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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جوالی ٢٠
  

 !چه خبر تازه از ايران؟
صادی، ھای متعدد اقت المللی، دچار بحرانحکومت اسالمی ايران، ھم در داخل کشور و ھم در سطح منطقه و بين 

ھای درونی اين حکومت، مانند حيوانات  ھا و جناح ھمين دليل سران و ارگان به. سياسی، نظامی و ديپلماتيک است

  . دھند ھمديگر چنگ و دندان نشان می اند و ھمواره به ه خو به جان ھم افتاد جانوران و درنده

ھای فردی و  ترين ربطی به حقوق و منافع و آزادی ھای درونی حکومت، کم البته بايد تأکيد کرد که اين دعوا و اختالف

  . ھای جامعه و غارتگری است ھا تقسيم حاکميت و ثروت جمعی شھروندان ايرانی نداشته و ندارد، بلکه دغدغه آن

ھای درونی حکومت اسالمی ايران، با وجود اين ھمه اختالف و شمشيرکشی به روی ھمديگر، ھنگامی که با  اما جناح

نگاران، نويسندگان، ھنرمندان، فعالين آزادی زبان مادری، محيط  ارگران، زنان، دانشجويان، روزنامهاعتراضات ک

گردند بالفاصله متحد  جو مواجه می طلب و عدالت خواه و برابری طور کلی اعتراض ھمه نيروھای آزادی زيست و به

چرا که ھرگونه ضربه به . يسی خود سرکوب کنندشوند تا اين اعتراضات مردمی و بر حق و عادالنه را با نيروی پول می

  .اند حاکميت و تضعيف آن، به ضرر ھمه کسانی است که بر سر سفره خونين اين حکومت نشسته

***  

  :کنيم جا به چند نمونه از اين نوع خبرھا اشاره می در اين

  حسين دھباشی با علی فالحيان، وزير اسبق اطالعاتمصاحبۀنامه نيوز؛ 

 .به محاکمه نرسيد.  زندان مردفردوست در*

 .هللا منتظری است اين فتوای امام و ھمه علما و مراجع و حتی آيت. حکم منافق و محارب اعدام است*

وقتی کسی عضو جريانی مسلحانه است، چه مسلح باشد چه نه، حکم محارب دارد؛ حتی وقتی برود برای خانه تيمی *

 .نان بخرد

 . اطالعات ھستندخيلی از خبرنگاران از عوامل*

... 

   !در ستايش الجوردی فلم بسازيد: ای خامنه

ديدار » ماجرای نيمروز «فلمای در اسفند ماه گذشته با عوامل   روز منتشر شد، علی خامنه١٣٩٦ تير ٢٤بنابه خبری که 

  ! د بسازنفلمھا خواسته است در تجليل از اسداله الجوردی نيز  ، از آنفلمکرده و ضمن حمايت از اين 
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  .اوين معروف بود» جالد«اسدهللا الجوردی در دھه شصت به 

 فجر، فلموپنجمين دوره جشنواره   ماجرای نيمروز در سیفلمپايگاه مرکز اسناد انقالب اسالمی خبر داده، پس از اکران 

و رفتند و او  به ديدار ا١٣٩۵ اسفندماه ١ در فلم در برای رھبر حکومت، اکران شد و پس از آن عوامل اين فلماين 

ھا  بازی.  عالی بود، کارگردانی عالی بودفلمھمه اجزاء .  بسيار خوب بودفلماين «: ضمن تفقد عوامل اين اثر گفته است

  ». خوش ساخت بودفلم. عالی، قصه عالی بود

ط سازی خانه موسی خيابانی توس  درباره محاصره و پاکفلمرھبر حکومت اسالمی، با اشاره به سکانسی از اين 

اتفاق افتاد من محضر امام ) محاصره منزل موسی خيابانی( آن روزی که اين قضيه«: نيروھای اطالعاتی و امنيتی گفت

آمدند که به . ؛ آمدند و گفتند که قضيه تمام شده)فلمرحيم در ( اللھی ھا آمدند و گفتند؛ از جمله ھمين آقای سيف بچه. بودم

   »ی آن روز تکرار شد شيرينفلمبا ديدن . امام گزارش بدھند

انشاهللا يک کاری ھم برای آقای «: او درباره لزوم توجه سينما به الجوردی، خطاب به کارگردان ماجرای نيمروز گفت

 اسمش بود اما فلمدر اين .  است که شايسته است برايشان کار انجام بشودئیھا ايشان از آن شخصيت. الجوردی بکنيد

  .گفتيم ز انقالب ما به او میالجوردی کسی است که از قبل ا

با حمايت اين مرکز و بر اساس اسناد آن ساخته » ماجرای نيمروز «فلممرکز اسناد انقالب اسالمی، اعالم کرده است 

صورتی رياکارانه و دروغ  ھای اول انقالب بين سازمان مجاھدين خلق و حکومت را به  درگيری سالفلماين . شده است

ی است که حکومت اسالمی پوليسی است در خدمت تحکيم سياست ھای سرکوبگرانه و فلمو طرفه تصوير کرده  و يک

  .از ابتدای انقالب در برابر مخالفين خود در پيش گرفته است

ای رھبر  تجليل علی خامنه. در حقيقت حکومت اسالمی، دفاع از کشتارھای دھه شصت را صراحت بخشيده است

 در تجليل از اسداله الجوردی قاتل تعداد فلم، و درخواست او برای ساختن »وزماجرای نيمر «فلمحکومت اسالمی از 

کاران و  ھا و جاھالن و تبه گر اين واقعيت است که سردمدار الت شماری از زندانيان سياسی در ايران، بيان بی

  .کنند حرکت می» خط خونين دھه شصت«چنان بر  ھای حکومت و پيروان او ھم کش آدم

  

  دستان خود در زندان است  ھم نگران حال و روز يکی از ھمنژاد احمدی

   در زندان ھستمئینگران سالمت حميد بقا: جمھور سابق حکومت اسالمی سئينژاد ر محمود احمدی

  :ايران، از جمله نوشته است» ملت شريف و بزرگوار«او خطاب به 

سوز و آزاده که ھمواره بدون منت و در  ر، دل، مدير خدوم و پاک، فداکائیطور که مستحضريد جناب آقای بقا ھمان«

 تيرماه با اتھامات تکراری و ١٨مناصب گوناگون خدمات فراوانی را به ملت عزيز تقديم کرده است، مجددا در روز 

 .البته نادرست بازداشت شده است

سر برده  ر زندان انفرادی به سال قبل با ھمين اتھامات دستگير و مدت ھفت ماه و نيم د٢شود که ايشان حدود  يادآور می

  .و پس از آن، حدود يک سال و نيم با قرار کفالت آزاد بوده است

بنا بر اطالع واصله، ايشان از زمان دستگيری مجدد در اعتصاب غذا به سر می برد و از آنجا که راه ديگری برای ... 

ر دوستان جھت شکستن اين اعتصاب، در اراده ھای اينجانب و ديگ بيند، توصيه عدالتی فراروی خود نمی اعتراض به بی

  . بوده استتأثير و تصميم ايشان بی

 -گناھان دربند   اين برادر متعھد و فداکار و ھمه بیئیاز عموم مردم شريف و آزاده استدعا دارد برای سالمتی و رھا... 

  ». دعا کنند- نظر از عقيده و مرام و گرايش سياسی صرف
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 -گناھان دربند  ھمه بی« و ئیاش بقا  برادر قاچاقچیئی اين چھره مخوف، طرفدار سالمتی و رھانژاد بينيم که احمدی می

ای اوضاع آشفته درونی حکومت را به  مسأله؛ قبل ار ھر !شده است؟» -نظر از عقيده و مرام و گرايش سياسی صرف

  . گذارد نمايش می

  

   ت و سپس با وثيقه آزاد شدحسين فريدون، برادر حسن روحانی رئيس جمھور نخست بازداش

س جمھور بازداشت و به زندان منتقل ئيه، حسين فريدون برادر و مشاور رئيگوی قوه قضا ای سخن گفته محسنی اژه بنا به

 .شده است

 صادر تأمينديروز برای ايشان قرار «: ای در کنفرانس خبری درباره اتھام و بازداشت برادر روحانی گفت محسنی اژه

 وثيقه است و ھرگاه تأمينيعنی اين قرار بازداشت موقت نيست و قرار .  نشده، به زندان منتقل شده استأمينتشد و چون 

  ».شود  شود، او از زندان آزاد میتأمينقرار 

که   خبرنگار مبنی بر اينسؤالاو در پاسخ به  . کرد که قرار صادره، قرار بازداشت موقت نيستتأکيدای  محسنی اژه

   .دانم قرار با وثيقه است ام، اما می آن را نديده: چه اندازه است؟ گفتميزان وثيقه 

اين پرونده در : چنين در پاسخ به پرسشی در خصوص پرونده حسين فريدون، اظھار کرد ه، ھمئيگوی قوه قضا سخن

   .خصوص مسائل مالی است، اما معوقات بانکی نيست

 

 رانس جمھوری ايئي دستيار و برادر ر حسين فريدون،

 ٢۶س جمھوری ايران، روز دوشنبه ئي دستيار و برادر ر ھای فارس و تسنيم خبر دادند که حسين فريدون، خبرگزاری

 ».ساعتی پس از انتقال به دادسرای تھران به وسيله يک دستگاه آمبوالنس اورژانس از دادسرا خارج شد«تير، 

تنھا «به دادسرای تھران منتقل شده بود اما » اش روندهادامه تحقيق درباره پ«نوشته فارس، حسين فريدون برای  به

ساعتی پس از اين حضور به دليل مشکالت جسمانی به وسيله يک دستگاه آمبوالنس اورژانس از دادسرای تھران خارج 

 ».شد

حال دليل وخيم شدن  حال عمومی فريدون از بدو ورود به دادسرا نامناسب بود و در نھايت ھم به« : تسنيم ھم نوشت

  ».جسمی وی، جلسه بازپرسی برگزار نشد و متھم با آمبوالنس از دادسرا خارج شد

  .ھا، توضيحی در مورد اين مشکالت جسمی داده نشده است در اين گزارش

 تير با سپردن ٢۶ برادر حسن روحانی، روز دوشنبه ،اند که حسين فريدون ھای ايرن خبر داده زمان برخی رسانه ھم

  .د تومانی از زندان آزاد شده است ميليار۵٠وثيقه 

سه مجلس شورای اسالمی اعالم کرد که حسين ئي ر  بھمن ماه سال گذشته، اکبر رنجبرزاده، يکی از عضو ھيات١٢

  .س مجلس به اتھاماتی که برخی نمانيدگان مجلس به او نسبت داده اند، اعتراض کرده استئيای به ر فريدون در نامه
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متھم کرده و از حسن روحانی » فساد اقتصادی«ای، فريدون را به   دی در نامه١۵جلس، روز گرای م  نماينده اصول۴۶

  .ه معرفی کندئيخواسته بودند تا برادرش را به قوه قضا

عليرضا زاکانی دبيرکل جمعيت رھپويان انقالب اسالمی و از جناح اصول گرايان سال گذشته در حالی که تبليغات 

ھا بود با اشاره به مشارکت نزديکان روحانی در البيگری و  فساد مالی تيتر اول روزنامهحکومتی درباره مبارزه با 

خواھد جلوی  جمھور اگر می سئيآقای ر: س جمھور گرفت و گفتئيپورسانت گيری انگشت اتھام را به سمت برادر ر

ای نامشروع   ھای افسانه آن ثروتاند که در  ای طراحی کرده اکنون نيز شيوه. فساد را بگيرد به اخوی خود مراجعه کند

   .کنند کسب می

  .ھاست زاده افرادی ھستند که فريدون پشت سر آن ماالمير و دانيال

زاده افرادی ھستند که فريدون پشت سر آنھاست و از  ماالمير و دانيال: او با اعالم دو اسم از اين افراد اظھار داشت

   .تندھا ھس دريافت کنندگان اين تسھيالت و پورسانت

 ميليون ۴٠٠به عنوان مثال بانک ملت . ھاست اين دو نفر بدھکار بانکی ھستند و فريدون پشت سر اين: زاکانی ادامه داد

