۶س مرکز اسناد حقوق بشر ايران در سال گذشته ميالدی شھيد در گزارش خود آورده است که بر اسا

  .ھا جرائم مربوط به مواد مخدر مرتکب شده بودند اند که پانصد تن از آن اعدام شده

 نفر بوده، که در ٩١، معادل ١٣٨٣ھا در ايران در سال  بر اساس جدولی که در اين گزارش منتشر شده، رقم کل اعدام

  .ترين تعداد در ده سال اخير گزارش شده است  بيش،١٣٩۴ھای سال  تعداد اعدام.  تن رسيده است۶٩٧به  ١٣٩١سال 

اين زندان عالوه بر . حصار بوده است زندان قزل ھا مربوط به ترين تعداد اعدام چنين در اين، گزارش ذکر شده که بيش ھم

 .اد مخدر را در خود جای داده استجرائم مو تر زندانيان مربوط به تعدادی زندانی سياسی، بيش

، يازده پيشنھاد حقوق بشری دريافت کرده است که دو ٢٠١۴بنا بر گزارش احمد شھيد، ايران در سال : آزادی بيان

ھای  موجب موارد پذيرفته شده، ايران قبول کرده است که قدم به. پيشنھاد را کامل و چھار پيشنھاد را جزئی پذيرفته است

  .مند شوند شده در قانون اساسی ايران بھره ھای بيان د تا تمامی شھروندان از حقوق و آزادیالزم را بردار

 ٢٢دان ھمراه با   ميالدی، شش نويسنده، ھنرمند و موسيقی٢٠١۵با اين حال در گزارش وی قيد شده که در سال 

  .اند  فعال اجتماعی و فضای مجازی در ايران دستگير شده٢٣نگار و  روزنامه

احمد شھيد در گزارش خود به انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رھبری در ھفتم : انتخابات مجلس

گانه را بررسی کرده، نشان داده  در نموداری که تعداد نامزدھای انتخابات مجلس در ادوار ده. اسفندماه نيز پرداخته است

 صالحيت شده تنھا دو برابر و تأئيدر شده، با اين حال تعداد افراد مندان برای نامزدی چھار براب شود که تعداد عالقه می

  . شده حدود ھفت برابر است سو تعداد افراد ردصالحيت از آن

ويژه برھم خوردن سخنرانی افراد سرشناس در  ھا، به ھا و سرکوب ھا، حاشيه در ادامه اين گزارش به ردصالحيت

  .روزھای پيش از انتخابات پرداخته شده است

 کاپيتان تيم ملی فوتبال   ممنوعيت خروج نيلوفر اردالن،مسألهاحمد شھيد در اين بخش از گزارش خود به : حقوق زنان

اين نکته اشاره کرده است که زنان متاھل در ايران بدون  برای حضور در مسابقات فوتبال پرداخته و به زنان از ايران

  .را ندارنداجازه شوھر حق اخذ پاسپورت و خروج از ايران 

اند، اليحه حمايت از خانواده و افزايش  دنيا آمده کودکانی که از پدران غيرايرانی به  ندادن پاسپورت ايرانی بهمسأله

 مسألهچنين  اند زوجين را از طالق منصرف کنند و ھم ھای طالق که توانسته پرونده قضات جمعيت، پرداخت پاداش به

  .ھا پرداخته است آن  ديگر مواردی است که شھيد در اين بخش بهو اعالم جرم عليه آن از» بدحجابی«

ھا ابراز نگرانی جدی کرده و  پايمال شدن حقوق اقليت احمد شھيد در اين بخش نسبت به: ھای قومی و مذھبی حقوق اقليت

  .ادامه داردچنان  ، ھمئیھای بھا ھا و ھمچنين آزار و اذيت خانواده ھای سيستماتيک عليه آن گفته است که تبعيض

  .تر مسلمان بودند نيز در اين گزارش ذکر شده است ان، مشکل نوکيشان مسيحی که پيشئي بھامسألهعالوه بر 

شان در  تعھدات چنان به گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ايران، از جامعه جھانی خواسته است تا ھم

و از ايران نيز خواسته شده که کار دريافت اطالعات در خصوص قبال وضعيت حقوق بشر در ايران وفادار بمانند 

  .وضعيت حقوق بشر را تسھيل کند
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کند، با اين حال تاکنون حکومت  اين پنجمين سال متمادی است که شھيد در مقام گزارشگر ويژه سازمان ملل فعاليت می

  .يت حقوق بشر در ايران را رصد کندوی نداده است تا از نزديک وضع ايران را به اسالمی ايران اجازه سفر به

گيرد که آيا شھيد را مجددا در سمت گزارشگر ويژه ابقا  تا چندی ديگر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصميم می

