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 .Iran's M ايران آئينۀ

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ دسمبر ١۴

  کاران اسالمی،در حکومت تبھ
  ! فساد مالی و اقتصادی عموميت دارد

٣  
  »شاخص جھانی احساس فساد «١٣۶رتبه 

 .قرار گرفته است» شاخص جھانی احساس فساد «١٣۶ کشور و منطقه، در رتبه ١٧۵ان ي در م٢٠١۴ران در سال يا

الدی ي م٢٠٠٩تا سال » شاخص احساس فساد«ران از نظر ينژاد، رتبه ا تر و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی شيپ

  .دي جھان رس١۶٨ت خود، رتبه ين وضعيرو به سقوط گذاشت و در ھمان سال به بدتر

 قرار ٧٨ن کشور در رتبه يگردد؛ زمانی که ا الدی باز میي م٢٠٠٣ران طی دو دھه اخير به سال يگاه ايجان يبھتر

 .داشت

 کشور در سال گذشته ميالدی، حکومت اسالمی را به لحاظ ١٧٧المللی شفافيت اقتصادی با بررسی وضعيت  مرکز بين

 ماه  س جمھور، اسحاق جھانگيری فروردينئياول رمعاون .  قرار داده است١۴۴فساد اقتصادی و اداری در جايگاه 

در کشور » فساد سيستماتيک«گيری  ای جايگاه ايران، نسبت به شکل  پله١١امسال با اشاره به اين گزارش و سقوط 

  . مقابله کند» ھای عميق نفوذ فساد به اليه«ھشدار داد و از نھادھای نظارتی خواست با 

 سال از تشکيل اين ١٣ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حالی بيان کرده بود که جھانگيری اين سخنان را در نشست 

  .گذشت ستاد می

با توجه به استدالل . سان سه قوا تشکيل شدئيای و با حضور ر ستاد ياد شده به فرمان رھبر حکومت اسالمی، علی خامنه

 .کرد ا پيش ماموريتش خاتمه پيدا میھ وزير کشور، اگر قرار بود اين ستاد کاری از پيش ببرد، بايد سال

به مرحله «ھای مجلس از رسيدن ايران  س پيشين مرکز پژوھشئيس جمھور، رئياندکی پيش از ھشدار معاون اول ر

 مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مسؤولنھادھای «خبر داده و گفته بود در اين مرحله » فساد سيستماتيک

 ».مبتال ھستند

دار مبارزه  ه، نيروی انتظامی، مجلس و سازمان بازرسی کل کشور عھدهئي مانند قوه قضائیر احمد توکلی، نھادھابه اقرا

 ».پاِک پاک نيستند«اند، اما خودشان  با فساد شده

  

  اقرار روحانی به فساد اقتصادی دولتی
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وس] آذر١٧روحانی در سخنان روز دوشنبه  اگر در کشوری قبح «: که خود، اقرار کرد ٢٠١۴-١٢-٠٨ - ١٣٩٢ [ق

کم قانون مسخره  کم...  که قبح شکسته شودئیرشوه از بين برود، قبح دزدی و فساد از بين برود بايد به خدا پناه برد آنجا

  ».شود شود و نعوذبا آيه قرآن به استھزاء گرفته می می

زيرميزی يعنی قبحی وجود دارد اگر «: افزوداست،  گفتند زيرميزی االن روی ميزی شده  او با بيان اين که در گذشته می

نشينی کنيم؟ اعالم کنيم که  زيرميزی به روميزی تبديل شود آن وقت چه بايد کرد؟ ما بايد در برابر فساد عقب

 »توانيم؟ نمی

***  

جواب اين نتيجه اين ھمه فساد اقتصادی در حکومت اسالمی چيست؟ ضرر و زيان آن متوجه چه کسانی است؟ 

  .ھای رسمی حکومتی پيدا کرد توان در آمارھای رسمی مقامات و ارگان را به سادگی میت سؤاال

 کرده تعيين روزه ١٠٠ای است که روحانی در انتخابات سال گذشته برای آن دوره  بھبود وضع معيشتی مردم، وعده

 ارزيابی ميزان تحقق اين  روز از دولت روحانی گذشته و بر مبنای آمارھای رسمی، به١٠٠بود؛ اما اينک يک سال و 

  .کنند پردازيم؛ ھرچند آمارھای غيررسمی يعنی ھمان جيب مردم، اين روزھا ارقام باالتری را بيان می وعده می

 با لغو يا کاھش امريکاای و مخالفت  شب ھفته گذشته پس از ناکام ماندن مذاکرات ھسته حسن روحانی دوشنبه

 .آميز بودن روند مذاکرات يک سال اخير سخن گفت يزيونی از موفقيتھای اقتصادی، در يک گفتگوی تلو تحريم

  

  افزايش قيمت نان

 ٨٠٠قيمت ھر قرص نان سنگک : ھای جديد نان، گفت س اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان نان در باره قيمتئير

اين که قيمت انواع نان  شده است، ضمن تعيين تومان ۴٢۵ تومان و تافتون ٢٢۵ تومان، لواش ٧٠٠تومان، بربری 

پيش از اين، قيمت نان .  درصد نسبت به دوره قبل از اصالح قيمت افزايش يافته است٣٠فانتزی نيز به طور متوسط 

  . تومان بود۶٠٠ تومان و سنگک ٣٠٠ تومان، تافتون ۵٠٠ تومان، بربری ١۶٠لواش 

 تومان، نان ٩٠٠وشنبه قيمت نان بربری صنعتی از روز د: س اتحاديه توليدکنندگان نان صنعتی گفتئيجواد کرمی ر 

کرمی معاون .  تومان شده است٢۶٠ تا ٢۵٠ تومان و نان برکشن حدود ۶۵٠ تومان، نان ھمبرگری ۶۵٠باگت 

 درصدی قيمت انواع نان به ٣۴ھای نانوايان درباره افزايش  با اتحاديه: ريزی و اشتغال استانداری تھران گفت برنامه

  .توافق رسيديم

  

  افزايش قيمت بنزين و گازوئيل

ھای نفتی در اليحه بودجه سال   درصدی قيمت فرآورده۴٠ تا ٣٠افزايش : ، نوشت١٣٩٣ آذر ١۵سايت اقتصاد آنالين، 