ھا آن را تبديل  اند و از طريق صرافی ھا اين پول را به داخل کشور آورده ھا داده و آن درھم با کارمزد صفر درصد به اين

گذاری کردند  د صفر درصد از خود بانک ملت گرفته بودند در خود بانک ملت سرمايهو مجددا اين پول را که با کارمز

   .جا شده است حاال حساب کنيد که چه مقدار پول جابه.  درصد سود گرفتند٢۴و ساالنه 

دن از ھای رفاه و ملی ھم اتفاق افتاده و شايد بپرسيد رئيس يک بانک را انتخاب کر اين موضوع برای بانک: او ادامه داد

گذاری در   ھزار ميليارد سپرده١٢٠گذاری در بانک ملی و   ھزار ميليارد سپرده١۵٠از اين نظر که . چه نظر مھم است

   .افتد بانک ملت دست يک نفر خالفکار می

   اند و ارتباط شان با فريدون چيست؟ قدر تسھيالت داده ھای مختلف به اين دو نفر چه وزير اقتصاد گفت که بانک

. المال کردن است  شود و اين مستقيما دست در بيت ھا توسط فريدون کارسازی می اين:  کردتأکيدده سابق مجلس نماين

  اند و ارتباط شان با فريدون چيست؟ ھای مختلف به اين دو نفر چقدر تسھيالت داده وزير اقتصاد بيان کند که بانک

  

  يکاقدرت راکتی ايران و احتمال تحريم مجدد ايران توسط امر

ھای بالستيک اين  راکتخاطر برنامه  ای را تصويب کرده که ايران را به  اليحهامريکاکميته روابط خارجی مجلس سنای 

ھای سپاه پاسداران،  نظامی و فعاليت ھای تروريستی و شبه گروه مرزی ايران به ھای نظامی و برون رسانی کشور، کمک

 .تصويب برسد  ھم بهامريکابايست در مجلس نمايندگان  ه میاين اليح. کند تحريم اقتصادی و تسليحاتی می

س ستاد کل نيروھای مسلح در ھمايش فرماندھان نيروی زمينی سپاه پاسداران در مشھد در بخش ديگری از سخنان ئير

ن اليحه، چه اي ، تلويحا اعالم کرد که چنانامريکای سپاه پاسداران در سنای راکتخود با اشاره به اليحه تحريم برنامه 

 :اندازد خطر می  در خاورميانه را بهامريکاھای نظامی  جنبه قانونی پيدا کند، سپاه پايگاه

ھای مشابه آنان برای سپاه ريسک بزرگی برای  ھای تروريستی و جاری کردن تحريم رديف شمردن سپاه با گروه ھم«

 ».ھا در منطقه است ھا و نيروھای مستقر آن  و پايگاهامريکا

دفاعی است و «ی جمھوری اسالمی ايران راکت پاسدار محمد باقری در ادامه اين بخش از سخنانش گفت قدرت سرلشکر

 .نيست» ھرگز، در ھيچ سطحی قابل معامله و مذاکره

 تغيير که از ضرورت امريکاس ستاد کل نيروھای مسلح در واکنش به سخنان جيمز ماتيس، وزير دفاع اياالت متحده ئير

صدا  سخن گفته بود، به برگزاری دوازدھمين دوره انتخابات رياست جمھوری در ايران اشاره کرد و ھمحکومت ايران 
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دھد در امور   اجازه نمیامريکاساالر است و به  با وزارت خارجه ايران ادعا کرد که جمھوری اسالمی يک نظام مردم

 .اش دخالت کند داخلی

ھای   اعالم کرده بود که برنامهامريکااکنش به سخنان وزير دفاع گوی نيروھای مسلح ايران در و پيش از اين سخن

 . تدارک ديده استامريکابرای » باری خسارت«

 

  کرد ای ايران تحريم ھای غيرھسته  فرد و نھاد را در ارتباط با فعاليت١٨امريکا 

 و حقوقی ديگر  شخص حقيقی١٨، ٢٠١٧ ژوئيه ١٨ -١٣٩٦ تيرماه ٢٧شنبه   روز سهامريکاداری  وزارت خزانه

  .ھای خود قرار داد ی بالستيک حکومت اسالمی در فھرست تحريمراکتھای  ايرانی را به دليل حمايت از فعاليت

 شخص حقيقی و حقوقی را به ١۶ای گفته است که   در بيانيهامريکاداری  ھای خارجی وزارت خزانه ئی داراکنترولدفتر 

 .ھای خود قرار داده است کارانه فراملی در فھرست تحريم ھای تبه عاليتدليل حمايت از عوامل نامشروع ايرانی يا ف

ه و پنج شخص حقيقی به خاطر پشتيبانی از برنامه نظامی ايران مؤسسگويد که در اين فھرست جديد، ھفت  اين بيانيه می

 مرتبط نيز در اين فھرست کارانه فراملی و سه شخص يک سازمان تبه. اند يا سپاه پاسداران انقالب اسالمی گنجانده شده

 .اند وارد شده

اند در تھيه ادوات مورد نياز بخش نظامی ايران يا سپاه  ھا آمده ای که در ليست تحريم بر اساس اين بيانيه، سه شبکه

پاسداران از طريق توسعه وسايل نقليه راداری بدون سرنشين و تجھيزات نظامی برای سپاه پاسداران، توليد و تعمير 

اتی که درگير برنامه مؤسس سپاه، يا فراھم کردن قطعات الکترونيکی برای ئیای تھاجمی تندرو برای نيروی درياھ قايق

 .اند نظامی ايران ھستند مشارکت داشته

ه که روز مؤسسکاری فراملی، دو تاجر ايرانی و يک  سازمان تبه: داری اياالت متحده تصريح کرده است وزارت خزانه

 .اند  و غربی را سرقت کرده و به ايران فروختهامريکاافزاری  ھای نرم ھا قرار گرفتند برنامه تحريمشنبه در فھرست  سه

دولت اياالت متحده به ھدف قرار دادن سرسختانه «: ، در اين زمينه گفته استامريکاداری  استيون منوچين، وزير خزانه

 ».دھد ی بالستيک و نقض حقوق بشر ادامه میراکتامه فعاليت شريرانه ايران از جمله حمايت دولتی از تروريسم، برن

ھای ياد شده اين پيام قوی را ارسال  داری تصريح کرد که مجازات شنبه وزارت خزانه ھای روز سه او با اشاره به تحريم

قرار دادن ما به ھدف . تواند و تحمل نخواھد کرد آميز و برھم زننده ثبات ايران را نمی  رفتار تحريکامريکاکند که  می

 ».دھيم اش در منطقه ادامه می ھای شريرانه ی بالستيکی و فعاليتراکتسپاه پاسداران و فشار بر ايران برای توقف برنامه 

ھای افراد مورد تحريم مسدود خواھد شد و  ئی کرده که تمام اموال و داراتأکيد در بيانيه خود امريکاداری  وزارت خزانه

ات مالی خارجی که چنين معامالتی را مؤسسکه،  به عالوه اين. اند ھا منع شده معامله با آن از ھرگونه امريکائیاتباع 

ات و افراد تحريم شده قرار دھند با خطر تحريم يا مؤسسھا در اختيار  انجام دھند، يا افرادی که مواد يا ساير کمک

 .ھند شدشان روبرو خوا  و بلوکه شدن اموالامريکاممنوعيت دسترسی به نظام مالی 

ی بالستيک ايران را تحريم راکت نيز دو سازمان ايرانی درگير در برنامه امريکادر ھمين حال، وزارت امور خارجه 

 .کرده است

ای با گروه  بندی ايران به توافق ھسته اين در حالی است که اواخر روز دوشنبه دولت دونالد ترامپ برای دومين بار، پای

  . کردتأئيد را ٥+١

  

  پرسی اقليم کردستان عراق ھای ايرانی با ھمه  مجدد مقاممخالفت
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س ئيپرسی استقالل کردستان عراق از سوی مسعود بارزانی ر  شده برای برگزاری ھمهتعيينتر شدن زمان  با نزديک

 اين اقليم، مقامات بلندپايه سياسی و نظامی حکومت اسالمی ايران، بار ديگر مخالفت شديد خود را با برگزاری اين

 .پرسی اعالم کردند ھمه

در جديدترين اظھارات از سوی مقامات سياسی و نظامی حکومت اسالمی ايران، علی شمخانی دبير شورای عالی 

اگر چه ممکن است ظاھر اين موضوع جذاب باشد اما در حقيقت موجب انزوا و فشار «: امنيت ملی ايران گفته است که

 ».نھايت کل کشور عراق خواھد شدبر کردھای عراق و تضعيف کردستان و در 

س دفتر سياسی ئيشمخانی در ديدار با کسرت رسول، معاون اول دبير کل اتحاديه ميھنی اقليم کردستان و مالبختيار ر

پرسی اقليم کردستان عراق موجب انزوا و  اند، گفته است که ھمه اين اتحاديه که در راس ھياتی بلندپايه وارد تھران شده

 .شود ای اين کشور میفشار بر کردھ

پارچه و غلبه بر  شمخانی گفته است که پيروزی بر داعش و آزادسازی موصل نويد دھنده آينده بھتر برای عراق يک

 .ھای خارجی برای ايجاد انشقاق در اين کشور است فتنه

ی موضوع برگزاری پيگير«: گزارش ايرنا، دبير شورای عالی امنيت ملی حکومت اسالمی ايران در اين ديدار گفت به

 به ھيچ يک از ئیگو ای بودن و عدم پاسخ  و ايجاد انشقاق در ملت عراق به لحاظ حاشيهئیھمه پرسی برای جدا

 ».خوانی ندارد ن عراق ھممسؤوالھا و نيازھای واقعی مردم با تدبير و سياست  اولويت

ھا و آغاز  عراق ممکن است به بروز خشونتپرسی کردستان  پيش از اين مسعود بارزانی اين نظر را که برگزاری ھمه

ھای ترکيه و ايران از برگزاری  ھای تازه در عراق منجر شود، رد کرده و اعالم آمادگی کرده بود که نگرانی درگيری

  .کند پرسی استقالل کردستان عراق را برطرف می ھمه

 .شود ثباتی در عراق می ن عراق باعث بیپرسی استقالل کردستا تعويق انداختن يا تعليق ھمه بارزانی گفته بود به

 در اواخر مارس سال -»دموکرات کردستان«و » اتحاد ميھنی کردستان «- دو حزب حاکم بر اقليم کردستان عراق 

 . توافق رسيدند پرسی استقالل به جاری بر سر برگزاری ھمه

پرسی استقالل کردستان  ای مسلح با ھمهس ستاد کل نيروھئيزمان با مخالفت آشکار سرلشکر پاسدار محمد باقری، ر ھم

وزير اقليم  عراق، ايرج مسجدی، سفير جمھوری اسالمی در عراق ھم، روز گذشته با نيچروان بارزاينی، نخست

وگو  سفير جمھوری اسالمی اعالم کرده که ايران آماده است از طريق گفت. وگو کرده است کردستان ديدار و گفت

   .اد را از ميان بردارداختالفات ميان اربيل و بغد

، طی مالقات با حيدر عبادی، نخست وزير عراق با ٢٠١٧ ژوئن ٢٠ای، رھبر ايران در تاريخ  هللا علی خامنه  آيت

 .پرسی استقالل کردستان عراق مخالفت کرد ھمه

ھمه پرسی برای ھا مبنی بر برگزاری  عنوان ھمسايه، با برخی زمزمه جمھوری اسالمی ايران به«: ای گفته بود خامنه

 ».داند  يک بخش از عراق مخالف است و دامن زنندگان به اين موضوع را مخالفان استقالل و ھويت عراق میئیجدا

پرسی قرار است در سه   ھمه. سپتامبر رفراندومی برای استقالل برگزار کند٢٥اقليم کردستان عراق قرار است روز 

 . عراق برگزار شوددھنده جغرافيای اقليم کردستان استان تشکيل

 .اند پرسی مخالفت کرده  و ترکيه نيز با اين ھمهامريکاپرسی کردستان عراق، اياالت متحده  پيش از مخالفت ايران با ھمه

  

  !قاچاق کاال و دولت و برادران قاچاقچی
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بودن شرح وظايف گوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفته اختالفات و ايرادات قانونی و مشخص ن طور که سخن آن