س ستاد حقوق بشر ايران، اعالم ئي، محمد جواد الريجانی، ر٩٤اين در حالی است که روز سيزدھم اسفندماه . کند يا خير

  .وری اسالمی ايران با اين انتخاب مخالف استکرد، که جمھ

  

  دخالت حکومت اسالمی ايران در امور داخلی کشورھای ھمسايه

تواند نشان دھد که حکومت اسالمی ايران در روابط خود با ھمسايگان، در  ھا می اخبار ھر روزه رسانه نگاھی کوتاه به

، در )کشورھای عربی حاشيه خليج فارس( يگان جنوبیروابط اين حکومت با ھمسا. برد سر می وضعيت نامطلوبی به

توان  بدترين وضعيت در طول تاريخ حکومت اسالمی ايران قرار دارد و اين را از اخبار رسمی و غيررسمی می

  .دريافت

توان روابط نامناسب حکومت  ھمسايه شمالی ايران، يعنی جموری آذربايجان نيز از ديگر ھمسايگانی است که می

ای  احضار مکرر سفرا از سوی دو طرف و اعتراضات دو جانبه نشانه. ھا دريافت راحتی در رسانه يران را بهاسالمی ا

  . از اين موضوع است

ويژه  شدن روابط با اين کشور، به ھمسايه مھم غربی ايران، يعنی ترکيه نيز از جمله ھمسايگانی است که سرد و پرتنش

  .  طرفين در آن، ھشداردھنده استدر رابطه با جنگ داخلی سوريه و دخالت

 واشنگن -نظر حکومت اسالمی ايران و حکومت افغانستان در مورد پيمان استراتژيک کابل اخيرا نيز اختالف

  .  را در روابط دو جانبه ايجاد کرده استئیھا سردی

 سران حکومت قصد ھنوز جوھر توافق اخير درباره برنامه اتمی حکومت اسالمی خشک نشده است کهاين ترتيب،  به

  .کنند خود را برای صدور تروريسم و ناامنی در منطقه آشکار می

يمن،  ھا به ھمراه صدور تروريست ريزی شده بود، به ترورھای اخير که برای دخالت در امور داخلی بحرين برنامه

 .شورھای منطقه استھای کالن حکومت اسالمی برای چنگ انداختن بر ک بر اساس سياست... لبنان، عراق، سوريه و

جمھوری اسالمی ايران از : س کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسالمی مدعی شده کهئياما نايب ر

  .کند و در امور داخلی کشورھا دخالتی ندارد  خود در جھت برقراری امنيت منطقه استفاده میئیقدرت دفاعی و دريا

و پادشاھی اردن ھاشمی و  رھای عربی عضو سازمان ھمکاری خليج وزيران خارجه کشو پنجمين اجالس مشترک

در بيانيه پايانی اجالس بر حق حاکميت امارات متحده عربی بر .  در رياض برگزار شد٢٠١٦ مارس ٩مراکش روز  

ھای اقليمی و فضای اقليمی و فالت قاره و منطقه  جزاير سه گانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی و بر آب

  . شدتأکيد عنوان جزئی غير قابل تجزيه از امارات متحده عربی، ادی سه جزيره بهاقتص

کنندگان در اجالس ھرگونه اقدامات ايران در جزاير مذکور را باطل و غيرقابل قبول دانسته و از حقايق تاريخی  شرکت

  .کاھد و قانونی حاکی از حق حاکميت امارات متحده عربی بر جزاير نمی

 از طريق مسألهھای امارات متحده عربی برای حل  تالش  از جمھوری اسالمی ايران دعوت نمودند؛ بهوزيران مجددا

  .المللی؛ پاسخ مثبت دھد گفتگوھای مستقيم و يا دادگاه عدل بين

طور کامل رد کرده  کننده در اجالس، مداخله ايران در امور داخلی کشورھای عضو شورا و منطقه را به وزيران شرکت 

اجالس .  نمودندتأکيدسفارت پادشاھی عربی سعودی در تھران و کنسولگری سعودی در مشھد،   محکوميت حمله بهو بر
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المللی را که  م و قانون بين١٩٦٣ م و ١٩٦١ھای وين  نامه موجب توافق مسئوليت کامل چنين اقدامات تروريستی را به

عھده ايران دانسته و از اين کشور  داند؛ به رھای ميزبان میعھده کشو ھای ديپلماتيک را به مسئوليت حمايت از نمايندگی

حق حاکميت کشورھا و  جواری و احترام به المللی و حسن ھم قوانين بين طور کامل و اصولی التزام خود را به خواستند؛ به

الم و اظھارات برخی استفاده از زور، اع ھا و عدم استفاده از نيروی قھری و يا تھديد به عدم دخالت در امور داخلی آن