ھا در اليحه بودجه  نماينده مجلس رژيم در خصوص ساز و کار دولت برای اجرای قانون ھدفمندی يارانه ثروتی . ٩۴

 تومانی را ادامه ۵٠٠ ھزار و ۴۴ھای نقدی کاھش نخواھد يافت و دولت پرداخت يارانه   يارانه٩۴در سال :  گفت٩۴

  .خواھد داد

بر اين اساس :  را افزايش خواھد داد، افزود٩۴ھای انرژی در اليحه بودجه  او با بيان اين که دولت قطعا نرخ حامل

 ۵٠٠ تومان و گازوئيل با نرخ ١٠٠٠با نرخ  درصد افزايش خواھد يافت و بنزين ۴٠ تا ٣٠ھای نفتی  قيمت فرآورده

 .تومان عرضه خواھد

  

  نوسانات ارز
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انتظار : گويد س اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تھران در خصوص نوسانات نرخ ارز میئياسحاق، ر  آلئیيح 

  .طور نشد  شود که اينتغييررفت فضای روانی کشور بعد از مذاکرات دچار  می

ريشه نوسانات اقتصادی به : گويد واردات اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تھران میس کميسيون ئيحريری، ر

 در ايران باال دالرکند، نرخ  گردد، زمانی که شاخص بورس ايران افت می ناپايداری و ضعف اقتصاد ايران باز می

  .رود، در حالی که در ھيچ کجای دنيا اين گونه نيست می

بازان اين نقل و  بازی است و سفته  عمده اقتصاد ايران، سفتهمسألهاين نشان می دھد : دافزاي او در گفتگو با مھر می

. ای، وضعيت ارز را در بازار مديريت کند ھای توسعه دھند، البته دولت مکلف است طبق برنامه انتقاالت را انجام می

  .گردد  الزم برای مديريت باز میبخشی از اين نوسانات نيز به دليل ضعف مديريت دولت و البته نبود ابزارھای

  

  مؤسسات غيرمجاز

تواند به دليلی  ھيچ کسی نمی: ات غيرمجاز فعال در کشور گفتمؤسسمعاون نظارت بانک مرکزی درباره آمار و تعداد 

اما اگر بعدھا نيروی انتظامی براساس روش . ات غيرمجاز عدد مشخصی را اعالم کندمؤسسگستردگی، از تعداد 

  .ھا شفاف تر خواھد شد اند وارد شود تعداد آن  کردهعيينتمشخصی که 

الحسنه داريم و تعدادی در  تھرانفر با بيان اين که برآورد اوليه من اين است که حدود چھار تا پنج ھزار صندوق قرض

ن از  نظيراعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی که بيروئیھا  تعاونی اعتبار سالم يعنی تعاونی١٨٠٠ تا ١٧٠٠حدود 

 تعاونی اعتبار آزاد که مورد پذيرش ۶٠ تا ۵٠بر اين اساس با احتساب حدود : شوند، گفت محيط کار خودشان ديده نمی

 .ه مالی اعتباری در کشور وجود داردمؤسس ٧٠٠٠نبوده و بايد مراحل انحالل، تبديل و يا ادغام را طی کنند حدود 

توانيم دقيق اعالم   قرار گرفته و نمیئیات غيرمجاز ھر کدام در جامؤسسبقيه : معاون نظارت بانک مرکزی توضيح داد

ممکن . ھا مستلزم ھمکاری نزديک با بانک مرکزی است گيرند و البته دريافت مجوز آن کنيم که چه زمانی مجوز می

 سپرده قانونی است بسياری ھم اھتمام نداشته و فکر کنند که در اين فضای خاکستری بھتر کار کرده، سود باال گرفته و

  .شود ھا اقدام می دھند؛ اما اين وضع قابل دوام نيست و حتما برعليه آن نمی

  

   ميليون فقير١٢

عالوه بر اين نظام . ايم  کردهئیشناسا  ئیبيش از ھشت ميليون تن فقير غذا«: ربيعی وزير کار دولت روحانی گفته است

امروز ھشت  ».ايم  کردهئی ميليون تن را شناسا١٢ر تا حدود ھای آماری ديگ ، با کمک مرکز آمار و سازمانئیشناسا

 برنامه حمايت ٢در سال جاری . اند  قرار گرفتهئیتغذيه در کشور بودند تحت پوشش امنيت غذا ميليون نفر که دچار سوء

  )خبرگزاری مھر( . انجام شده استئیغذا

  

  بيکاری

 درصد زنان ١۴ يا ١٣تنھا . شود اران آمارھای متفاوتی اعالم میاما در مور رقم بيک. ھا نفر بيکارند اکنون ميليون ھم

  .ايرانی، شاغل ھستند

 ھزار شغل در فاصله يک ٧٠٠ اعالم کرد بيش از ٩٣مرکز آمار ايران در گزارش اخير وضعيت بيکاری در تابستان 

 و کشاورزی از بين رفته  بخش صنعت، خدمات٣ در ٩٣ تا تابستان ٩٢ساله فعاليت دولت تدبير و اميد از تابستان 

  .است
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در يک اقدام کلينيکی از :  جاری خبر داد و گفت  ھزار شغل جديد تا پايان سال۴٠٠معاون اشتغال وزارت کار از ايجاد 

 نيز ادامه داشت، اما در سال ٩٢ريزش نيروی کار کشور تا پايان سال .  ھزار نفر جلوگيری شده است٣٠٠بيکاری 

 .نوان شد، جلوی ريزش نيروی کار کشور گرفته شده استجاری با اقداماتی که ع

در اين راستا .  نيز در راستای تثبيت بازار کار کشور انجام شدئیھا چنين گام ھم:  در وزارت کار افزودمسؤولاين مقام 

 ٣٠٠سری اقدامات کلينيکی و اورژانسی به منظور ريزش و بيکاری  از سوی معاونت روابط کار وزارت کار يک

ھای جديد دولت به منظور خروج اقتصاد از رکود در  با توجه به اجرای برنامه. ار نيروی کار کشور انجام شدھز