  .ھای مربوطه خود مانعی برای جلوگيری از قاچاق کاال و ارز است که بايد اصالح قانونی شود سازمان

درصدی ميزان قاچاق  ١٠ آنان که در ستاد قاچاق کاال و ارز فعالند از کاھش. چنان مبھم است ميزان قاچاق کاال نيز ھم

زنند و تنھا  ھر يک ساز خود را می! ھا از افزايش اين پديده خی از دولتیگويند و منتقدان و بر در سه ماھه اول سال می

دليل حجم باالی قاچاق و ارزان فروشی اين محصوالت در  گير صنايع کشور به ناکامی پشت ناکامی است که گريبان

 .شود بازار می

ند و تنھا منجر به توقف کسب وکار نتيجه باقی ما نظارت در بازار نيز که دولت سال گذشته آن را اجرائی کرد نيز بی

داران با آوردن  ھا کاھش يافت بازھم روز از نو آغاز شد و مغازه وقتی ھم که نظارت. چند ماھه برخی از بازاريان شد

 که حداقل اخبار صنعت پوشاک حکايت از سود کالن ئیتا جا. محصوالت قاچاق در مغازه خود فروش را از سر گرفتند

  !ھای ايرانی داشت  در سطح کشور و روی دست ماندن جنسفروش پوشاک قاچاق

حال اين . شود درصد کاالھای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می ٨٠ به اقرار يک عضو کميسيون حقوقی مجلس،

ھا خود رسما وارد  واحد گمرکی در کشور چه لزومی دارد؟ برخی از آن ١۶٠ شود که وجود بيش از سوال ايجاد می

  .اند دست شده ی قاچاق به کشور ھستند و برخی ھم با قاچاقچيان ھمکننده کاال

براساس اظھارات محمد دھقان، آمارھا نشان دھنده کاھش حجم قاچاق کاال و ارز به کشور است اما سايتی وجود دارد 

و ارز دھد که با آمارھای ستاد مبارزه با قاچاق کاال  که آمار دقيق صادرات کشورھا به ايران را نشان می

  .ميليارد دالری دارد ١٠ تناقض

ميليارد دالر است که  ١٢ ميليارد دالر ٢٢ جای فرض ما اين است که ميزان ورود کاالی قاچاق به کشور به: دھقان گفت

  ... ميليارد دالر برآورد شده ٧ از اين ميزان سھم قاچاق پوشاک به کشور

ميليارد دالر کاالی قاچاق از  ٢/٨ مبارزه با قاچاق کاال و ارز گوی ستاد از سوی ديگر، به اذعان قاسم خورشيدی، سخن

  .شود که بخش اعظم آن مربوط به پوشاک است طريق تجارت چمدانی وارد کشور می

س ئيدر حالی که ر. ھا نيست گوی اين تفاوت چنان متناقض است و کسی ھم جواب با اين حال در شرايط فعلی آمارھا ھم

خبر داده، ) ھای مرزی ھمراه بازارچه به( ميليارد دالری تحت رويه ته لنجی ٩ ات غيرقانونیکل گمرک ايران، از وارد

  !ميليارد دالر اعالم کرده است ٣/٢گوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال اين رقم را در حدود  سخن

  

  ، افشای نقش برادران قاچاقچی]سرطان[ تيرماه٢٦دادگاه زنجانی؛ 

ھا، نماينده  امات متھمان رديف دوم و سوم پرونده نفتی با حضور متھمان، وکالی آنچھارمين جلسه رسيدگی به اتھ

 .دادگاه انقالب برگزار شد٢٨دادستان و وکالی وزرات نفت در شعبه 

دادگاه انقالب، پس  ٢٨در ابتدای جلسه چھارم رسيدگی به اتھامات متھمان رديف دوم و سوم پرونده فساد نفتی در شعبه 

متھم رديف دوم خواست با حضور در جايگاه از خود » ش.م« مقيسه علنی بودن جلسه را اعالم کرد، از از آنکه قاضی

  .دفاع کند

کرد   نمیتأئيدھا را  سی اگر وزارت نفت اين ال. ھا و افراد درگير اين کار بودند کسری ارگان ی: متھم رديف دوم گفت

 به تعھدات خود عمل نکردند و پول فروش نفت به کشور بازنگشته به اينکه طرفين قرارداد. افتاد ًاصال اين اتفاقات نمی

 .من فقط کارگزار بودم. کارگزار ربطی ندارد
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وزارت نفت .  کردندتأئيدصالح بابک زنجانی را  مراجع ذی: شمس گفت

شد اصال چنين اتفاقی  ھا نمی اگر اين کار.  کردتأئيدھای اين شخص را  سی ال

توانند در اين  و بانک ملت ھم می) سپاه پاسداران( االنبيا تمقرارگاه خا. افتاد نمی

 .جرم شريک باشند

کردند که زنجانی  خود برادران فھيم بايد امکان سنجی می: او ادامه ادامه داد

ھا قفل شده بود، به جز  دليل تحريم سيستم بانکی به. ای نداشتم تواند پول را بدھد يا نه، من در اين زمينه وظيفه می

 .توانست نفت بگيرد نجانی، نيروی انتظامی و سپاه کسی ديگر نمیز

 

  پول نفت ايران به جيب داماد اردوخان رفت

که پول نفت به خزانه واريز شود صرف خريد کارخانه آلومينيوم به نام  به جای اين: وکيل شرکت ملی نفت ايران گفت

 .ت شده اساردوخانيک زن و خريد شرکت حمل و نقل برای داماد 

به گزارش مھر، در جلسه رسيدگی به پرونده فساد نفتی، مھدوی نماينده شرکت نفت نسبت به دفاعيات متھم اعتراض 

جا دادگاه  باخته با شما بحث داريم که مشارکت اقتصادی مورد بحث ما نيست، بلکه اين عنوان دل ما به: داشت و گفت

 .کيفری است و بايد به اتھامات شما رسيدگی شود

ايد که من پول را به دستور  شما در اظھارات خود گفته. ايد برای ما مھم است ايد و واسطه بوده که شما شريک بوده اين

 .دھد که شما شريک جرم ھستيد ام و اين نشان می بابک زنجانی ھزينه کرده

. ايد ما بودهھا جلسه گذاشتيم که موضوع روشن شود چون طرف اصلی شرکت فال ش ما با شما ساعت: مھدوی گفت

که پول نفت به خزانه واريز شود صرف خريد کارخانه آلومينيوم به نام يک زن شده است که حتی  انه به جای اينتأسفم

 .دھد جواب ما را نمی

، اردوخانپول نفت که قرار بود به خزانه واريز شود صرف خريد شرکت حمل و نقل برای داماد آقای رجب طيب 

 را ئی درصد شرکت ھواپيما۵١حتی تمام کسانی که با شما شراکت داشتند با تبانی سھام . س جمھور ترکيه، شدئير

انه نه آقای زنجانی و نه آقای شمس در ارائه مدارک و ادله به ما کمک تأسفم. فروختند و به نحوی سر شما کاله گذاشتند

 .نکردند

بفروشيد و پول آن را به برگردانيد، شما نه تنھا اين کار عنوان شرکت نفت به شما نفت داديم که آن را  ما به: او ادامه داد

لذا ما . ايد که با نمايندگان ايرانی ھمکاری نکنند ايم که به شرکای خارجی شما گفته را نکرديد حتی از برخی افراد شنيده

 . است دست بوده معتقديم اين فرد در ارتکاب جرم با زنجانی ھم

عنوان يک شخصيت عالم و آگاه  آقای مھدوی بنده برای شما به: شرکت نفت گفتشمس در پاسخ به اظھارات نماينده 

المللی داريد که  شما در خارج از کشور يک شرکت بين. دانم کامال به قوانين اشراف داريد احترام قائل ھستم چون می

 .مھدوی در پاسخ داشتن ھر گونه شرکت را تکذيب کرد

  

  شده و ماجرای بابک زنجانی ھای گم ه دکلسخنان زنگنه وزير نفت درباره پروند

ھنوز :  وزير نفت، با اشاره به آخرين وضعيت مطالبات وزارت نفت از بابک زنجانی، گفت»سايت مجلس «به گزارش

ھيچ رقم جديدی از بدھی بابک زنجانی به وزارت نفت پرداخت نشده است و ھر چه که از سوی وی برای پرداخت 

 . زی استشود، يک با بدھی مطرح می
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ھای  ھيچ چيز از پرونده دکل: اند، افزود شده در زمان دولت گذشته ھنوز پيدا نشده ھای گم که دکل وزير نفت با بيان اين

عضو کابينه دولت يازدھم، تصريح . چنان اين پرونده به قوت خود باقی است نفتی عائد وزارت نفت نشده است و ھم

 تکليف نشده تعيينشده وجود دارد که پشت ھر يک فساد وجودی دارد و تاکنون  ھای گم ای از دکل پکيج و مجموعه: کرد

  .است

  

  ھای نجومی به مديران رده باالی دولتی ادامه پرداخت حقوق

ھای   برابری حداقل حقوق مصوب ساليانه، برای مديران شرکت١٠بر اساس مصوبه ھيئت دولت، الزام به رعايت سقف 

  .به بخش عمومی حذف شدِدولتی و غير دولتی وابسته 

تصويب نامه فروردين ماه ھيئت دولت  ٣  بر اساس مصوبه ھيئت دولت به پيشنھاد سازمان اداری و استخدامی، تبصره

 .در خصوص مصوبه ضريب حقوق حذف شد

ی ات عمومی غيردولتمؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نھادھا و مؤسسدر اين مصوبه به نحوه محاسبه حقوق کارکنان 

    قانون٨۴ و ٧۵ تصويب نامه مذکور به الزام در رعايت مفاد مواد ٣تبصره بند . ھای دولتی اشاره شده بود و شرکت

 . داشتتأکيدالحاق برخی مواد به تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت 

 

 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است، ناخالص حقوق و مزايای ٨۴در ماده 

ھای دولتی و غير دولتی که به نحوی از انحا وابسته به نھادھای  دريافتی مديران عامل و اعضای ھيئت مديره شرکت

 .تر نباشد  برابر حداقل حقوق مصوب ساالنه شورای عالی کار بيش١٠ از حداکثر از عمومی غير دولتی باشند بايد

 

  شان بحران اقتصادی حکومت اقرار الريجانی رئيس مجلس شورای اسالمی به

با » ريزی بر مبنای عملکرد بودجه«المللی  ، علی الريجانی در ھشتمين کنفرانس بين١٣٦٧ تير ٢٥گزارش ايسنا،  به

توسعه موفق باشيم يعنی با  توانيم در رسيدن به ما بدون اصالح برخی نظامات نمی: ق اقتصاد مقاومتی گفت بر تحقتأکيد

  .توان توفيقی در توسعه داشت ريزی فعلی نمی نظام پيچيده ديوانی و بودجه

 ٨٧ا در رتبه  کشور دني١٣٨و در بين  ١۵گذاری در رتبه   کشور منطقه از لحاظ سرمايه٢٠براساس آمارھا ما در ... «

شدن امور  گذاری دچار مشکل ھستيم که ھمين طوالنی دھد که ما از لحاظ زمان برای سرمايه ھستيم، پس اين نشان می

 ».گذاری است ديوانی مانع سرمايه
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 ١٨ کشور منطقه دارای رتبه ٢٠چنين براساس آمارھا از لحاظ شفافيت در سياستگذاری در بين  ھم: الريجانی ادامه داد

از لحاظ نرخ .  کشور جھان صد و سی و ششمين ھستيم که اين نشان دھنده پنھان کاری در امور است١٣٨ر بين و د

 . ھستيم٩٠ کشور جھان در رتبه ١٣۵ کشور منطقه در رتبه نھم و در بين ٢٠بيکاری در بين 

 ٨۴کشور جھان در رتبه  ١٩١ کشور منطقه در رتبه دھم و در بين ٢۴گفته او، رشد واقعی ناخالص ملی در بين  به

 ١٢۶ کشور جھان در رتبه ١٣٨ و در بين ١٩١٩ کشور منطقه در رتبه ٢٠از لحاظ جذب استعدادھا در بين . ھستيم