  .ھا، رد کردند مسئوالن جمھوری اسالمی ايران را عليه کشورھای شورا و دخالت در امور داخلی آن

م در ٢٠١٥درماه جوالی ) ٥+١( توافق بين جمھوری اسالمی ايران و کشورھای وزيران، بر ضرورت التزام ايران به

ای  کننده در اجالس بر اھميت نقش سازمان انرژی ھسته وزيران شرکت.  کردندتأکيدخصوص برنامه اتمی ايران، 

کارگيری مکانيسمی فعال برای اطمينان از اجرای تفتيش و مراقبت از کليه  المللی در اين خصوص و ضرورت به بين

در صورت عدم اجرای تعھدات توسط (ھا  و فعال تحريم ھای نظامی و اعاده سريع ای خصوصا پايگاه ھای ھسته پايگاه

  . کردندتأکيد) نايرا

م در خصوص توافق ٢٠١٥، شورای امنيت سازمان ملل در جوالی ٢٢٣١وزيران بر اھميت اجرای قطعنامه شماره 

  . کردندتأکيدھای بالستيک و ديگر انواع اسلحه،  اتمی و خصوصا بخش موشک

راه حل  ای رسيدن به که تحت نظر سازمان ملل متحد برئیگفتگوھا کننده نسبت به در خصوص سوريه، وزرای شرکت

کننده در اجالس بر مواضع  وزيران شرکت. شود؛ ابراز اميدواری کردند ھا در سوريه انجام می سياسی و پايان درگيری

رفع   نموده و التزام کشورھای متبوع خودرا نسبت بهتأکيدثابت در حفظ وحدت سوريه و ثبات و سالمت اقليمی آن 

 شورای ٢١٦٥نامه  ھا بر اھميت اجرای قطع آن. سختی گرائيد؛ اعالم نمودند ران بهمشکالت ملت سوريه که در نتيجه بح

صورت مستقيم  ھای انسانی به م در خصوص رساندن کمک٢٠١٤ جوالی ١٤امنيت سازمان ملل متحد صادره در 

ھای   رساندن کمکھای حقوق بشری در ھای سازمان ملل متحد و سازمان  و از تالشتأکيدسوريه و بدون ايجاد موانع،  به

   .ھای نبرد در سوريه، استقبال کردند فوری و اضطراری مورد نياز مردم محاصره شده در جبھه

ھای ملت عراق در  در مورد عراق، وزيران، بر اھميت برنامه جامع و فراگير و بدون استثنا نمودن ھر کدام از بخش

م مورد توافق قرار گرفت؛ برای پاسخ ٢٠١٤ل روند سياسی و اجرای تمامی اصالحاتی که در گذشته و در سا

  . کردندتأکيد، )عراق(نيازھای ملت برادر به

م که در پايتخت  ٢٠١٦ مارس ٢ در تاريخ ٣٣ھای عربی در دوره  وزيران، بر تصميم شورای وزيران کشور دولت

ح اجتماعی در بعضی از دليل اقدامات خطرناک برای تزلزل امنيت و صل هللا به تونس برقرار گرديد و در آن حزب

  . کردندتأکيدکشورھای عربی، حزبی تروريستی خوانده شد، 

سخنگوی . ھا متھم کرد دخالت در امور داخلی فلسطينی تشکيالت خودگردان فلسطين، حکومت اسالمی ايران را به

 ايران در خصوص اظھارات اخير مقامات حکومت اسالمی تشکيالت خودگردان فلسطين، نبيل ابو ردينه، با اشاره به

ھای ارتش اسرائيل از  ھايشان را در نتيجه خشونت ھای فلسطينی که بستگان يا خانه خانواده ھای مالی اين کشور به کمک

ھای مالی  جای استفاده از مسيرھای انحرافی و غيررسمی کمک بھتر است حکومت اسالمی ايران به: اند، گفت دست داده

  .تشکيالت خودگردان فلسطين بفرستد»  شھدا و زندانيانبنياد« فلسطينيان به خود را به

ھای ھر فلسطينی که توسط ارتش اسرائيل کشته شده  خانواده مقامات حکومت اسالمی ايران، در روزھای اخير گفتند به

نيز چنين گفته است که ھر خانواده فلسطينی  حکومت اسالمی ايران، ھم. پردازند  کمک مالی میدالر ھزار ٧باشد مبلغ 

 .کند  کمک مالی از سوی تھران دريافت میدالر ھزار ٣٠اش توسط ارتش اسرائيل نابود شده باشد  که خانه
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ھای گذشته  ياد کرده است که در ماه» انتفاضه فلسطينی«عنوان پشتيبانی مالی از  حکومت اسالمی ايران، از اين مبالغ به