اگر چنين شود، بايد تا پايان سال جاری . رود رشد جديد اقتصادی در کشور شکل بگيرد ، انتظار می٩۴ و ٩٣ھای  سال

 )خبرگزاری مھر( . ھزار شغل جديد باشيم۴٠٠منتظر ايجاد 

 ميليون نفر اعالم کرد و ھشدار ۶ی ربيعی، وزير کار در تازه ترين گزارش خود به مجلس، بيکاران فعلی کشور را عل

  . ميليون نفر خواھند رسيد١٠ به ١۴٠٠داد اگر کاری نکنيم تعداد بيکاران در سال 

التحصيالن دانشگاھی  فارغای را درباره بيکاری  عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور نيز نيز به تازگی موارد تازه

 ۴٣التحصيالن دانشگاه ھا به  در حال حاضر، نرخ بيکاری فارغ: وزير کشور اعالم کرده است. مطرح کرده است

  .درصد رسيده است

 عامل تنش زا در کشور ٣نشينی و بحران آب؛  رحمانی فضلی، به اين مطلب نيز اشاره کرد که بيکاری در کنار حاشيه

 .شوند محسوب می

 ھای اقتصادی دھه ھای  در صورت ادامه مدل:  درصد است گفت١۴زير کشور با اعالم اين که نرخ بيکاری فعلی و

ھا و  در حالی که کارخانه . ميليون بيکار تحصيل کرده مواجه خواھد شد١١ کشور با حدود ١۴٠٠قبل، در سال 

، آن  )اند سره کارشان را تعطيل کرده  که يکھا سوای آن( کنند می» تعديل نيرو«يک  به ھای کوچک و بزرگ يک شرکت

، به راستی  شود  ھزار نفر به خيل جويندگان کار افزوده می ٧٠٠، که ساالنه در حدود  ھم در کشوری با جمعيت جوان

 چگونه ممکن است که نرخ بيکاری تنزل يافته باشد؟

  

  خواب در تھران  ھزار کارتن۵٠

ترين سرفصل مطرح شده در  خواب در تھران مھم  ھزار کارتن۵٠يش از  حضور ب:روزنامه اعتماد، اخيرا نوشت

ھای اجتماعی به خصوص بحث کودکان و زنان  يکصد و پانزدھمين جلسه شورای شھر موضوع معضالت و آسيب

س سازمان بھزيستی نسبت به افزايش تعداد زنان خيابانی ھشدار داد و احمد دنيامالی ئيدر اين جلسه ر. خيابانی بود

اين در حالی است که .  ھزار عنوان کرد۵٠ھای تھران را بيش از  خواب عضو شورای شھر آمار واقعی کارتن

شايد بتوان دليل اين اختالف را در .  ھزار نفر عنوان کرده بود١۵محمدرضا قاليباف، شھردار تھران تعداد اين افراد را 

ھای   باشد که از امکانات گرمخانهئیھا خواب کارتنوجو کرد که آمار قاليباف، تنھا محدود به  اين نکته جست

س سازمان بھزيستی کشور آغاز کرد که به بھانه ھفته و ئيھای اجتماعی را ر بحث آسيب. اند استفاده کرده» شھرداری«

ھمايون ھاشمی در سخنان خود ضمن ھشدار نسبت به افزايش اين . روز جھانی معلوالن در صحن شورا حاضر شده بود

توان  ھا اقدامات خوبی انجام داده است اما نمی خواب سازمان بھزيستی در بحث ساماندھی کارتن: در جامعه گفتگروه 

خواب رو به افزايش است و به ھمين دليل بايد به اين موضوع توجه  اين واقعيت را انکار کرد که تعداد زنان کارتن

  . شودئی ويژه

وی درمورد بحث . شد در ھمين حد خاتمه نيافت انی معلوالن ادا میاما سخنان ھاشمی که يک روز قبل از روز جھ

سازی نيز  واقعيت اين است که در بحث مناسب: سازی فضاھای شھری و ابنيه در حال احداث در تھران گفت مناسب
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رو نيستيم، چرا که سرانه  ھا صورت گرفته است، امروز با شرايط خوبی روبه باوجود اقداماتی که در شھرداری

ھا، زنان خيابانی و معلوالن موضوعاتی  خواب اين مباحث، يعنی کارتن.  درصد است٢٠سازی در کشور زير  مناسب

  . است که بارھا درصحن شورا به آنھا پرداخته شده است

ضمن برشمردن » اعتماد«وگو با  احمد دنيامالی از اعضای شورای شھر در حاشيه جلسه روز گذشته شورا درگفت

ھای  خواب ھای تھران، درمورد آمار ارايه شده از سوی شھردار تھران که چندی پيش تعداد کارتن نهوضعيت گرمخا

ايم  ن و نھادھای مختلف گرفتهمسؤوال که از ئیھای ما و آمارھا بررسی:  ھزار نفر اعالم کرده بود، گفت١۵تھران را 

 براين که امکانات و تأکيد وی با  .نفر است ھزار ۵٠ھای تھران بيش از  خواب حکايت از آن دارد که آمار کارتن

مشکل ديگر : کند، گفت ھا را نمی خواب ھای ما درحال حاضر به ھيچ عنوان تکافوی اين خيل عظيم از کارتن گرمخانه

ھای دوری دارند برسانند؟ بايد   که فاصلهئیھا ھا با کدام پول و چگونه بايد خود را به گرمخانه خواب اين است که کارتن

مالی معتقد است  دنيا. ھا بتوانند به راحتی خود را به اين نقاط برسانند خواب ھا به حدی برسد که کارتن عداد اين گرمخانهت

ھا وضعيت بسيار  خواب و کودکان باشد چرا که آن ھا دغدغه اصلی بايد وضعيت زنان کارتن خواب که دربحث کارتن

ھا و نھادھا  ور ما به دليل وضعيت خاص زنان دراجتماع، اکثر سازماندر کش«: خواب دارند تری از مردان کارتن وخيم

ترسند که برايشان دردسر  خواب بردارند چرا که ازآن می حاضر نيستند قدمی برای احداث مراکزی برای زنان کارتن