 .قرار داريم

عنوان امور ديوانی  دھد که اين سيستم بزرگ به اين آمارھا نشان می: بندی گفت س مجلس شورای اسالمی، در جمعئير

 .نکرده است و حتی در مواردی موانعی به وجود آورده استکمکی به وضعيت و توسعه 

 

   ميليون کارگر با قرارداد موقت١٢

 ميليون کارگر با قرارداد موقت، از عدم ١٢س اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی با اشاره به فعاليت ئيهللا بيات ر فتح

  .ھا انتقاد کرد بندی مشاغل در بسياری از کارگاه اجرای طرح طبقه

 ميليون نفر ١٢ می کنند که حدود   اجتماعی در کشور فعاليتتأمين ميليون کارگر بيمه شده ١٣در حال حاضر بيش از 

 درصد کارگران ما با قراردادھای ٩۶ھا دارای قراردادھای موقت و پيمانی ھستند؛ به عبارتی تا اين لحظه حدود  آن

انه تأسف ماھه ھستند و م۶ ماھه و ٣اردادھا با مدت زمان حداکثر موقت و دائم کار می کنند که سھم زيادی از اين قر

 .تعداد اين قراردادھا در حال افزايش است

کنند از کارگران قديمی ھستند که در آستانه  صورت دائم فعاليت می مانده از کارگران که به  درصد باقی۴حدود 

 .بازنشستگی قرار دارند

توان گفت که  بنابراين در شرايط فعلی می:  رشد پيدا کرد، تصريح کرد٧۴از سال که قراردادھای موقت  وی با بيان اين

 .کارگر دارای قرارداد دائم در کشور وجود ندارد که اين يک معضل برای اقتصاد و توليد کشور شده است

وری و توليد رقابتی  بھرهدليل رشد و توسعه قراردادھای موقت، توليد کار عالی، سطح  انه بهتأسفکه م  بر اينتأکيدبيات با 

امروز با رشد پديده قراردادھای موقت به : تواند چالشی بزرگ برای اقتصاد باشد، افزود کاھش پيدا کرده است و اين می

 .شود کرامت نيروی انسانی و اقدامات انگيزشی نيروی کار مانند آموزش، بھداشت، مسکن و غيره توجھی نمی

چنين  ھم .ھای تشخيص حل اختالف و ادارات کار دارد را در شکايت کارگران به ھيئتترين سھم  اخراج نيروی کار بيش

دليل دفاع از حقوق  شاھد تھديد و اخراج اعضای شورای کار يک شرکت و نمايندگان کارگران در يک کارخانه به

يک شرکت و کارخانه يت نمايندگی کارگران در مسؤولاين موضوع باعث شده تا بسياری از کارگران . کارگران ھستيم

شود و ضمن ابطال  را نپذيرند چرا که در صورت ھرنوع دفاع از حقوق ھمکاران خود، از سوی کارفرما تھديد می

  .کند ھا را سلب می کارت نمايندگی وی امتيازات آن

 

   ! ميليون بيکاری که نه مدرک دارند نه مھارت٧

يرشاغل کشور در حال تحصيل يا کسب مھارت نيستند که اين  درصد جوانان غ٣٨ تا ٣۵دھد، بين  ھا نشان می بررسی

  .گروه به شدت در معرض خطر به حاشيه رانده شدن در بازار کار ھستند

ھای مالی و اقتصادی در  پس از وقوع بحران، ٢٠١٧ ژوئيه ١۶ – ١٣٩۶ر ي ت٢۵  شنبه کيگزارش خبرنگار مھر،  به

ھای  که شاخص ر بررسی بھتر وضعيت بازار کار جوانان و با توجه به آنمنظو به) ILO( المللی کار جھان، سازمان بين



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

جوانان «توانند گويای وضعيت دقيقی از نيروی کار آنان باشد، شاخصی تحت عنوان   نمیئیسنتی بازار کار به تنھا

   .را تعريف کرد» غيرشاغل که در حال تحصيل يا کسب مھارت نيستند

 سه شاخص نرخ بيکاری، نرخ اشتغال و نرخ مشارکت نيروی کار جوانان در تحليل وضعيت بازار کار معموال

که بخش مھمی از مشکالت نيروی کار، جوانان  ھای سنتی بازار کار مد نظر قرار دارد؛ ضمن اين عنوان شاخص به

ناخته ش» جمعيت غيرفعال اقتصادی«عنوان  غيرفعالی ھستند که نتوانستند وارد بازار کار شوند و اين جمعيت به

   .شوند می

دھد، جوانان جزو اولين کسانی ھستند که شغل خود را از دست   که سازمان جھانی کار ارائه میئیھا طبق گزارش

آورند که اين امر ناشی از عوامل  دست می چنين اين قشر از جوامع جزو آخرين افرادی ھستند که شغلی به دھند و ھم می

   . استبسياری از جمله کمبود تجربه و مھارت

ھای اخير تحوالت  عنوان کشور در حال توسعه که در سال بررسی تحليل آمار بازار کار حکايت از آن دارد که ايران به

  .چنان از نظر بافت جمعيتی دارای ساختار سنی جوان است جمعيتی مختلفی را تجربه کرده است، در حال حاضر ھم

 شناخته NEETکه تحت عنوان » يا کسب مھارت نيستندجوانان غيرشاغل که در حال تحصيل «محاسبه شاخص 

 سال کشور شاغل نبوده و در حال ٢۴ تا ١۵ درصد جوانان ٣١ حدود ،٩۴ تا ٩٠ھای  دھد طی سال شود، نشان می می

 ٣٨ تا ٣۵ھای مذکور بين   ساله طی سال٢٩ تا ١۵تحصيل يا کسب مھارت نيستند که اين سھم برای جوانان حدود 

   .وسان استدرصد در حال ن

 ٣٢۶ ميليون و ٧ سال، تعداد ٢٩ تا ١۵ جوان ۴٣٣ ھزار و ٣۴٢ ميليون و ١٩دست آمده از مجموع  طبق اطالعات به

  ! نفر تعداد بيکارانی است که در حال تحصيل يا کسب مھارت نيستند٢٧ھزار و 

  

  ! طرح کارورزی، دور زدن قانون کار: تپه فعاالن کارگری نيشکر ھفت

نوشته است طرح » تپه برخی فعاالن صنفی در مجتمع نيشکر ھفت« تير ماه، به نقل از ٢٦، )ايلنا(  ايرانخبرگزاری کار

کارورزی باعث کاھش بيکاری و ايجاد اشتغال نخواھد شد زيرا کارفرمايان حاضر به اجرای الزامات قانونی پس از 

  .کارورزی نيستند

ن وزارت کار فاز اول اجرای آن در تير ماه آغاز شده مسؤوالگفته  آموختگان که به بر اساس طرح کارورزی دانش

  .پردازند  ماه نزد کارفرمايان به کارآموزی می۶ تا ۴آموختگان واجد شرايط به مدت  است، دانش

  

دولت اميدورار است کارفرما پس از دوره ذکر شده، کارورز را استخدام کند و برای تشويق کارفرمايان برای آنان دو 

  .سال معافيت حق بيمه سھم کارفرما در نظر گرفته است
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واند ت کارفرما می«اند که طی آن  خوانده» داری نوين سيستم برده«تپه، طرح کارورزی را  فعاالن کارگری نيشکر ھفت

  ».ترين حقوق کار بکشد راحتی از کارگران خود با کم به

تپه  ای در انتقاد از طرح کارورزی به امضای دو تن از فعاالن کارگری نيشکر ھفت عالوه بر گزارش ايلنا، نامه جداگانه

  .اند اين فعاالن ايرادھای مشابھی به طرح کارورزی وارد کرده. منتشر شده است

اند اگر   و گفته تپه انتقاد کرده تپه، نسبت به انحالل سنديکای مستقل کارگران نيشکر ھفت ر ھفتدو فعال کارگری نيشک

  . مقاومت کنندئیھا توانستند در برابر اجرای چنين طرح ھای مستقل خود را داشتند، می کارگران تشکل

  

   در حمايت از مبارزات کارگران نيشکر ھفت تپهI.U.Fفراخوان 

رگران با انتشار فراخوانی در حمايت از مبارزات کارگران نيشکر ھفت تپه، از اعضای خود فدراسيون جھانی کا

  . خواسته است آن را امضاء کرده و برای علی خامنه ای ارسال کنند

  

 در اجالس سازمان جھانی کار، اين فدراسيون در ٢٠١٧ ژوئن ١٤رانی نمايندگان فدراسيون آی يو اف در  در پی سخن

وئيه از تمامی اعضای خود و نھادھای کارگری در سراسر جھان درخواست کرد تا با فشار آوردن بر رھبر  ژ١٧تاريخ 

ای، خواستار پرداخت دستمزدھای عقب افتاده و مزايای کارگران و بازنشسنگان اين  حکومت اسالمی ايران علی خامنه

  .شرکت شوند

. شود ين حکومت اسالمی فرستاده میمسؤولای و ديگر  ه خامنهھای اينترنتی است که خطاب ب شکل نامه اين فراخوان به

شان و  ھای طوالنی برای دريافت حقوق و مزايای عقب افتاده به تشريح وضعيت و مبارزه صنفی کارگران طی سال

 روزه ٤٢کند که طی يک اعتصاب و مبارزه صنفی  چنين بيان می سرکوب کارگران توسط دولت پرداخته است و ھم

 توانستند سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه را تشکيل دھند گرچه به سرکوب و دستگيری و اخراج کارگران و کارگران

  .ھای سنديکا منجر شد نماينده

امروز شرايط کارگران اين شرکت نسبت به گذشته بسيار بدتر شده است، اين شرکت دو سال پيش در يک زد و بند که 

از مھرماه سال گذشته، ھزاران کارگر شاغل و بازنشسته .  واگذار شده استمفاد آن معلوم نيست به بخش خصوصی

دليل عدم . اند اعتراضات خود را برای نگرفتن دست مزدھايشان که گاه بين دو تا چھار ماه عنوان شده است آغاز کرده

نزديک به نيمی . کنند  اجتماعی عنوان میتأمينخاطر پرداخت نشدن بدھی به صندوق  پرداخت حقوق بازنشستگان را به
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ھا  گيرند، دائما آن ھايشان مورد اذيت و آزار قرار می از کارگران ھفت تپه قراردادی ھستتد، کارگران و اعضای خانواده

شان  مدت ادامه دارد و با ايجاد رعب و وحشت کارگران را از ادامه اعتراضات ھای کوتاه را زير نظر دارند و دستگيری

  .کنند که اگر اين اعتراضات ادامه يابد شرکت را تعطيل می کنيم  تھديد میدارند و مدام باز می

آی يو اف از خواسته کارگران ھفت تپه برای پرداخت تمامی دستمزدھای عقب افتاده، مزايا و به رسميت شناختن 

به بخش دولتی عنوان نماينده واقعی کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه و برگرداندن شرکت نيشکر ھفت تپه  سنديکا به

  .کند حمايت می

  

  !اند کارگران کارخانه آذرآب اراک که سه ماه است دستمزد نگرفته

  . پرداختند و راھی ميدان مرکزی شھر شدندئی تير دوباره در شھر به راھپيما٢۵شنبه  روز يک

  . کار بازگشته بودندھا در خرداد ماه، دو ھفته اعتصاب کرده و در پی وعده پرداخت دستمزد عقب افتاده، به سر آن

در پی اين .  افتاده مقابل استانداری تجمع کرده بودند ماه حقوق عقب  خرداد با خواست پرداخت چھار١۶کارگران روز 

 .تجمع بخشی از مطالبات کارگران پرداخت شد

  .شتغال دارندکارخانه آذراب توليد کننده بويلرھا، توربين و تجھيزات است و بيش از ھزار کارگر در آن به کار ا

  

  شنبه کارگران آذزآب اراک  روز يکئیپيما راه

 

  آغاز دور جديد اعتراض کارگران کيان تاير

 تيرماه، حدود ٢٦ صبح روز دوشنبه ٩ با خبرنگار ايلنا، اعالم کردند که از ساعت تاير در تماس کارگران کارخانه کيان

 نفر از کارگران کارخانه کيان تاير در اعتراض به رويه مديريت اين کارخانه در محوطه محل کار خود تجمع ۴٠٠