ھای جاری  تشکيالت خودگردان فلسطين از خشونت. شده است اسرائيلی منجر ٣٠ فلسطينی و حدود ١٨٠کشته شدن  به

  .کند ياد نمی» انتفاضه«عنوان  ھا به  ميان اسرائيل و فلسطين

سخنگوی تشکيالت خودگردان فلسطين اظھارات مقامات حکومت اسالمی ايران را غيرقابل قبول و نقض حاکميت 

ھا و کشورھای عرب  چنين دخالت در امور داخلی فلسطينی الملل و ھم قانونی تشکيالت خودگردان فلسطين و حقوق بين

 .منطقه دانسته است

ھای فلسطينی، دولت اسرائيل، جمھوری اسالمی  در پی اظھارات اخير مقامات تھران مبنی بر پشتيبانی مالی از خانواده

 .ھای فلسطينی کرد ايران را متھم به حمايت از تروريسم از جمله حمايت از گروه

عراق و سوريه مستشاری است و ھيچ حضور  ھايشان به ومت اسالمی ايران، ھمواره ادعا دارند که که کمکمقامات حک

  .نظامی از سوی ايران در سوريه و عراق وجود ندارد

  گو با خبرنگار و س کميته دفاعی امنيتی مجلس شورای اسالمی در گفتئيسردار سرتيپ محمد اسماعيل کوثری، ر

ھای مستشاری ما را دريافت  آزادگان جھان کمک«: سياسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفته است گروه  دفاعی امنيتی

  ».کنند و در مبارزه با تروريسم از آن استفاده خواھند کرد می

 گروه سياسی باشگاه خبرنگاران جوان؛   دفاعی امنيتی  خبرنگار گو با و در گفت» لشکر فاطميون«يک منبع آگاه در 

: که ايران نيروھای خود را از سوريه خارج کرده است، اظھار داشت  مبنی بر اينامريکای وزيرخارجه  ادعا درباره

  .مستشاران نظامی ايرانی در حلب حضور دارند

  . در اين زمينه صحت نداردامريکاوزير خارجه » جان کری«ادعای : او ادامه داد

 نيروھای يگان صابرين، از نيروھای تکاور سپاه در سوريه و  کرده کهتأئيداما فرمانده نيروی زمينی سپاه پاسداران، 

  .است» مستشاری«اما او نيز گفته که ماموريت اين نيروھا . عراق حضور دارند

در  ،١٣٩٤ بھمن ٢٩خبرگزاری فارس گزارش داده که سردار محمد پاکپور، فرمانده نيروی زمينی سپاه، پنجشنبه 

باورھای ما شروع شد، يگان صابرين و ديگر  ھا از مرزھای کشور به که ھجمهوقتی «: جريان يک سخنرانی گفته است

حرم حضرت زينب و ھمين طور حرم اھل بيت  منطقه رفتند تا تعدی به ھای نيروی زمينی به صورت مستشاری به يگان

 ».در عراق نشود

  .شود ام برده مین» مدافعان حرم«عنوان  در ادبيات رسمی حکومت اسالمی ايران، از اين نيروھا به

داخل  شدند، جبھه جنگ به سوريه و عراق اعزام نمی ای ھم گفته است که اگـر نيروھای نظامی ايران به هللا علی خامنه آيت

  .شد کشور منتقل می

اين در حالی است که کشورھای غربی و برخی ناظران، حمايت نظامی، سياسی و اقتصادی حکومت اسالمی از دولت 

  .دانند گ داخلی سوريه را يکی از داليل اصلی بحران پنج ساله اين کشور میبشار اسد در جن

عنوان کرده که حکومت اسالمی با تشکيل واحدھای  ھا از جمله گزارش ديده بان حقوق بشر، چنين برخی گزارش ھم

ھا اعزام کرده  کشوراين  ھا را نيز برای جنگ در سوريه و عراق به ھا، تعدادی از آن ھا و پاکستانی نظامی از افغان

  .است

ھا فرمانده و سرباز  ده. اند ھا نفر آواره شده نيم ميليون انسان کشته و ميليون در جريان جنگ داخلی سوريه، نزديک به

  .اند سپاه پاسداران نيز در اين جنگ کشته شده
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ھای سوريه و عراق   در درگيری نفر١٢٣اعالم کرد که تاکنون از استان تھران » بنياد شھيد و امور ايثارگران«مديرکل 

  .اند کشته شده

 شھيد مدافع حرم ١٢٣«: ، گفت»بھارستانه«وگو با سايت محلی  ، در گفت١٣٩٤ماه    بھمن٢٧ شنبه نادر نصيری روز سه