  ».ساز شود

ھای تلخ  کی از واقعيتخواب و فروش کودکان آنھا به عنوان ي چنين به زايمان زنان کارتن اين عضو شورای شھر ھم

کند يا به ھر دليل مجبور به ترک   شديد میئیچرا نبايد زنی که با شوھر خود دعوا: شھر تھران اشاره کرد و گفت

 باشد که وی را به شکل موقت ئیھا درآورد؟ چرا نبايد جا  برای ماندن داشته باشد و سر از خيابانئیشود جا اش می خانه

  دھد؟و حتی برای يک شب سرپناھی

  

  نشينان جمعيت حاشيه

ن مسؤوالنان شھرھای بزرگ در حالی از سوی ينش هيت حاشيای و جمع هيآمارھای متفاوت درباره وجود مناطق حاش

ھا و  ان دستگاه ھای دولتی و سازمانينی در مينش هيف درستی از حاشيچنان تعر شود که ھم مختلف حکومتی اعالم می

  .ھای عمومی وجود ندارد ارگان

چ يری داشته که بنا بر گفته کارشناسان و آگاھان نه تنھا تاکنون ھيگ ش چشمير افزايھای اخ نی در حالی طی سالينش هياشح

ران دولتی ھمواره با قرار دادن اراضی ين و مدمسؤواله نشده است بلکه يباره ارا نيبرنامه خاصی از سوی دولت در ا

  .اند ز داشتهي نمسألهھا سعی در پاک کردن صورت  داریان اراضی تحت پوشش شھريای شھرھا در م هيحاش

: ن درشھر تھران گفتيه نشيون نفرحاشيلي م۵/۵ تا ۵مشاور شھردار تھران در امور شھرسازی با اشاره به وجود 

  .شوند ل به شھر میيت به راحتی تبديه جمعيرو ش بیيل رشد مھاجرت و افزايمتاسفانه روستاھای اطراف تھران به دل

 شھر، داری ۴ن تعداد تنھا ي شھر است که از ا۵۴اکنون استان تھران دارای  سنا گفت که ھميگلی، به ايف بيشرولی 

 . شھر طرح ندارند۵٠عنی يلی ھستند و مابقی يطرح جامع و تفص

لی شھری بوده و ي شھر، دارای طرح جامع و تفص١۶٠ شھر است که فقط ١۶ک ھزار و ين کل کشور دارای يچن ھم

نی مواجه يه نشيای مانند حاش دهيچيل با معضالت و مشکالت پين دلين طرح ھستند و به ھمي شھر فاقد ا٩٠٠حدود 

  .ھستند

ش ين در استان تھران در حالی از سوی مشاور شھردار تھران عنوان شد که چندی پيه نشيون نفر حاشيلي م۵/۵وجود 

 .ن ھستنديه نشيتخت حاشيت پاي درصد جمع۵٠ تا ٣۵ز اعالم کرد يباف، شھردار تھران نيمحمد باقر قال
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 ٣/۵ش از يابی ھای صورت گرفته در حوزه خدمات شھری، تھران بيبا توجه به ارز: باف به خبرنگاران گفتيقال

 .ھای فراوانی در پی خواھد داشت ن معضل، عوارض و ناھنجاریين دارد که اينش هيون نفر حاشيليم

 گفت که آمار ئیت قضاينی و امنينش هيش حاشين در ھمايش از ايز پير مسکن و شھرسازی نيگر وزياز سوی د

 شھر بزرگ کشور ١٠ن افراد در حوالی يون نفر است که حدود سه چھارم ايلي م٨ک به ينان کل کشور نزدينش هيحاش

  .سکونت دارند

 خالف ادعای بر. نشينيان در زاھدان پرداخته است خبرگزاری حکومتی طی يک گزارشی به بررسی وضعيت حاشيه

باشد، کارگران و مردم فقير ھستند که   ھزار نفر فقط در زاھدان می٣٠٠ھا  نشينان که جمعيت آن اين خبرگزاری حاشيه

در اين ميات سياست حکومت ھم مدام تھديد اين جمعيت به خراب کردن . دسترسی به ھيچ امکانات رفاھی ندارند

  گزارش مھر ضميمه است. ھايشان بوده است خانه

خدمات رفاھی و امکانات » ھای غيرمجاز گاه بانيان سکونت کودکان قر - نشينی زاھدان رکورددار حاشيه«: مھر نوشت

 ھزار نفر از ساکنان اين منطقه ١۵٠شھری زاھدان از سمت جنوب به شمال روندی معکوس داشته تا حدی که بيش از 

 ھزار ٨٠٠ ھزار نفر از جمعيت ٣٠٠ن محلی مسؤوالفته حتی از داشتن آب شرب بھداشتی و برق محروم ھستند و به گ

  .نفری اين شھر در حاشيه قرار دارند

شود به  رنگ می نيز شھرت دارد رد پای ادارات نيز کم» بام زاھدان«با پيشروی به سمت شمال شھر زاھدان که به 

ھای فاضالب  ای پراکنده، عبور کانالھ ھای خاکی، تکثر واحدھای مرغ پر کنی در جوار خيابان، زباله ای که کوچه گونه

  .کند  میئیھا و تجمع معتادان خيابانی پر رنگ تر و محروميت از خدمات شھری به وضوح خودنما از ميان محله

ھای بھداشتی در اين  کشی بوده و لذا وجود حمام و چشمه غالب منازل احداث شده در اين نقطه از شھر فاقد آب لوله

ھا است که نيازھای اوليه ساکنان اين محالت به دست فراموشی سپرده   بوده و سالئی و صحرائیمنازل به شکل ابتدا

  .شده است

 سال از زندگی ٢۵ھای بسياری از محله شير آباد با اين که از قدمت بسيار زيادی نيز برخوردار است و بيش از  قسمت

داند و لذا از ارائه بسياری  ھا را مالک نمی ھرداری آنگذرد اما مالکيت شخصی ندارد و قانونا ش ساکنان در اين محله می

  .خدمات شھری به اين مناطق تاکنون خودداری شده است

ن ئينشين اين شھر است که به دليل پا کريم آباد، شير آباد، ھمت آباد و بلوار رسالت در زاھدان يکی از نواحی حاشيه