  .اند کرده

س ھياتی که از سوی دولت ئي رتغييرگويند از زمان  کارگران معترض که در نوبت کاری صبح مشغول کارند می

يت اداره کارخانه الستيک البرز را برعھده دارد با مشکالتی مانند پرداخت نشدن دو ماه مزايای مزدی، و متوقف مسؤول

  . نشدن مواد اوليه مواجھندتأمينھای کارخانه به علت  شدن فعاليت

ليد کارخانه از روز شنبه متوقف شده است چرا که ھای کليه خطوط تو فعاليت: ھا در رابطه با مطالبات خود، افزودند آن

   . مواد اوليه شده استتأمينھای گذشته کارخانه دچار بحران در  س ھيات حمايت از صنايع در ھفتهئي رتغييربا 

اين کارگران که عقيده دارند مديريت قبلی کارخانه توانسته بود که با نوعی تعامل سازنده مزد و مزايای مزدی کارگران 

شنويم که به احتمال قوی مديريت کارخانه  ھا می گويند جدا از مشکالت ياد شده، اين روز ا به موقع بپردازد، میر

  .ھايمان شده است  باعث تشديد نگرانیمسألهبارديگر به مالک خصوصی آن سپرده خواھد شد و ھمين 
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 - آزادراه تھران ١٠کيلومتر (  منطقه چھاردانگهتاير که در زمينه ساخت انواع تاير خودرو فعاليت دارد در کارخانه کيان

  . کارگر در سه شيفت مشغول کارند١٢٠٠قرار دارد و در مجموع نزديک به ) ساوه

دليل نحوه عملکرد کارفرمای   از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شد اما به،٨٠اين واحد توليدی در ميانه دھه 

نھايت از سوی وزارت صنايع وقت   ت کارگری جدی مواجه شد که در  ھمان ابتدای واگذاری با مشکال  خصوصی از

  .يت اداره اين کارخانه از کارفرمای جديد سلب و به ھيات حمايت از صنايع واگذار شدمسؤول

ھای کشور در صورت ناتوانی کارفرما در اداره صحيح  براساس قانون حمايت صنعتی و جلوگيری از تعطيل کارخانه

چنين به  دار اداره اين کارگاه خواھد بود، ھم گروھی دولتی موسوم به ھيات حمايت از صنايع عھدهواحدھای صنعتی، 

 قانون کار ھرگاه اختالف روابط کار منجر به توقف فعاليت کارگاه در شرايط حضور داشتن کارگر ١۴١موجب ماده 

  .يت اداره کارگاه برعھده اين ھيات خواھد بودمسؤولبشود نيز 

  

  رگری پتروشيمی رازیاعتصاب کا

ماھشھر مقابل کارگاه اين مجتمع دست به تجمع ) پتروشيمی رازی( کارگران پيمانکاری شرکت صنايع فارس

 .آميز زدند اعتراض

کاری شرکت   از ماھشھر، کارگران پيمان٢٠١٧ه ي ژوئ١٨  - ١٣٩۶ر ي ت٢٧  شنبه گزارش خبرگزاری فارس سه به

   .آميز کردند ز مقابل کارگاه اين مجتمع تجمع اعتراضامرو) پتروشيمی رازی( صنايع فارس

 و اصالح نشدن قرارداد جديد منطبق ٩۵ماه  بندی مشاغل در دی اين کارگران به دليل پرداخت نشدن معوقه طرح طبقه

   .بندی مشاغل معترض ھستند با طرح طبقه

 نيز به ھمين دليل ٩۵ دھند در سال کارگران اين شرکت که کارھای تعميراتی شرکت پتروشيمی رازی را انجام می

ن پتروشيمی رازی مسؤوالدست به اعتراض زده بودند که در آن زمان با دادن قول مساعد برای رفع مشکالت از سوی 

   .به کار خود ادامه دادند

بندی شده حقوق ھر کارگر نسبت به ميزان مدرک تحصيلی و ميزان سابقه وی تعريف و  گفتنی است؛ در طرح طبقه

  .شود پرداخت می

 

   پرستار براثر فشار کار زياد١۶مرگ 

در :  برابر مردم عادی درآمد دارند، گفت٨٠ تا ٢٠که پزشکان در ايران  س کل سازمان نظام پرستاری با بيان اينئير

 . ساله براثر فشار کار زياد جان باختند۴۵ تا ٢۵ پرستار ١۶سال گذشته 

س کل سازمان نظام پرستاری ئيمحمد آدابی، ر ، علی٢٠١٧ ژوئيه ١٦ -  ١٣٩٦  تير ماه٢٥شنبه،  گزارش ايلنا، يک به

اين قانون : گذاری خدمات پرستاری اظھار کرد امروز در نشستی خبری با اشاره به دھمين سال تصويب قانون تعرفه

نوعی  نده و به سال پيش به تصويب مجلس شورای اسالمی رسيد، اما به نحو رمزآلودی يک دھه است که بر زمين ما١٠

 .حقوق پرستاران از اين طريق پايمال شده است

چنين با تصويب  ھم. شود ای خاص اجرا نمی دليل منافع عده  سال است به١٠گذاری  قانون تعرفه: او خاطرنشان کرد

 را شود حقوق پرستاران کش بر دوش پرستاران نھادينه می ای ديده شده و زحمت ھای ديگر که در آن منافع عده طرح

 .کند تضعيف می
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اند  التحصيل شده ھا فارغ  نفر در طول اين سال٢٥٠٠ھا  در برخی از استان: مقام سازمان نظام پرستاری، ادامه داد قائم

اند   نفر امکان جذب داشته١٥اند اما در تنھا  التحصيل شده  نفر در استانی فارغ١٢٠اند يا   نفر جذب شده٤٥٠اما تنھا 

 .ھا تنھا يک بيمارستان داريم ستان ز شھرچراکه ما در برخی ا

  

  افزايش کار کودکان در ايران با وجود کاھش جھانی شمار کودکان کار

خرداد امسال گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن تعداد کودکان کار  ٢٢ -  ٢٠١٧سازمان جھانی کار دوازدھم ژوئن 

  .در جھان به ميزان يک سوم کاھش يافته است

آماری که به مناسبت روز جھانی مبارزه با کار کودکان منتشر شد، شمار کودکان کار از  ن گزارش که وبر مبنای اي

 ميليون نفر رسيده ١۶٨ ميليون نفر به ٢۴۶کاھش يافته و از ) سال گذشته ١٧در طول (  ميالدی تا امروز٢٠٠٠سال 

  .يش است با وجود اين آمار، اما شمار کودکان کار در ايران رو به افزا.است

 

انه با وجود تأسفم«: گفت) ايلنا( تير به خبرگزاری کار ايران ٢٣ جمعه س انجمن حمايت از حقوق کودکان، روزئينايب ر

  ».ان شاھد افزايش تعداد کودکان کار ھستيمکه در سطح جھان آمار کودکان کار رو به کاھش بوده اما در اير اين

طاھره پژوھش، يکی از داليل اين امر را ساختارھای اقتصادی کشور دانسته و گفته است تا زمانی که اين وضعيت 

 .اصالح و فقر ريشه کن نشود، اين روند ادامه خواھد داشت

 ھزار تومان است ٨٠٠مزد يک کارگر زمانی که حداقل دست«: س انجمن حمايت از حقوق کودکان افزودئينايب ر

توان فھميد با اين ميزان حقوق و  زند، با يک محاسبه سرانگشتی می ھا سر به فلک می درحالی که قيمت اجاره خانه

 .مند بود ھا بھره توان يک سرپناه مناسب داشت و از حداقل دستمزد حتی نمی

کنيم، عجيب نيست  ه نيستيم و ساختارھای غلط را اصالح نمیاين ترتيب، وقتی از اوضاع اقتصادی نابسامان خود آگا به

توان آنان را به چرخه   ھزار تومان به ھر کودک کار می۵٠ھايمان مدعی شويم با پرداخت ماھانه  نامه نئيکه در آ

  ».تحصيل برگرداند و از رشد اين معضل در کشور جلوگيری کرد

از چرخه توليد درک صحيح از شرايط اجتماعی و اقتصادی کشور گفته خانم پژوھش، الزمه خارج کردن يک کودک  به

 .است

 تأمينکودکان کار ھزينه اجاره خانه و معيشت خانواده را  اين فعال اجتماعی معتقد است در حال حاضر کار برخی

ن مسؤوالکه به ھمين دليل است «: طور کلی از صحنه روزگار محو خواھند شد ھا گرفته شود به کند و اگر کار از آن می

 ».بايد برای اصالح ساختارھا اقدام کنند
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بار به  ھای کشاورزی فعال بودند اما اين در گذشته کودکان ايرانی در بخش«: در اين باره گفته است طاھره پژوھش

 ».دنبال آن ھستيم تا از اشکال پنھان کار کودک، به ويژه دختران صحبت کنيم

ای از کار بافت فرش  عنوان کودکان کار است و بخش عمده  اشکال کار دختران بهبافی يکی از ھای قالی کار در کارگاه

 .ايرانی که در جھان مطرح است بر دوش دختران بوده است

طور خاص در منطقه دروازه غار و   در کودکان کار مھاجر و بهمسألهپژوھش درباره اين معضل جدی گفته است اين 

 از اين کودکان حتی برای حمام کردن ھم بايد از استاد کار يا صاحب کار خود برخی«: ھرندی تھران بسيار رايج است

 ». ساعت در روز وقت خالی ندارند٢ شب مشغول کار ھستند و حتی بيش از ١٢اجازه بگيرند يا برخی اوقات تا ساعت 

ايع شود و شان ض  ندارند و در صورتی که حقوقئیکارت و اوراق شناسا کودکان کار مھاجر در ايران اغلب

 . شکايت کنندئیتوانند به مراجع قضا دستمزدشان پرداخت نشود، نمی

  

  ) استان اردبيل( آباد مغان  ساله در پارس٧ناپديدشدن آتنا اصالنی، تجاوز به او و قتل اين دختر 

ر افکار دار نمود و تلنگری ھرچند پر تکرار ب  روز از زمان گم شدن وى، احساسات عموم را جريحه٢٠پس از گذشت 

تری داشته  ھای دردناکی تعميق بيش  تحقق چنين جنايتئیشناسی نقش محيط و اجتماع در چرا عمومى بود تا نسبت به باز

  .باشد

 شده ئیھا دار شود، قربانی ناآگاھی که قربانی انديشه و رفتار غيرانسانى يک مجرم سابقه اين کودک بيش و پيش از آن

ھا تالش نکرده، بلکه قوانين و عملکردھای خود حکومت و  ش، نه تنھا در رفع آنولمسؤھای  است که حاکميت و ارگان

  .خراش است گونه فجايع دل ھا، عامل اصلی اين آزار و در راس ھمه فقر خانواده ھای کوک سياست

  

 

  .داد غار تھران خبر   تيرماه خبرگزاری ايلنا نيز از تجاوز به يک دختر خردسال در دروازه٢۶روز دوشنبه 

طبق گزارشی که توسط يک سازمان مردم نھاد به اورژانس «:س اورژانس اجتماعی کشور به اين خبرگزاری گفت ئير

 ».اجتماعی گزارش شده، اين کودک توسط پدربزرگ خود مورد آزار و اذيت قرار گرفته است

سی کودکان خبرداده و گفته بود که س اورژانس اجتماعی کشور پيش از اين، از پنھان ماندن برخی از موارد آزار جنئير

 . ھزار گزارش آزار کودکان به اين مرکز در سال گذشته، حدود دو درصد مربوط به آزار جنسی بوده است٢٧از حدود 

 مورد کودک آزاری ٢٧۶۵ تير، در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ايرنا اعالم کرد که از ٢۴حسين اسدبيگی روز شنبه 

 .بوده است» سوءاستفاده جنسی« مورد مربوط به ١٠۴وری اورژانس اجتماعی، گزارش شده به مراکز حض

 .او گفت که تعداد پسر و دختر در اين آمار برابر بوده و پسران نيز در معرض تھديد سوءاستفاده جنسی قرار دارند
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ورژانس  مورد گزارش شده کودک آزاری به مراکز حضوری ا٢٧۶۵چنين چھار درصد از  گفته اسدبيگی، ھم به