 .»خون شھدا احترام بگذاريم در تھران وجود دارد که بايد با انجام درست وظايف به

ھای ايران  کوچه و خيابان اع از اسالم و جلوگيری از رسيدن آتش جنگ بهشھدای مدافع حرم برای دف«: او افزود

 .»ھای نفوذ را ببنديم درستی انجام دھيم تا راه جنگند و ما ھم در داخل کشور وظايف خود را به می

روه اند در قالب گ اعالم کرده در سوريه يا عراق کشته شده» بنياد شھيد و امور ايثارگران«نفری که مديرکل  ١٢٣

 .ھا اعزام شده بودند اين کشور به» مدافعان حرم«

وابسته به سپاه پاسداران تشکيل » امام حسين«ھا در سوريه از سوی قرارگاه  ھای آغاز درگيری اين گروه در نخستين ماه

 .ھای مورد نياز در جنگ با مخالفان بشار اسد را در ايران سازماندھی کند شد تا نيرو

طور که محسن کاظمينی، فرمانده سپاه تھران بزرگ اعالم کرده در نواحی بسيج   در اين گروه آن برای عضويت نام ثبت

 .گيرد تھران بزرگ صورت می

ھا عضو آن  طوری که طی سه سال گذشته ده ای دارد به ھای ديگر نيز فعاليت گسترده ھا و شھر در استان» مدافعان حرم«

 .اند ا مخالفان بشار اسد راھی سوريه شدهھای ايران برای جنگ ب ھا و روستا از شھر

ھای ايران در  ترين کشته دھند و بيش ھای رسمی سپاه و بسيج تشکيل می را نيرو» مدافعان حرم«بسياری از اعضای 

 .اين دو نھاد نظامی است ھای سوريه و عراق نيز مربوط به درگيری

» فاطميون«ھستند که در قالب دو گردان » مدافعان حرم«وه ھای مقيم ايران نيز از ديگر اعضای گر ھا و پاکستانی افغان

 .شوند  سازماندھی می»زينبيون«و 

شدن  ھای متعددی از کشته ھای اين دو گردان نيز تاکنون آمار رسمی منتشر نشده، اما ھر ھفته گزارش از تعداد کشته

 .شود ھای محلی منتشر می ھا در سوريه از سوی رسانه برخی از نيروھای آن

 

  ھای ھنگفت جنگ سوريه و عراق ھزينه

بنا . ھای داخلی سوريه و عراق ابعادی گسترده يافته است فعاليت و حضور نظامی حکومت اسالمی ايران در جنگ

 . فقط در سوريه ھزينه کرده استدالر ميليارد ١۵ تا ٩ تا کنون ايران حدود ٢٠١١برآورد کارشناسان نظامی، از سال  به

ھای گوناگون فرامرزی  ، روسيه، بريتانيا و فرانسه در جنگامريکا نظير ئی حضور نظامی کشورھاھای گذشته در دھه

ھای مالی  تحميل ھزينه ھا منجر به ويژه طوالنی شدن جنگ به. ھای شديدی را در اين کشورھا در پی داشته است انتقاد

 .دھندگان اين کشورھا شده است ماليات گزافی به

ھای مرتبط با آن،  بررسی حضور نظامی ايران در کشورھای منطقه و ھزينه نالين، در گزارشی بهسايت آلمانی اشپيگل آ

 .ويژه در کشورھای عراق و سوريه پرداخته است به

اين گزارش، ايران ھم اکنون در دو جنگ در کشورھای عراق و سوريه شرکتی فعال دارد و در مقايسه با ديگر  به بنا

ًھای داخلی کنونی عراق و سوريه مستقيما درگير  ای، ھيچ کشوری به حد ايران در جنگ و منطقهالمللی  آفرينان بين نقش

 .نبوده است

 و برخی ديگر از اين  اند  شدهتأئيدھای نظامی ايران در اين دو کشور توسط خود مقامات ايرانی  برخی از فعاليت

 که ئیاز پيامدھا. اند اثبات رسيده ا شواھد و مدارک بهطور غيرمستقيم از سوی مخالفان جمھوری اسالمی ي ھا به فعاليت
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کشته شدن يا اسارت سربازان و  توان به اند، می طور غيرمستقيم از حضور ايران در اين دو کشور پرده برداشته به

 از ھای ديگری ھای ايرانی، نمونه سرنگونی پھبادھا يا غنيمت گرفتن برخی سالح. فرماندھان نظامی ايران اشاره کرد

 .اين دست ھستند

 ايرانی در عراق گرفته شده است، حکومت  گفته برخی از مقامات عراقی و تصاويری که از ھواپيماھای جنگنده بنا به