  .ھای کاذب اشتغال دارند  و به شغل جذب بودن سطح سواد و مھارت در بخش غير رسمی اقتصاد

 درصد واحدھای مسکونی فاقد ٨٠کنند و قريب به  در اين مناطق اغلب خانوارھا تنھا در يک يا دو اتاق زندگی می

فاضالب و فضاھای غيربھداشتی در سطح شھر که منجر به شيوع انواع وجود مسيرھای روباز . پروانه ساختمان است

  .نشينی در اين ناحيه شھری است  و کالبدی حاشيهئیھا شده از ديگر آثار فضا بيماری

سوادی، وجود خانوارھای فاقد سرپرست، تکثر افراد فاقد شناسنامه، عدم وجود نيروی  جوانی جمعيت، باال بودن نرخ بی

  .ھای غيررسمی بر رسمی از جمله معضالت حاکم بر اين مناطق است به فعاليتکار متخصص، غل

 شھری، بروز پديده بدمسکنی، عدم دسترسی به خدمات رفاھی ئیگيری خدمات زيربنا ساختار کالبدی شامل عدم شکل

 که بر مشکالت ھای توليدی و کارگاھی از جمله مشکالتی است گيری فعاليت شھری، توزيع ناعادالنه زمين و عدم شکل

  .ای کالن شھر زاھدان افزوده است حاشيه

کرد   ھزار نفر تجاوز نمی١٧ از ١٣٣۵طبق آمار سازمان برنامه و بودجه شھر زاھدان در حالی که جمعيت آن در سال 

 نفر رسيد و به گفته ٢٧٠ ھزار و ۵٣٢ به مرز ١٣٨٢ نفر و در سال ٧۴٠ ھزار و ٩٣ به تعداد ١٣۵۵در سال 

  .دست اندرکار اين جمعيت در حال حاضر به مرز يک ميليون نفر رسيده استن مسؤوال
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  زنان خيابانی

» فروشی تن«ھا   نفر از آن۶٠٠ھا، مشخص گرديده  در پی دستگيری بالغ بر دو ھزار زن خيابانی و بررسی وضعيت آن

ه اين دام افتاده و اقدام به ھای مجازی ب  نفرشان از طريق شبکه١۴٠٠اند و  را به عنوان شغل خود انتخاب کرده

  .اند کرده می» ھوسران«گيری با مردان  ارتباط

 ميليون نفر زن بيوه و مطلقه در کشور وجود ۵/١اکنون بالغ بر  اين در حالی است که بر اساس آمارھای موجود، ھم

ر دختر نيز وجود دارند که  ميليون نف۵/۴از سوی ديگر حدود . شود  نفر به اين آمار اضافه می١۶٠دارد و روزانه نيز 

نکته درخورد توجه اين که بين سن بلوغ و ازدواج در کشور به شدت باال رفته است، به طوری . اند ھنوز ازدواج نکرده

  . سال فاصله افتاده است١۵ سال و پسران ١٨که بين سن بلوغ با ازدواج دختران 

ھا برای بار   درصد از آن۵/٧ابقه دستگيری نداشته اند،  درصد از يادشدگان س۵/٨٧به لحاظ سابقه دستگيری بالغ بر 

 شھريور ٢٣، ١٢سايت ظھور ( .اند  خودداری کردهسؤال به اين ئیگو  درصدشان از پاسخ۵/۵اند و  دوم دستگير شده

١٣٩٢(  

  

  اعتياد

آموزان معتاد  دانشآخرين باری که آمار . در اين مور نيز آمار مشخصی وجود ندارد. اعتياد در ايران، خانمانسوز است

 ھزار ٣٠ محمد رضا جھانی، قائم مقام دبير کل وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر از وجود   بود که١٣٨٧اعالم شد سال 

 کارشناسان برای بررسی وضعيت مواد مخدر  اين آمار زمانی اعالم شد که ھنوز. دانش آموز معتاد در کشور خبر داد

آمار .  انجام شده بود١٣٨۶کردند که در سال  ضعيت اعتياد در کشور استناد میدر کشور، به طرح ارزيابی سريع و

آموزانی که تمايل به ترک نداشتند در آن لحاظ  آموزان خود معرف بود و بنابراين دانش اعالم شده، بر اساس شمار دانش

  .نشده بودند

 ١٩ تا ١۵انجام شد گروه سنی  ١٣٩٠شناسی مصرف مواد مخدر که در سال  از سوی ديگر به گواه طرح شيوع

ھا اشاره شده است در سن تحصيل ھستند که ممکن است در مدارس کشور مشغول به   که در اين آمار به آنئیھا ساله

 .تحصيل باشند يا نباشند

پيش  سال ۶تر از آن رقمی است که  آموزان معتاد مسلما بسيار بيش البته بايد به اين نکته ھم توجه داشت که شمار دانش

 .اعالم شده است

آموزان معتاد  ه دانش اعتياد و روانشناسی است که نبود دانشمؤسسيکی از اين کارشناسان، سعيد صفاتيان، مدير عامل 

دولت يازدھم به مردم : دھد خواند و درباره آمار کلی معتادان در کشور نيز توضيح می در مدارس را دروغی بزرگ می

ت اجتماعی کشور ارائه کند و من معتقدم آمار واقعی معتادان در کشور از جمله قول داده است گزارشی از وضعي

تر اعالم شود چون اگر اين چنين اتفاقی نيفتد،عملکرد دولت جديد ھم با مشکل مواجه   است که بايد ھرچه سريعئیآمارھا

  .ال خواھد داشتھای آينده اشک شود و به علت نادرست بودن آمار پايه، گزارش از عملکردش در سال می

بينند و  تر از مردان است، زنان خيلی زود آسيب می مرگ و مير ناشی از مصرف مواد مخدر در زنان و دختران سريع

گونه از قشر  رسند و خودکشی در زنان به ويژه دختران از ديگر عواقب ناشی از مصر مواد مخدر در اين به ته خط می

گری، فقر،  شود فراز از خانه، روسپی اين حيث متوجه زنان معتاد می که از ئیھا از ديگر آسيب. جامعه است