 .زمان بوده است  مورد، مربوط به آزار جنسی و جسمی ھم١١١اجتماعی، يعنی 

، مربوط به آزار ١٢٣ مورد کودک آزاری گزارش شده به خط تلفن ٧٢۶ ھزار و ١٣ درصد از ٣/٢چنين گفت که  او ھم

 .جنسی بوده است

  

  ھا استفاده جنسی از دختر بچه سوء

 تيرماه، با اشاره به لزوم ٢۶ درمان و آموزش پزشکی، روز دوشنبه  شت، قائم مقام وزير بھدا ايرج حريرچی،

ھای مختلفی را در  ماجرای آتنا زنگ خطری را به صدا درآورد و نشان داد که بايد آموزش«: ھای جنسی گفت آموزش

  ».ھا ارائه دھيم سطح خانواده

 ساله ٧قود شدن و سپس تجاوز و قتل يک دختر ھای اجتماعی در ايران خبر مف اين سخنان پس از آن مطرح شد که شبکه

ھای ايران گزارش دادند که مردی متاھل آتنا را آزار  خبرگزاری. طور گسترده پوشش دادند آباد را به در شھرستان پارس

 .جنسی داده و در نھايت او را به قتل رسانده است

ھای درست طراحی و  بسته«باط با ديگران بايد در گفتن و يا ارت» نه« مانند ئیھا  بر اين که مھارتتأکيدحريرچی با 

 . برخی از مسائل را پاک کنيممسألهتوانيم صورت  ما نمی: ، گفت»ھا را آموزش دھند مطالعه شده و سپس آن

ھا و  ھا، مساجد، رسانه خانواده«را از طريق » ھای محيطی آموزش« ترين شيوه اين  قائم مقام وزير بھداشت، مھم

 .دانست» نشريات

پيشگيری از «پيش از اين، سرپرست دفتر اجتماعی استانداری تھران خبر داده بود که برای نخستين بار، طرح 

 . خواھد شدئیدر استان تھران تھيه شده است و به زودی رونما» آزارھای جنسی کودکان

 آموزش ياران پيش  خرداد، در يک نشست مديران دولتی گفت که در اين طرح معلمان و٢١روز » سياوش شھريور«

 .ھای استان تھران آموزش خواھند ديد دبستانی و مھدکودک

جمھوری در امور زنان نيز در واکنش به آزار جنسی و قتل آتنا اصالنی در کانال  سئيشھيندخت مالوردی، معاون ر

و مکانی، در برابر ھای الزم برخوردار نباشند، در ھر موقعيت  تلگرام خود نوشت که اگر کودکان از تربيت و آموزش

 .پذيرند اين رفتارھا آسيب

 متھم به قتل آتنا اصالنی، خبرگزاری فارس از تشکيل پرونده ئیزمان با ادامه انتشار اخبار در مورد پرونده قضا ھم

ای به نام کيميا در بيمارستانی در شھر کرج بستری   ساله٧براساس اين گزارش، دختر . جديدی در شھر کرج خبر داد

 .ای مادرش مورد تعرض قرار گرفته است  بار از سوی ھمسر صيغه٧٠که گفته بيش از است 

جا که خواب مادر کيميا سنگين بوده و  از آن«: ه خيريه مھرآفرين، به خبرگزاری فارس گفتمؤسسرقيه موسوی مددکار 

کرده و به  استفاده می سوءاز اين خواب سنگين و مداوم ) ای مادر کيميا ھمسر صيغه(خورده، بابک قرص خواب ھم می

 ».آزار دختر ھفت ساله پرداخته است

ھا  رسانه.  شدتأئيدآموز دبستانی در غرب تھران به صورت رسمی   دانش۶ناظمی به » تعرض«، ١٣٩٣در خردادماه 

اند موضوع را پيگيری نکند، چون  ن حراست آموزش و پرورش از او خواستهمسؤوالبه نقل از يک شاکی نوشتند که 

  ».افتد  در آموزش و پرورش میئیھا چنين اتفاق«
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اند قربانيانی که با پوشش و رفتار خود به تحريک  اند، کم نبوده در مواردی از تجاوزھای جنسی به زنان که علنی شده

در  شھر اصفھان يکی از مشھورترين اين موارد موضوع تجاوز به زنان در يک مھمانی در خمينی. اند متجاوز متھم شده

  . بود١٣٩٠ال س

اگر در «: س آگاھی اصفھان نوشتئيزاده، ر ، به نقل از سرھنگ حسين)ايسنا( در آن زمان خبرگزاری دانشجويان ايران

 ».گرفتند ھا حداقل حجاب را در باغ رعايت کرده بودند، شايد مورد آزار و اذيت قرار نمی اين حادثه خانم

کنند و از اين طريق عناصر  معرفی می... سالی، زلزله و  خشکلمسؤورا » بدحجاب«ھا، ھمواره زنان  امام جمعه

 .ھا تحريک می کنند الھی را بر عليه آن بسيجی و حزب

 

  برخورد گشت ارشاد با بدحجابی مؤثر نبوده است 

 . نبوده استمؤثربرخورد گشت ارشاد با بدحجابی : شھيندخت موالوردی معاون روحانی

:  گسترش فرھنگ عفاف و حجاب گفتئیکارھای اجرا نواده در خصوص قانون راهمعاون روحانی در امور زنان و خا

ست که بايد بپذيريم رويکرد سلبی  اين در حالی. اين قانون نياز به بازنگری جدی دارد و قانون کامل و به روزی نيست

  .صرف در زمينه عفاف و حجاب جواب نداده است

فقط دولت نيست بلکه ساير نھادھای فرھنگی که از بودجه عمومی استفاده  بند است و مخاطب آن ۴٠٠اين قانون بالغ بر 

  .ھاست يت دارند و دولت نيز جزو آنمسؤولدستگاه در مقابل اين قانون  ٢۶ حدودکنند و در واقع مجموعه حاکميت و  می

 گسترش ئیراکارھای اج او در خصوص وظايف معاونت امور زنان و خانواده رياست جمھوری در مقابل قانون راه

معاونت امور زنان و خانواده با شش بند که مربوط به پژوھش و برگزاری ھمايش در : فرھنگ عفاف و حجاب، گفت

ھا و ھمکاری با صدا و سيما و وزارت ارشاد در ترويج نمادھا و الگوھای  سازی، حمايت از سمن راستای فرھنگ

ھای ملی و اسالمی ھست و اتفاقا در مقايسه با خيلی از  يع لباسھای بومی ايرانی و حمايت از مراکز توليد و توز لباس

 .ترين وظيفه را در مقابل اين قانون دارد ھا کم دستگاه

: دار وظايف نيست افزود که اين قانون معطوف به دولت نيست و دولت تنھا در زمينه آن عھده  بر آنتأکيداو ادامه با 

توانيم ادعا کنيم که تمام و کمال اين قانون اجرا شده  ر اين حوزه عمل کنند میھا به وظايف خود د چه تمامی دستگاه چنان

ھا به صورت  در مقدمه اين قانون ھم مشارکت و توجه جدی ھمه نھادھا و دستگاه. گذار باشدتأثيرتواند به سھم خود  و می

 .مستمر و ھدفمند مورد اشاره قرار گرفته است

يازدھم يکی از موضوعاتی که در دستور کار کميسيون فرھنگی قرار گرفت از ابتدای دولت : موالوردی افزود

شناسی عملکرد گذشته و وضعيت موجود در حوزه عفاف و حجاب بود که گزارش آن تھيه و پيشنھاداتی از جمله  آسيب

 . گسترش فرھنگ عفاف و حجاب مطرح شده استئیکارھای اجرا بازنگری و به روز کردن قانون راه

وزارت : ای مبنی بر بازرسی حجاب زنان کارمند دولت از سوی وزارت کشور نيز گفت وص صدور مصوبهاو در خص

کشور دستورالعملی دارد که ھمه ساله در آستانه فصل تابستان که امسال مقارن با آغاز ماه مبارک رمضان بود به 

ھا  غ اين دستورالعمل به نھادھا و دستگاهکند، اما در سال جاری شاھد آن بوديم که پس از ابال ھا ابالغ می دستگاه

منظور يادآوری  ست که اين مصوبه جديد نيست و از قديم وجود داشته و صرفا به اين در حالی.  ايجاد شدئیھا واکنش

 .شود ھا ابالغ می ھمه ساله در آستانه فصل تابستان مجددا به دستگاه
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اندازی شبکه ملی اطالعات در کشور توسط دولت و عدم وجود  اهاو در خصوص انتقاد بسيج جامعه زنان مبنی بر عدم ر

 که محتوای غيراخالقی دارند نيز ئیھا ھا و سايت ھا، کانال  که اطالع دارم مسدود کردن شبکهئیتا جا: اينترنت پاک گفت

  .از ابتدا در دستور کار دولت بوده است

 

  ! اسالم را لرزاندھای حجاب مريم ميرزاخانی، نابغه رياضی پايه ھای بی عکس

 پرسروصدای عفاف و حجاب، ناگھان ئیپيما اخيرا با گرم شدن ھوا و در اوج فضای تبليغی و تنھا چند روز بعد از راه

 و  بار يک نابغه تأسفانتشار خبر درگذشت «: سابقه را در جامعه ايران را تکان داد يک اتفاق غيرمنتظره، چالشی بی

 و تصاوير بدون حجای وی در امريکا سرطان در ئیدليل بيماری ھيوال يرزاخانی بهدانشمند جوان ايرانی، مريم م

  ».ھای ايران روزنامه

چالشی که . ھا و حاکميت اساليم ايران به وجود آورده است ای جديد در رسانه  رياضی، حاال معادله تصاوير مريم نابغه

بود؛ امری که در ادبيات سياسی و » حبوب و محترمحجاب م بی«دادن يک  ھای رسمی با آن مواجه شدند نشان رسانه

نجابت، «در گفتمان رسمی حاکمان اسالمی ايران، حجاب مترادف است با با . شود محسوب می» کفر«رسمی حاکميت 

  !متانت و عفاف زن

 اول  اش در صفحه ھای اجتماعی آغاز شد و سپس نمود جدی  انتشار خبر، نخست در شبکه اين چالش را از ھمان لحظه

  .، مشاھده گرديد١٣٩۶ تير ٢۵شنبه  ھای روز يک روزنامه
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تصويری با کاله و حجابی : کارانه از مريم را مونتاژ کرد عکسی جديد اما محافظه» شرق«طلب   اصالح روزنامه

از اين چالش دست به دامان نقاشی شدند تا » بھار«و » شھروند«، »ايران«، »اعتماد«ھا مانند  نامه بعضی روز. کاره نيمه

 مسألهتر کردند تا صورت  ھای مريم را بسته کادر عکس» جمھوری اسالمی«و » صبح نو«بعضی نيز مانند . رھا شوند

قدر تيره و نامفھوم کنند، تا  ھای او را آن ھم ترجيح دادند آلبوم عکس» خراسان«و » جوان«. به طريق ديگری حل شود

 از ھر دو طيف، مانند ئیھا روزنامه. ايند؛ گرچه قديمی اما با روسریباالخره تصويری مطابق با روايت رسمی بي

ای  طلبان، ھم خيال خودشان را راحت کردند؛ طرح پرتره از اصالح» آرمان«و » آفتاب«گرايان و  از اصول» جم جام«

  ! »حجاب اجباری پس از مرگ«: دست طراح محجبه شده است از مريم را کار کردند که در آن، به

، »وقايع اتفاقيه«مانند .  ھم بودند که واقعيت مريم را پذيرفتند و به آن احترام گذاشتندئیھا ن ميان اما روزنامهدر اي

  ».ھمشھری«و روزنامه » صنعت«، »دنيای اقتصاد«

ھای فرھنگی، مذھبی، سياسی و شھروندان عادی ھم  ين حکومت و شخصيتمسؤولھای   اينستاگرام در ياداشت در صفحه

  . بينيم الش را میھمين چ

. ای متفاوت با موضوع حجاب چالش تصوير مريم ميرزاخانی، ناخواسته و ناگھان فرصتی فراھم کرد برای مواجھه