کم در عراق بارھا بمباران کرده  را دست) داعش سابق( »دولت اسالمی« خود مواضع گروه ئیاسالمی با نيروی ھوا

 .است

دھد، بلکه  متحدان خود در عراق و سوريه ارائه می  ايران نه تنھا خدمات مستشاری بهبر اساس گزارش آشپيگل آنالين،

 .زند اين کشورھا زده و می ارسال سالح به طور گسترده دست به به

ھای  در عراق گروه. نظامی زده است ھای شبه سازماندھی و ايجاد گروه ايران در ھر دو کشور سوريه و عراق دست به

 .بعضا تحت فرماندھی مستقيم يا غيرمستقيم ايران قرار دارندنظامی شيعه  شبه

مقامات سوری تفھيم کردند که  ھای ارتش سوريه در نبرد با شورشيان مسلح، کارشناسان نظامی ايران به پس از ناکامی

يالتی ايران در سوريه نيز تشک. ھای شھری سازماندھی نشده است ارتش اين کشور بافتی کالسيک داشته و برای جنگ

 .وجود آورده است نظامی با الگوی بسيج در ايران به شبه

عنوان مشاور  اند که کارشناسان نظامی ايران در عراق و سوريه به مقامات نظامی و سياسی ايران بارھا اذعان داشته

 .نظامی و مستشار حضور دارند

ين دو کشور اعزام کرده، بلکه امکان اعزام ا صورت آشکار و پنھان نيروھای رسمی نظامی خود را به ايران نه تنھا به

 .اين کشورھا را فراھم ساخته است برخی از نيروھای داوطلب ايرانی و خارجی به

ارزيابی کارشناسان نظامی، جنگ داخلی در کشورھای سوريه و عراق از جمله موضوعات مھم در سياست  بنا به

ھای   کيلومتر مرز مشترک دارند و ظھور و رشد گروه١۵٠٠ايران و عراق بيش از . آيد شمار می خارجی ايران به

 .تواند تھديدی برای امنيت ايران باشد می» دولت اسالمی«تندرو سنی، نظير 

نظر برخی کارشناسان، گرچه ايران مرز مشترکی با سوريه ندارد، اما اين کشور دارای اھميتی استراتژيک برای  به

هللا لبنان و  حزب ھای نظامی ايران به سو و کمک ناقشه ايران با اسرائيل از يکم. ای است عنوان قدرت منطقه ايران به

 .ای ايران ھستند مخالفان مسلح فلسطينی از سوی ديگر، داليلی برای اھميت سوريه در چارچوب استراتژی منطقه

ترش جای پای حکومت ار مھم آن ظاھرا گسيات بستأثيركی از يدھد و   میتغييره موقعيت منطقه را يجنگ داخلی سور

ھر چند ھنوز سرنوشت آينده حاکميت سوريه و بشار اسد و حاميان آن . ه استيترانه و سوريران در شرق مدياسالمی ا

اما اگر حکومت سوريه با قدرت اپوزيسيون مسلح کنونی سوريه که مورد حمايت عربستان . بينی نيست چندان قابل پيش

ضرر  هللا لبنان دگرگون شده و به د موقعيت سابق حکومت اسالمی ايران و حزبتردي سعودی، ترکيه و غرب ھستند بی

 . ھا تمام خواھد شد آن

نی بدل شد يجنگ داخلی خون ای، به ھای جھانی و منطقه ، سركوب خشن اعتراضات مردمی و دخالت دولت٢٠١٢سال 

نيروھای نظامی و امنيتی حکومت سوريه  ا بههللا لبنان را تشويق کرد ت ران حزبيآن موقع، ا. كه ھنوز ھم ادامه دارد

روی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی را برای مشاوره ي، حکومت اسالمی شماری از پرسنل نئیاز سو. بپيوندند

حکومت اسالمی . دان جنگ بودنديما در ميھا از ابتدا مستق ه مستقر كرد كه شماری از آنيدولت اسد در سور نظامی به

در سال ( ، و پاكستانی)٢٠١٣در سال ( ، افغانستانی)٢٠١٢در سال ( عه عراقیيان شينظام ن بر اعزام شبهينچ ايران، ھم

  .نظارت داشت) ٢٠١۴
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 ١٠٠نظامی متشكل از  روی شبهيرا در قالب ن» ھای مردمی تهيكم«و » حهيشب«روھای مسلح يحکومت اسالمی ايران، ن

باور . دھی كرد ران، سازمانيج در ايروی بسيبر مبنای الگوی ن» ع ملیروھای دفاين«  جو موسوم به  ھزار جنگ١۵٠تا 