استفاده جنسی  ھا و سوء ھا خشونت بارتر از ھمه آن ھای مقاربتی و اسف ھای عفونی مثل ايدز، ھپاتيت و بيماری بيماری

  .گونه از معتادان است از اين
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در بخشی از اين . رزه با مواد مخدر اختصاص داشتھای مبا ای در شبکه يک صدا و سيما مربوط به راه اخيرا مناظره

اين در حالی است که پيش از اين .  ميليون نفر اعالم کرد٣برنامه معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر، معتادان ايران را 

  .کردند  ميليون نفر اعالم می۵/١ن اين آمار را زير مسؤوال

 ميليون نفر ٣بيش از : دمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ھم گفتھای مر پرست معاون کاھش تقاضا و مشارکت بابک دين

 ٩١ر روزھای آخر سال   د.ای را انجام داد در کشور به معضل اعتياد گرفتار شدند که بايد در اين بخش اقدامات ويژه

  ر ايران را سه دادان تعداد معت، ستاد مبارزه با مواد مخدر آمار واقعیر  رمان د دپيشين کل مدير صفاتيان،   که سعيد بود

  .  ھزار نفر اعالم کرد ۶٠٠ميليون و 

 

  تصادفات رانندگی

بر . ومير در جھان است ومير در ايران و نھمين عامل مرگ  امروزه تصادفات رانندگی يکی از سه عامل اصلی مرگ 

 ميليون ۵٠ دادند و حدود  ھزار نفر جان خود را از دست٢٠٠و   ميليون   بيش از يک٢٠١٢اساس آمار در دنيا در سال 

 افراد حادثه ديده  نشينی ھای ديگر بر اثر تصادفات به وجود آمده که منجر به خانه نفر نيز دچار معلوليت شدند يا بيماری

  .شده است

 ھزار نفر ٨٠٠ھزار نفر بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند و ١٩در ايران در سال گذشته حدود 

با شروع تعطيالت نوروزی، ھر  شود و تنھا   اھميت چندانی داده نمیمسأله و اين در حالی است که به اين مصدوم شدند

کند، عالوه بر چند و  شود و توجه ھمگان را به خود جلب می ھا منعکس می سال در کشور نخستين خبری که در رسانه

ھا و البته  ھا، مصرف سوخت، شلوغی جاده ه مسافرتھای مربوط ب ات در بازار، آمارھا و گزارشتغييرھا و  چون قيمت

 .سوانح و آمار کشته يا زخمی شده است

 نفر در دو ھفته تعطيالت نوروزی جان ١٣٠٠بر اساس اعالم سازمان پزشکی قانونی کشور، به طور متوسط ھر ساله 

 .اند باخته

م تصادفات كشور است يرمستقيم و غيمستقھای  د ناخالص ملی رقم خسارتي درصد تول٧ش از ينظران ب به گفته صاحب

 ھزار ۴٧٠د ناخالص كشور حدود ي تولارد لایريلي ھزار م۶٧۵٧ از مجموع ٩١ھا در سال   آورد كه بر اساس آمارھا و بر

  .خسارت به اقتصاد كشور وارد شده است) ارد تومانيلي ھزار م۴٧( ارد لایريليم

 از ١٨٩ كشور جھان در رتبه ١٩٠ان يران را در مي اثر تصادف، ا نفر بر۵٠به گزارش فرھنگ نيوز ، مرگ روزانه 

رباس با يك ايكی ھر ھفته برابر با سقوط يای كه آمار تلفات تراف منی در تصادفات رانندگی قرار داده است به گونهينظر ا

م و ي مستقارد تومان خسارت به صورتيلين ھزاران ميچن ن معضل ھميشود كه ا آورد می  مسافر در كشور بر٣۵٠

 .زند م به اقتصاد كشور میيمستق ريغ

 

  کارگران قربانی سوانح محيط کار

 سال گذشته يعنی از ١٠ھای سازمان پزشکی قانونی تھيه شده است، در  در يک بررسی آماری ديگر که با تکيه بر داده

اين آمار واقعی باشد، يعنی اگر . اند  کارگر قربانی سوانح محيط کار شده۴٣٧ ھزار و ١٢، ١٣٩٢ تا سال ١٣٨٣سال 

ھمين آمار به اين اشاره دارد که . اند  کارگر در سوانح محيط کار جان باخته٢۴٣ھزار و  ساليانه به طور ميانگين يک

  . سال گذشته موارد سوانح منجر به مرگ در محيط کار سير صعودی داشته است١٠طی 

الملی  ھای بين ابند نه برای سازمانئيموال از جانب دولت انتشار ماضافه کنيم که آمار سوانح محيط کار، در ايران، که مع

حوزه کار و کارگری و نه برای مردم ايران قابل اعتماد نيستند، و به عالوه در سوانح محيط کار که منجر به مرگ 
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ش را از دست گردد که کارگر صدمه ديده در جا و در حين حادثه جان شود، تنھا مواردی در آمارھا درج می کارگر می

شوند، در گزارشات و  مرگ کارگرانی که مدتی بعد از حادثه براثر جراحات ناشی از مصدوميت فوت می. دھد می

  .گردند آمارھای مراکز پزشکی قانونی به عنوان مرگ ناشی از سوانح محيط کار ثبت نمی

  

   و زندانھای اجتماعی آسيب

ھای   انجمن مددکاری اجتماعی، در پنجمين ھمايش ملی آسيبسئيبه گزارش تھران امروز، سيدحسن موسوی چلک ر

در حال : ھای اجتماعی در سطح کشور اشاره کرد و گفت  به باال رفتن آمار آسيب، برگزار شد،١٣٩٢پنھان که در دی 

ده کنن شوند که نگران  نفر وارد زندان می٨٠٠ ھزار نفر در کشور ١٠٠حاضر و براساس آمارھای موجود، به ازای ھر 

ترين بخش از  اما اصلی. ھای اجتماعی امروز خانواده ايرانی را نشانه گرفته است است، چرا که در حال حاضر آسيب

ھای  وقتی آسيب«: کند ھای اجتماعی اشاره می  است که به موضوع خط قرمزھای آسيبئیھای چلک جا صحبت