 اصلی آن، گفتمان رسمی و قانونی حاکميت  چالشی که بازنده! حجابی و حق طبيعی زنان  زمانی برای شکستتن تابوی بی

برای !  ايرانی پس از مرگ، با جايگاه انکارناپذيرش اش نابغه لبته برندهدرباره حجاب اجباری و اسالمی است و ا

حجاب با احترام و با  ِشدن حجاب، تصوير يک زن ايرانی بی بار پس از گذشت قريب به چھار دھه از اجباری نخستين

 ايدئولوژی ھای سست ھای کشور نقش بست و پايه انه متوفی بر صفحات اول روزنامهتأسفچھره معروف جھانی و م

   !خرافی و ارتجاع اسالمی و حاکميت اسالمی ايران را بار ديگر لرزاند

  

  .ھا معتاد ھستند خواب  درصد کارتن٧٠حدود : گوی ستاد مبارزه با مواد مخدر سخن

 :خورند می» انگ معتاد«ھا اغلب ظاھری شبيه معتادان دارند و به ھمين دليل  خواب گفته پرويز افشار باقی کارتن به

  ».ھستند…  درصد کارگران فصلی، کودکان کار، زنان خيابانی و ٣٠اين «

ھا  خانمان ھستند و در خيابان  درصد کسانی که بی٣۵ تا ٣٠گوی ستاد مبارزه با مواد مخدر،  ھای سخن بر اساس گفته

ھا، کارگران  آن«: داردکنند، اما اعتياد ن ھا زندگی می کنند گرچه ظاھری شبيه معتادان دارند يا در پاتوق زندگی می

 ».خواب ھستند فصلی، مھاجران، بيماران مزمن روانی، کودکان کار، زنان خيابانی و افراد فاقد جا و مکان و کارتن

ھا  خانمان گوی ستاد مبارزه با مواد مخدر آمارھای متفاوتی از شمار بی ھای آماری در ايران، سخن ئیبا توجه به نارسا

 ھزار نفر است، برخی ۶٠ تا ۵٠ ای معتقدند شمار اين افراد گفته پرويز افشار، عده به.  کرده استھا ارائه خواب کارتن و

 .اند  ھزار نفر را تخمين زده١٠٠ حداکثری رقم   ھزار نفر را اعالم کرده اند و گروھی ھم با نگاه۴٠ تا ٣٠رقم 

شوند؟ اشتباه ما در  ھا ديده می تری در کف خيابان يشچه اتفاقی رخ داده که معتادان متجاھر ب بايد ديد«: افشار گفته است

 »ھا يا در کجا بوده است؟ گذاری، اولويت بودجه

شود افراد برای درمان به مراکز مجاز   میتأکيدھر چند «:  گفته است١۶ و ١۵او با اشاره به مراکز ترک اعتياد ماده 

 ».شوند  ندارند، در قالب افراد کف خيابانی ظاھر میمراجعه کنند اما متقاضيان و داوطلبان درمانی که تمکن مالی

که  بضاعت ھستند، قبل از آن گوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، ضروری است گرفتار شدگان اعتياد که بی گفته سخن به

به ھای مورد نظر را  اگر متوليان بحث درمان اعتياد بودجه«: خانمان شوند و کف خيابان بيفتند، پوشش داده شوند بی

 ».داد خوابی نشان نمی دادند، عمق و شدت اعتياد خود را در قالب کارتن موقع به اين منظور اختصاص می
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 تير خبر داده و گفته ٢۶ ترک اعتياد به سازمان بھزيستی از روز دوشنبه ١۶چنين از واگذاری مراکز ماده  افشار ھم

شود؛   و امضاء شده و امروز در کميته درمان مصوب میھا در اين باره بازنگری ن نامهئيھا و آ دستورالعمل«: است

اميد . شوند صورت رسمی به بھزيستی واگذار می  از ستاد مبارزه با مواد مخدر جدا و به١۶طوری که مراکز ماده  به

 ». بھتر شود١۶رود با اين اتفاق وضعيت مراکز ماده  می

س انجمن مددکاری ايران با انتقاد از ئيدھد که ر حالی رخ می ترک اعتياد اما در ١۶ در مديريت مراکز ماده تغييراين 

 . دانسته که در آينده محکوم به شکست استئیھا واگذاری اين مراکز به سازمان بھزيستی، اين طرح را از جمله طرح

 . زندان ھا شوند، ابراز نگرانی کرده است٢که اين مراکز تبديل به شعبه شماره  حسن موسوی چلک، از اين

بازگشت بسياری از معتادان به چرخه اعتياد «: ، از قول موسوی چلک نوشته است)ايسنا( رگزاری دانشجويان ايرانخب

  ». روست چرا که برنامه درمان در کشور برنامه موفقی نيست ھای پيش  از واقعيت١۶پس از ترخيص از ماده 

  

  خانمانی در تھران بی

 

  ١٣٩۵فوت معتادان در سال 

گوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ايران در يک نشست خبری به مناسبت روز جھانی مبارزه با مواد مخدر پنجم تير،  سخن

  .اند  فوت کرده٩۵خدر در طول سال مصرف مواد م  نفر به دليل سوء١٩٠گفته است سه ھزار و 

 مسأله نفر به دليل مسموميت حاد با مواد فوت کرده اند که اين ٨٨٢از ميان درگذشتگان ھزار و  پرويز افشار گفته است

  .رسانی کرد مصرف مواد مخدر بيش از پيش در ميان مصرف کنندگان اطالع دھد بايد در مورد سوء نشان می

مرجع اعالم اين آمار اداره .  اعالم شده بود٩۴شته، اما آماری مشابه ھمين آمار برای سال اول ارديبھشت ماه سال گذ

 :المل سازمان پزشکی قانونی کشور بود کل روابط عمومی و امور بين

  .مصرف مواد مخدر مرگ بيش از سه ھزار نفر به دليل سوء: ٩٤ايران در سال 

مرگ و مير ناشی از مصرف مواد در سال گذشته در مقايسه با سال قبل پرويز افشار با مقايسه اين دو آمار گفته است 

 . درصدی داشته است٢/۶رشد  از آن

صادق سروری، دبير شورای  ( گفته يک مقام محلی   به.شود ترين بحران در ايران ياد می عنوان بزرگ از مواد مخدر به

دھند اگر مردم در زمينه مبارزه با موادمخدر ھمکاری  ھا نشان می آمار) ھماھنگی مبارزه با مواد مخدر استان اردبيل

 .نکنند در آينده نه چندان دور در ھر خانه در ايران يک يا دو فرد مبتال به اعتياد زندگی خواھند کرد

 .ترين تھديد برای ايران نام برده بود عنوان بزرگ به» مصرف مواد مخدر و اعتياد« از مسؤولاين مقام 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢٢

 از گسترش شديد مواد مخدر در  (UNODC)  سازمان ملل برای مبارزه با مواد مخدر و جرائماز سوی ديگر، دفتر

  .پردازند ھا نفر بھای ھنگفتی برای اعتياد خود می ميان مردم جھان خبر داده و گفته است ھر سال ميليون

ھزاران . کنند ر ايران زندگی میبر اساس آمارھای غيررسمی بيش از چھار ميليون نفر از مبتاليان به اعتياد در جھان د

 .کنند طور تفننی از مواد مخدر استفاده می ايرانی ھم به

 . سال رسيده است١١مقام ھای بھزيستی در ايران می گويند، سن ابتال به اعتياد و مصرف مواد مخدر در ايران به 

اری جوانا، گل، گراس و علف با  درصد، حشيش و مشتقات آن شامل م۶۶ترياک با بيش از «: پرويز افشار گفته است

 درصد و شيشه با بيش از ھشت درصد از مواد مورد ١٠ درصد، کراک افغانستانی و ھروئين با بيش از ١١ بيش از

چنان در صدر مواد مخدر بوده  مصرف افراد مبتال به اعتياد به شمار می آيد که با توجه به اين آمار، مصرف ترياک ھم

 ».وجه ای داشته استو مصرف شيشه افت قابل ت

اين «: ھا رشدی بيش از ھشت درصد داشته است چنين گفته است مرگ و مير ناشی از مصرف روانگردان افشار، ھم

ھا  رشد، زنگ خطر استفاده از اين مواد را به صدا درآورده است و نياز است در خصوص سوء مصرف روانگردان

 ».ای صورت بگيرد ھای ويژه اطالع رسانی

ھا،  ھای آموزشی و پيشگيرانه اين ستاد در مدرسه به برنامه  ستاد مبارزه با مواد مخدر ايران در اين زمينهگوی سخن

 .ھا و مھدھای کودک پرداخته است ھا، سربازخانه دانشگاه

اند که به   شدهئی دانش آموز پر خطر و در معرض خطر اعتياد در کشور شناسا۶٠٠ گفته پرويز افشار سه ھزار و به

 .ای ارائه شده است ھا خدمات مشاوره آن

 بر .شود موضوع ترانزيت و قاچاق مواد مخدر ھم از جمله مسائلی است که در بحث مبارزه با مواد مخدر مطرح می

 تن مواد مخدر در سه ماه گذشته در ايران کشف شده ٢٠٠ گوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ايران سخن ھای اساس گفته

در محدوده سراوان بوده » قاچاقچيان«در جريان درگيری مسلحانه نيروھای وزارت اطالعات با است که يک مورد آن 

کيلوگرم  ۵٠٠در اين درگيری قاچاقچيان مقدار قابل توجھی مھمات سبک و سنگين داشتند و عالوه بر اسلحه «: است

 ».ھا کشف و ضبط شده است ترياک ھم از آن

  

 خراش از معتادان در حاشيه پايتخت ايران تصويری دل

چنين گفته است در روز جھانی مبارزه با مواد مخدر و ھفته مبارزه با مواد  گوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، ھم سخن

گردان در شماری از استان  ھای روان چنين ادوات مصرف و قرص  تن مواد مخدر و محرک و ھم١۶٠مخدر در ايران، 

 .ھای ايران به آتش کشيده خواھد شد
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 ٣٠٠ تا ٢۵٠ھای ستاد مبارزه با مواد مخدر، ساالنه  پرست، معاون کاھش تقاضا و توسعه مشارکت گفته بابک دين به

يجه بخش بوده رسد که اين بگير و ببندھا نت نظر نمی شوند اما به ھزار نفر در رابطه با جرائم مواد مخدر بازداشت می

 .باشد

ھا، سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران در قاچاق  المللی منتشر شده در رسانه البته طبق اسناد و گزارشات داخلی و بين

  .سالح و مواد مخدر نيز نقش فعالی دارند

  

  ھای اجتماعی تشديد سانسور بر شبکه

ھزار کانال مجرمانه در شبکه اجتماعی تلگرام خبر داد و  ۴٠ ئیآبادی دبير کارگروه فيلترينگ، از شناسا عبدالصمد خرم

در يک مناظره تلويزيونی با محمدجواد آذری جھرمی او . از اين تعداد ھشت ھزار کانال ھنوز مسدود نشده است: گفت

معاون وزير ارتباطات در خصوص وضعيت فضای مجازی و سياست مدنظر درباره فيلترينگ شبکه ھای اجتماعی 

  .دتوضيح دا

ھا اسم خود را  ھزار کانال تلگرامی را مجرمانه تشخيص داديم که بعضی از آن ۴٠تاکنون : خرم آبادی، ادعا کرد

 ھزار کانال تلگرامی مجرمانه تشخيص داده ٢٠اما ھم اکنون . عوض کرده و با نام جديد فعاليت خود را آغاز می کنند

اند و تکليف ھشت ھزارکانال ھنوز مشخص نيست   مستھجن فيلتر شده ھزار کانال از اين تعداد با محتوای١٢شده اند که 

  .ھا عليه مقدسات و امنيت کشور مشغول به فعاليت ھستند که اين کانال

ھای تلگرامی از سوی مقامات کشور و کارگروه مصاديق مجرمانه است که رياست آن را  دستور فيلترينگ کانال

ه خرم آبادی، ھشت ھزار کانال تلگرامی مجرمانه از طريق نرم افزار تشيخص گفت به. دادستانی کل کشور بر عھده دارد