بدل شده » هيارتش عربی سور«بی برای يرق را كه به» روھای دفاع ملیين«ن است كه فرماندھان سپاه يعمومی بر ا

  .كنند یت مياست، ھدا

ھر چند . روھای سوری اعزام كرده استيهللا و ن حزب را صدھا نفر از پرسنل سپاه پاسداران را برای كمك بهيران اخيا

عه و نيروھای ينظامی ش ن ھزار شبهيهللا و چند روی حزبي ھزار ن۵ تا ۴ست، اما در كنار يھا روشن ن ق آنيشمار دق

  .ھا از صدھا تا چند ھزار نفر برسد قدس سپاه پاسداران، احتماال تعداد آن

ش است كه اين حکومت رسما يکرد اما از حدود دو سال پ  نمیشدگان خود را اعالم حکومت اسالمی ايران، اوايل کشته

  . ه اذعان كرده استيدان نبرد در سوريدادن تلفات در م برخی مواقع به

انه ير در خاورميھای اخ سابقه در سال نده و جھادگری بیي فزائیگرا برنده فرقه شيه، عامل پيمداخله تھران در جنگ سور

  . بوده است

ك محور سنی يرا حول » ه، عربستان سعودی، و قطريترك«ب ايران، يعنی ي رقیپيش كشورھا بيس از مسألهاين 

  . من كمك كرديمداخله تحت رھبری سعودی در  گردھم آورد و به

داری  ك ابرقدرت سرمايهيه محدود باشد، اما تعامل نظامی با ياگر ھر چند ھم ھمكاری حکومت اسالمی ايران و روس

ش داده يم درصد افزاي و ن٣٢اش را  ران بودجه نظامیيا. ھمراه دارد ات نظامی فراوانی بهيبرای اين حکومت، تجرب

ه در يران با روسيھمكاری ا. د، كمك كندين منابع جديتر از ا شياستفاده ب تواند به ه میياست و تجربه حضور در سور

  .انجامديران از مسكو بيد نظامی ايش خريافزا ه، ممكن است بهيسور

اوت بزرگ که بين حمايت روسيه و حکومت اسالمی ايران از سوريه وجود دارد اين است که دخالت روسيه در اما تف

اين کشور رد راستای اھداف اقتصادی و سياسی و نظامی اش است و ھر جا اين منافع تامين شود برای اھميتی نئدارد 

.  حکومت اسالمی ھم جايگاه استراتژيک مھمی دارداما حکومت بشار اسد برای. که مخالفين اسد باشند يا موافقين آن

هللا  ل می بيند و ھم چنين راھی در پيوند با حزبئيترين متحد خود در مقابل اسرا حکومت اسالمی اين کشور ر ابزرگ

هللا لبنان بسيار گران تمام  رو، رفتن اسد در ھر شکلی، برای حکومت اسالمی و حزب از اين. لبنان و تسليح آن است

  . واھد شدخ

  

  ١٣٩۴بحران نشر ايران در سال 

ھای نويسندگان  يعنی ھم کتاب. خوانی است گذار در عرصه مطالعه و کتابتأثيرسانسور يکی از عوامل اصلی و مھم و 

  . گيرد ھای ممنوعه را بخواند، تحت پيگرد قرار می گردد و ھم اگر کسی کتاب سانسور می

 معاون وزير ارشاد تيراژ متوسط کتاب در نيمه نخست  گفته به.  نزولی طی کرددر سال گذشت، تيراژ کتاب باز ھم سير

وزير ارشاد بھمن ماه سال پيش گفته بود تيراژ کتاب در ايران به .  درصد کاھش داشت١٢سال گذشته،   نسبت به٩۴سال 

 . نسخه رسيده است٧٠٠

دن وضعيت نشر کتاب و کاھش ميزان مطالعه اندرکاران صنعت نشر ايران از بحرانی بو ھا پيش اغلب دست از سال

  .نارضی بودند؛ گرچه آمار رسمی و اظھارات مسئوالن در اين زمينه ضد و نقيض است

ای سانسور را عامل  عده. ھا و نظرھای متفاوتی وجود دارد خريد کتاب و مطالعه تحليل رغبتی مردم به درباره علت کم

 .کنند شر در ايران را ساختاری ارزيابی می ديگری معضل صنعت ن دانند و عده اصلی می
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کنند و شماری از کارشناسان  کتاب معرفی می توجھی به در اين ميان برخی نيز اينترنت و دنيای مجازی را عامل کم

ھا تفاوت   دولتتغييرھا با  باور آن خوانند که به ھای فرھنگی حکومت اسالمی می مقصر اصلی را مجموعه سياست

 .کند گيری نمی چشم

چنان ادامه  گيری حکومت اسالمی آغاز شد و ھم ھای شکل علت ھر چه باشد، روند نزولی تيراژ کتاب از نخستين سال