ھای اجتماعی زيرزمينی شود، مشکالت ما   آسيبشود و در صورتی که اجتماعی را خط قرمز اعالم کنيم زيرزمينی می

ھای اجتماعی به عنوان يک واقعيت تلخ بايد برخوردی اجتماعی شود، نه نظامی و  با آسيب. تر خواھد شد بيش

  ». انتظامی

ھا به  دکتر مصطفی اقليما در مورد رتبه چھارم ايران در ورودی به زندان: در ادامه گزارش تھران امروز آمده است

شود ناشی از عدم تعادل، ناماليمات، نابسامانی   که منجر به زندان میئیھا ھا و جرم بزھکاری: گويد ران امروز میتھ

ھا مشخص باشد علی القاعده کمتر با  ھای ھنجار اگر چارچوب. ساختارھای اجتماعی، فرھنگی، اقتصادی و سياسی است

... ای که بحران تورم، بيکاری، شکاف طبقاتی و  در جامعه. مواجه خواھيم شدئیھا ھا و ھنجارشکنی چنين بزھکاری

  .وجود دارد طبيعی است که شرايط برای جرم خيزی در آن فراھم است

  

  کودکان خيابانی

ھای اجتماعی  مديرکل دفتر امور آسيب: ، درباره کودکان خيابانی نوشت١٣٩٣ شھريور ٢۵سايت تابناک در تاريخ 

بر اساس تحقيقات به عمل آمده از سوی برخی محققان کشور پيرامون : اعی اظھار کردوزارت تعاون، کار و رفاه اجتم

 ١۴ تا ١٠ درصد کودکان خيابان ايرانی ھستند که کودکان بين ۶٠کودکان خيابانی در شھر تھران مشخص شده، حدود 

 در حال تحصيل ھستند،  درصد از کودکان خيابانی٣۴چنين   درصد کل کودکان خيابانی را شامل می شوند، ھم۴۵سال 

  .اند  درصد از بچه ھا اصال به مدرسه نرفته٢۴ درصد ترک تحصيل کردند و ۴٠

فروشی و باربری مشغولند که بر اساس قوانين  تر کودکان کار به کارھای متعارف به ويژه دست بيش: وی يادآور شد

ھای اجتماعی در کاھش  يجاد حداقل حمايتھای کمک مالی نقدی و غيرنقدی در ا تجارب جھانی بر اھميت نقش برنامه

 .شود  میتأکيدکار کودک 

: و گو با آنا، گفت ھای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت روزبه کردونی مديرکل دفتر امور آسيب

ون کودک کار در شود و حتی شايد آمار وجود ھفت ميلي آمار متفاوتی از تعداد کودکان کار و خيابان در کشور اعالم می

قدر مضر است که نديدن  کشور را شنيده باشيد اما به گفته وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعی بد ديدن پديده اجتماعی ھمان

  . کنيمئینما توانيم انکار و بزرگ زاست بنابراين ما نمی آن آسيب

 به صورت مستقيم درگير کار ھستند  ھزار کودک در ايران،٧٠٠ ميليون و ١طبق آخرين اطالعات مرکز آمار ايران، 

امام آمارھای واقعی حيلی باالتر از .  ھزار تومان درآمد دارد١٠٠ تا ٨٠دھد ھر کودک ماھيانه  ھا نشان می و بررسی

  .کنند ارقايم ست که مرکز آمار ايران و ارگان ھا و مقامات رسمی اعالم می
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  کودکان بازمانده از تحصيل

ھرسال با فرا رسيدن ماه مھر بازار : ، نوشت»انه چھار ميليون کودک بازمانده از تحصيلافس«، ١٣٩٣ مھر ٢فرارو، 

ن وزارت مسؤوالاز آمار چندھزار نفری مورد ادعای . شود انتشار آمار راجع به کودکان بازمانده از تحصيل داغ می

نامه کارشناسی ارشد   تحقيقات پاياننگارنده در حاشيه. ھا  ميليون نفری برخی رسانه۴آموزش و پرورش گرفته تا آمار 

آموزان بازمانده از تحصيل که  ھا نشان داد تنھا منبع قابل اتکا برای بررسی آمار دانش بررسی. متوجه اين موضوع شد

  .ای مرکز آمار ايران است ھای دوره به صورت عمومی منتشر شده و جنبه محرمانه ندارد، آمار سرشماری

  

  کاال ميليارد دالر قاچاق ٢٠

 او در . قاچاق کاال داريمدالر ميليارد ٢٠: رژيم نوشت س ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ئيهللا حقيقی، ر حبيب

 دالر ميليارد ٢٠ تا ١٧طبق مطالعاتی که در سال گذشته انجام شده، ميزان قاچاق بين :  گفتئیحاشيه بازيد از بندر رجا

ای در سه بخش وزنی، حجمی و  ن حجم از تجارت غير رسمی، روند پيشگيرانهبرآور شده است که برای کنترل اي

  .ايم ارزشی را در پيش گرفته

نژاد اسم اين  احمدی. باشد ترين بندر وارداتی حکومت و در دست باندھای سپاه می  بزگئیالزم به توضيج است بندر رجا

روحانی . کنند ھمه چيز را وارد می» اش انش قاچاقچیبرادر«گذاشت که » اسکله ھای غيرمحاز«بندر را در کنار ساير 

 .تر در اقتصاد کشور دخالت کنند شان خواسته است که به طور فعال نيز سال گذشته، از اين برادران قاجاقچی

  

  ھای اورژانس ظرفيت پذيرش تمام بيماران را ندارند بخش

ھای دولتی از بسياری  تر بودن ظرفيت بيمارستان کم: به گزارش ايرنا، معاون درمان وزير بھداشت رزيک گفته است

  .ھای اورژانس ظرفيت پذيرش تمام بيماران را ندارند بخش. کشورھای در حال توسعه

 بيمارستان مشمول طرح ٣١٣بازديد از .  بيمارستان مشمول طرح تحول نظام سالمت خبرداد١۴٠او از اخطار گرفتن 

 آقاجانی تصريح . بيمارستان، اخطارھای الزم را گرفتند١۴٠ اين تعداد تحول سالمت به صورت دقيق انجام شد که از