 .اند ھا را رصد کرده داده شده و نھادھا و مردم نيز آن

 کانال ٣٠٠ھزار و  ٣ای  طور ميانگين ھفته که تقريبا به معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی با بيان اين

ھا از طريق سامانه الکترونيکی و رای مثبت و منفی اعضای کارگروه  تمامی کانال: دتلگرامی مسدود می شود، ادامه دا

  .شود و سليقه شخصی در آن دخيل نيست مجرم شناخته می

شخصه تاکنون در مورد فيلتر  ھا نظر شخصی من است اما من به گويد که مسدود شدن اين کانال وزير ارتباطات می

  .ام ادهکردن مصاديق مجرمانه رای شخصی ند

که  ما ھيچ موردی را بدون آن:  عضو است، افزود١٢ مصاديق فيلترينگ دارای تعيينکه کارگروه  آبادی با بيان اين خرم

  .کنيم جزء مصاديق مجرمانه باشد، فيلتر نمی

با اين : اد درصد کانال ھای مجرمانه فعاليت عليه امنيت کشور دارند، ادامه د٣٠که بيش از   با اشاره به اينآبادی، خرم

ھا  دھی به خارجی ما چرا امکان خدمات. کند گويد که تلگرام دستور ما را اجرا نمی حال وزارت ارتباطات به راحتی می

  .بدھيم

محمود واعظی وزير : مجلس، نوشت  مصاديق مجرمانه و دولت سايتتعييننھايتا در رابطه با کشمکش کارگروه 

ھای تلگرامی مجرمانه که مورد ادعای دبير کارگروه  تبوعش نسبت به فيلتر کانالتفاوتی وزارتخانه م ارتباطات با رد بی

سندی در وزارتخانه مبنی بر ارائه ليستی از سوی کارگروه در اين باره :  مصاديق مجرمانه است، تصريح کردتعيين

  .اند پيدا نشد؛ معلوم نيست آن را کجا فرستاده
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دبير کارگروه  که ھنوز ھيچ حساب و کتابی در وزارتخانه برای اظھارات ن اينوزير ارتباطات و فناوری اطالعات با بيا

اند که البته معلوم نيست کجا  ھا را فرستاده ھا مدعی ھستند آمار اين کانال اين: ايم، گفت  مصاديق مجرمانه پيدا نکردهتعيين

  .اند؛ خودشان بايد در اين زمينه پاسخ گو باشند فرستاده

بندد و تا کنون   ھزار کانال تلگرام را می٣که وزارت ارتباطات در ھفته بيش از   با بيان اينطاتوزير ارتباواعظی 

دھد که فعاليت وزارتخانه در فيلتر  اين موضوع نشان می: ، بيان کرد  ھزار کانال تلگرام را مسدود کرده١٣٠حدود 

 تلويزيونی مطرح کرده؛ لذا مشخص است ما  برنامه ھزار کانالی است که اين آقا در ۴٠ھای مجرمانه بيش از رقم  کانال

  .کنيم ھا عمل می جلوتر از آن

 

  بحران زيست محيطی و آب

فالت مرکزی نيمرخ شمالی . آب مستقر ھستند ای کم گويند در فالت مرکزی ايران، جمعيت در محدوده کارشناسان می

بخش ...  قزوين و کرج و تھران تا فارس و کرمان ويعنی از زنجان و. گيرد زاگرس و نيمرخ جنوبی البرز را در بر می

 درصد از کل جمعيت ۴٠. آب قرار دارد  درصد مردم ايران، در اين حوزه بزرگ و کم۶٣اعظم جمعيت ايران، يعنی 

ھای غلط در  گذاری اين امر محصول سياست. ايران ھم در محدوده کوچکی از ھمين فالت مرکزی مستقر شده است

 درصد مردم کشور، که ۶٣اين آبرسانی، برای . آب رساند حاال بايد آب را به اين محدوده کم. ه است سال گذشت۶٠طول 

  .  کنند بحران بزرگی استتأميندر اين منطقه ساکن ھستند و طبيعتا بايد آب مورد نيازشان را 

آب بودن اين منطقه، اصوال   کماند اما با توجه به  ميليون نفر ساکن شده١٨گويند در تھران و کرج حدود  کارشناسان می

  .شدند  ميليون نفر در اين دو شھر ساکن می١٨نبايد 

 

  دشت در بحران مطلق آب ٢٠٠

بسياری از اين .  دشت در حالت بحران مطلق است٢٠٠ دشت ايران، حداقل حدود ۶٠٠شود االن از  چنين گفته می ھم

  .گردند ھا ديگر به حالت اول برنمی دشت

  

 ی در ميدان المپيک تھران يک زن کشته شددر پی تيرانداز

 پوليسس ئي ادعای ر به. ان انتظامی در تھران يک زن کشته و يک نفر ديگر مجروح شدمأموردر اثر تيراندازی 

فرد سوم . و پس از وقوع يک فقره زورگيری رخ داده است» باند سه نفره« يک ئیتھران، اين تيراندازی پس از شناسا

  .ستنيز بازداشت شده ا
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گفته  به. ان انتظامی يک نفر کشته شده بودمأمور تير ماه در جنوب شھر تھران نيز بر اثر شليک ٢٤در روز شنبه 

  .معاون فرمانداری شھر ری در متروی شھر ری، شخصی به يک روحانی حمله کرده و باعث مجروحيت او شد

ان به ضرب گلوله او را از مأمورقاومت کرد،  وارد عمل شد و زمانی که فرد ضارب مپوليسپس از شروع اين حادثه 

و يا به گفته رھبرشان » امر به معروف«ھا داخلی فرد روحانی دست به  بنا به گزارش برخی رسانه. پای در آوردند

 .زده که در پی آن درگيری آغاز شد» آتش به اختيار«ای  خامنه

   تھران ازپوليساند،   دو زخمی خبر دادهدر حالی که فرماندار شھر ری و سرپرست اورژانس کشور از وجود

  . در اين حادثه خبر دادپوليس شھروند و يک ۴شدن  زخمی

  

 متروی شھر ری در جنوب تھران

  

  تيراندازی در پادگان آبيک قزوين سه کشته و پنج زخمی بر جای گذاشت

 از سربازان، روابط عمومی شدن تعدادی در آبيک قزوين و کشته) ارتش( در پی انتشار خبر تيراندازی در پادگان آمادگاه

 .انگاری رخ داده و موجب کشته شدن سه نفر شده است ارتش اعالم کرد که اين تيراندازی بر اثر سھل

سايت رسمی ارتش منتشر شده آمده است که اين تيراندازی   تير در وب٢۶در اطالعيه روابط عمومی ارتش که دوشنبه 

  .طور ناگھانی رخ داده است و به» وظيفه در منطقه نظامی آبيکانگاری يک سرباز  بر اثر سھل«عصر دوشنبه 

پيش از اطالعيه روابط عمومی ارتش، خبرگزاری ايلنا با انتشار اين خبر تعداد مجروحان را شش نفر، از جمله فرد 

دش شليک اش به سربازان ديگر و در ادامه به خو تيرانداز عنوان کرد که به دليل موافقت نشدن با درخواست انتقالی

 .کرد

دليل شرايط سخت دوران  از جمله به. رسند اجباری است  سالگی می١٨خدمت سربازی در ايران، برای پسرانی که به 

ھای ايران حوادثی نظير تيراندازی به خود يا ديگر سربازان و  سربازی و دوری از خانواده ھر از چند گاھی در پادگان

 .دھد داران رخ می درجه

  

  ين عضو خانواده جوان زندانی سياسی بازداشت ھفتم

 در شرايطی که مورد ھدف سه گلوله قرار گرفته بود، از سوی  سال جاری،رامين حسين پناھی، روز دوم تيرماه 

ھای مکرر خانوادەی  با وجود پيگيری. مکان نامعلومی منتقل شد نيروھای سپاه پاسداران حکومت اسالمی بازداشت و به

 .گونه خبری در دست نيست ھادھای امنيتی، تاکنون از سرنوشت اين فعال سياسی ھيچايشان و مراجعه به ن
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ھای عباس،  نام برده به ھمچنين در ادامه فشار بر خانواده و نزديکان رامين حسين پناھی، تاکنون تعدادی از نزديکان نام  

ھا نيز  اشت شدەاند و از سرنوشت آنافشين، احمد، زبير و کيوان حسين يناھی تنھا به جرم پيگيری وضعيت وی بازد

 .خبری در دست نيست

چنان از سرنوشت و سالمتی   روز ھم٢٤باره گفت که با گذشت  يکی از نزديکان اين فعال سياسی کردستان، در اين

چنين گفت که وزارت اطالعات و سپاه پاسداران منکر وجود چنين  رامين حسين پناھی، خبری در دست نيست، وی ھم

 .دھند ھم پاس می شوند، و ھر روز خانواده وی را به  يا بازداشت وی میشخصی و

ھا از  ھای جھانی حقوق بشر، خواستار پشتيبانی اين سازمان گفتنی است که خانواده حسين پناھی در بيانيهای به سازمان  

 .سين پناھی شدندای ديگر نسبت به خانواده ح چنين ممانعت و جلوگيری از حادثه و ھم» رامين حسين پناھی«

برده در شرايطی که مورد اصابت سه گلوله قرار گرفته بود، توسط نيروھای سپاه  گفته خانواده رامين حسين پناھی، نام به  

پس از گذشت چندين روز با درخواست و فشار ادراه . دستگير و به يکی از مراکز درمانی سپاه در تھران منتقل شد

و . ھای اداره اطالعات اين شھر می باشد ترين شکجه عودت داده شده و تاکنون زير سختاطالعات سنندج به اين اداره 

 .رود وی زير شکنجه جان خود را از دست دھد بيم آن می

پناھی دانسته و خواستار   جان رامين حسينمسؤولای حکومت اسالمی ايران را  الملل ھم در بيانيه سازمان عفو بين

 .واده او شده استآزادی فوری ديگر اعضای خان

ھا، کيوان حسين پناھی، پسر عموی رامين حسين پناھی، فعال سياسی، پس از پيگيری خبر رامين پناھی   به گزارش بنا

  .ان اطالعاتی و امنيتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدمأمورتوسط 

 .ورد احضار و بازداشت شده استکيوان حسين پناھی پسر عموی رامين حسين پناھی است که تا کنون در چند م 

 .اند چنين طی روزھای اخير چند تن ديگر از اعضای اين خانواده بازداشت شده ھم

***  

واقعيت اين است که ايدئولوژی اسالمی .  از انبوه وقايع روزانه ايران استئیھا چه که در باال اشاره کرديم تنھا نمونه آن

جامعه ايران، ھنوز يک جامعه جوان است؛ .  و زنان شکست خورده استويژه در نزد جوانان و حکومت اسالمی، به

جوانانی که ھمواره به دنبال کار مورد عالقه، شادی، آزادی، برابری و يک زندگی درخور و شايسته انسانی ھستند و 

. موجود بکوشندبار   وضعيت مشقتتغيير پيگير و راديکال داشته باشند و برای  خواھند در ھمه امور جامعه دخالت می

 را و البته با ھزينه گزافی پشت سر ئیبھا ھای اجتماعی ايران و در پيشاپيش ھمه جنبش کارگری، تجارب گران جنبش

رو، در پی برقراری عدالت و آزادی و برابری در جامعه خود ھستند و بيش از اين تحمل وضع موجود  اند از اين گذاشته

کارھای مناسب برای برون  ياری از شھروندان آزاده جامعه ما، در پی شناخت راهدر نتيجه بس. حقوقی را ندارند و بی

  .ھا ھستند ھای خود و تقويت آن ئیھای مبارزاتی و توانا رفت از شرايط کنونی و بررسی ظرفيت

 داری، با اتکا به روابط و مناسبات ن توسط ھمه نيروھای ضدسرمايهئيدھی دمکراتيک از پا ترديد خودسازمان بی

 يک جامعه نوين آزاد و انسانی و بدون آقا باال سر، آرزو و دغدغه بخش ئی و دموکراسی مستقيم، با ھدف برپائیشورا

  !اعظم شھروندان ايران و منطقه و جھان است

  ٢٠١٧ جوالی ھجدھم - ١٣٩٦ ]سرطان[شنبه بيست و ھفتم تير سه

  

 

 