 .دارد

ھای منتشر شده در  رغم افزايش عنوان کتاب ، علی جنتی وزير ارشاد اقرار کرده که به»نسيم«گزارش سايت خبری  به

 . نسخه کاھش يافته است٧٠٠به  تيراژ متوسط کتاب از سه ھزار نسخه ٩٣سال 

تر از دو   تا بھمن ماه اندکی کم٩۴ھای منتشر شده از ابتدای سال  ه خانه کتاب تيراژ متوسط کتابمؤسسمطابق آمار 

 .ھزار نسخه بوده است

 تأکيدعباس صالحی، معاون فرھنگی وزير ارشاد آبان ماه امسال صنعت نشر ايران را دچار مشکالت گوناگون خواند و 

 .است» رکود مضاعف«کرد که اين صنعت امروز گرفتار 

سازی  ھای منتشر شده در ھر سال را حاصل کتاب از سوی ديگر بسياری از کارشناسان، بخشی از افزايش عنوان کتاب

 .دانند با استفاده از رانت می

ند و با استفاده از ھمان کن  با استفاده از بودجه عمومی کتاب منتشر میئیھا همؤسسدر جمھوری اسالمی نھادھا و 

 .کنند ھا را خريده و در مواردی مجانی توزيع می ھا اين کتاب رانت

ھا   است که بسياری از آنئیھا فروشی ھا چھار برابر تعداد کتاب  ھزار ناشر ثبت شده وجود دارد و تعداد آن١٢در ايران 

 .کنند  غير از کتاب کسب میئیبرای فرار از ورشکستی درآمد اصلی خود را از طريق فروش کاالھا

 ھزار ٣ نسخه به کمتر از ۵٢٠٠ درصد کاھش يافته و از ۴٣ خورشيدی ٨٠تيراژ متوسط کتاب از ابتدا تا انتھای دھه 

 .تر شده است  سال گذشته نيز اين ميزان بيش از سی درصد ديگر کم۴نسخه رسيده و در 

 غير   مطالعه اد و کتابخانه ملی ايران اعالم کرد که سرانهس وقت سازمان اسنئيحدود سه سال پيش علی اکبر اشعری ر

 .رسد  دقيقه می۶آن، به  تر نيست که با افزودن زمان درس خواندن به  دقيقه بيش٢روز  درسی ايرانيان در شبانه

چه آمار رسمی گويای آن است، رشد سرانه مطالعه در ايران در اظھارات و ادعاھای مسئوالن دولتی  برخالف آن

ھای غيردرسی را با   کتاب  ميزان سرانه مطالعه،١٣٩٠وزير ارشاد وقت محمد حسينی ھم تابستان . انگيز است حيرت

اين رقم اضافه   دقيقه اعالم کرد و گفت، اگر زمان خواندن دعا و روزنامه و مجله را ھم به١٨ تا ١٢اندکی احتياط بين 

  .رسد  دقيقه می٧۶کنيم سرانه مطالعه در ايران به 

ھای عمومی اين   اعضای انتصابی انجمن کتابخانهئیاندکی پس از اين سخنان جواد حسينی فرماندار مشھد در گردھما

  . دقيقه ارتقا داد٩۵شھر سرانه مطالعه ايرانيان را به 

دتر ريزی و مطالعات فرھنگی و کتابخوانی نيز در اين مسابقه گام بعدی را بلن محمد ساالری، مدير کل دفتر برنامه

 .رسد  است و سرانه مطالعه ھر ايرانی در واقع به دو ساعت میئینما ای سياه برداشت و مدعی شد آمار دو دقيقه

  .  دقيقه در روز است٩٠خوانی جھان، با سرانه مطالعه  عنوان رکورددار کتاب از ژاپن، به

ھای اخير  ويژه در سال ر در ايران بهدر کنار آمار رسمی شواھد ديگری نيز وجود دارد که بيانگر وضعيت بحرانی نش

 تھران از تعطيل شدن ۶خان در ديدار با شھردار منطقه  فروشان و ناشران خيابان کريم دی ماه سال گذشته، کتاب. است

  .فروشی پايتخت در يک سال گذشته خبر دادند  کتاب١٠٠
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شد که فعاليت نشر  شست در حالی برگزار میاين ن. اند کنندگان در اين نشست بوده مديران نشر چشمه و ثالث از شرکت

 سوم اسفند ماه نيز خبرگزاری مھر از تعليق فعاليت چند ناشر ديگر از جمله  در ھفته. حالت تعليق درآمده است چشمه به

  .نشر ثالث توسط وزارت ارشاد خبر داد

  ادامه دارد

 

 

 