ضمن اين که تعداد زيادی .  شکايت ثبت شد که مورد پيگيری قرار گرفتند٨۶۵ھزار و   نيز يک١۵٩٠در سامانه : کرد

 .ای گزارش نشده است  نيز مرتبط با تخلفات تعرفه١۶٩٠ای  ھا با سامانه شکايت تعرفه از تماس

  

  قراری نوعی حکومت نظامی در کشوربر

 کردند و به تعيين» ضابطان اجرای امر به معروف و نھی از منکر«نمايندگان مجلس ايران بسيج و سپاه را به عنوان 

 در ئیاختيار صدور مجوز برای تجمع و راھپيما» ستادھای استانی و شھرستانی امر به معروف و نھی از منکر«

  .را دادند» نھی از منکرامر به معروف و «موضوعات 

آمران  « آذر در ادامه رسيدگی به طرح ١٨شنبه  به گزارش خبرگزاری فارس، نمايندگان مجلس، در جلسه علنی روز سه

 .، مقرر کردند که بسيج و سپاه به منظور اقدام عملی، ضابطان امر به معروف باشند»به معرف و ناھيان از منکر

د علی مطھری نماينده تھران مطرح شد، ستاد امر به معروف موظف شد با ھمکاری به موجب اين ماده که با پيشنھا

بسيج و سپاه، برای آن درجه از امر به معروف و نھی از منکر که مستلزم اقدام عملی است، برای افراد بسيج و سپاه، 

 .جوز مخصوص بدھدھا م به عنوان ضابطان امر به معروف و نھی از منکر، دوره آموزشی برگزار کند و به آن
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» ستادھای استانی و شھرستانی امر به معروف و نھی از منکر«شنبه نمايندگان مجلس،  بر اساس مصوبه روز سه

 در موضوعات امر به معروف و نھی از منکر ئیپيما توانند به درخواست اشخاص حقيقی و حقوقی برای تجمع و راه می

 .مجوز صادر کنند

در » ھا از تمام ظرفيت« آبان اعالم کرده بود که بسيج ٢۶ بسيج مستضعفين روز س سازمانئيمحمدرضا نقدی، ر

س سازمان بسيج، به اين حد از قدرت نيز ئي تازه ر.استفاده خواھد کرد» امر به معروف و نھی از منکر«راستای 

ست نه فقط عرصه ھا رسيدن به تشکل واقعی و حقيقی بسيج، به معنی حضور در ھمه حوزه«: راضی نشده و گفته است

  ».نظامی

رسيدن به تشکل واقعی و حقيقی بسيج، به «: س سازمان بسيج، به اين حد از قدرت نيز رضای نبود و گفته استئيتازه ر

  ».ھاست نه فقط عرصه نظامی معنی حضور در ھمه حوزه

وھای سپاه و بسيج را به خواھد نير اکنون می در واقع حکومت اسالمی نگران شورش و قيام و اعتصابات است که از ھم

ای به  در دنيانی کنونی، اگر ھر حکومتی غير از پليس و نيروی انتطامی را به ھر عذر و بھانه. ھا بياورد خيابان

اکنون مجوز  رو، حکومت اسالمی و مجلس آن از ھم از اين. اش برقراری حکومت نظامی است ھا بياورد معنی خيابان

شھرھای ايران را صادر کرده و به در اين مورد به بسيج و سپاه اختيار کامل داده برقراری نوعی حکومت نظامی در 

  .است

رتبه حکومت اسالمی ايران، اعمال  ھای اوج گيری کالن مقامات عالی توان گفت شايد يک دليل دزدی بندی می در جمع

از اين معامالت مخفی و با رشوه بسياری . ھای مالی دولت است ھا در دھه گذشته و روشن نبودن حساب و کتاب تحريم

ھای ديکتاتوری به دليل   اين است که ھمه حکومتمسألهاما اساس . گيرد و بدون حساب و کتاب و بازرسی صورت می

  .انديشند شان می ھای خود و اطرافيان کنند و تنھا به پر کردن جيب شان از جمله اموال عمومی مردم را غارت می ماھيت

ر باال نيز مالحظه کرديد روندھای فساد مالی در حکومت اسالمی ايران، يکی پس از ديگری در طور که در سطو ھمان

ھا در تاريکی و ابھام فرو رفته و پس از چندی  شوند، ولی سرنوشت ھر يک از آن ھا و افکار عمومی مطرح می رسانه

به . شوند و در قوه مقننه ی پيگيری میھا به طور جد ه اين پروندهئينه در قوه قضا. شود به دست فراموشی سپرده می

  .ھا گير است آيد که پای بسياری از سران و مقامات حکومت اسالمی در اين پرونده نظر می

 در ايران، کسب و کار دايمی سران ئیھای سياسی و ترور و وحشت و فساد اقتصادی يا اقتصاد مافيا ترديد سرکوب بی

 سی و پنج سال اخير بوده است بنابراين در اعماق حکومت ريشه قوی ھای حکومت اسالمی در و مقامات و ارگان

ای و اساسی در ساختارھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی جامعه   پايهتغييردر چنين موقعيتی، بدون . دوانده است

ی به اين ا ی و جمعی و ارگانی در اين حکومت، عالقهمسؤولايران، مبارزه جدی با فساد نه ممکن است و نه مقامی و 

ھای بازرگانی  خواری و فساد در فعاليت خواری، رشوه ھای دزدی، کالھبرداری، رانت بر اين اساس زمنيه. مبارزه دارد

به . جو قرار داد و  گيری حکومت اسالمی مورد بحث و بررسی و جست و اقتصادی در ايران را بايد از دوران شکل

ت است نه تنھا وحشت و ترور، شکنجه و اعدام، فساد اقتصادی و عبارت ديگر تا روزی که اين حکومت بر سر قدر

 !مان خواھد گرفت چنان قربانيان زيادی از جامعه دزدی، فقر و بيکاری و فالکت کم نخواھد شد، بلکه ھم

  ٢٠١۴مبر  دھم دس-  ١٣٩٣ ]قوس[چھارشنبه نوزدھم آذر


