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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ جنوری ٠۶
  

 ! آمارھاۀنگاھی به وضعيت فاجعه بار و بحرانی ايران از دريچ
۴  

  ھا  خانمان بی* 
آمارشان در حال افزايش است اما فکری .  خانمان بدتر است  زنان بیو وضع ھا در ايران وضع خوبی ندارند   خانمان بی

خانمان در حال  طبق گزارشی که در ايران منتشر شده، تناسب آماری بين مردان و زنان بی . برای آن ھا نشده است

  تری بی زنان بيشدھد امسال ان، نشان می  شده در شھر تھر آوری سرپرست جمع  ر است و بررسی آمار افراد بی ييتغ

  .  اند خانمان شده

 که   اينۀدربار«:  ھای اجتماعی شھرداری تھران گفته است رضا جاگيری، معاون سازمان رفاه، خدمات و مشارکت

توان داد، چون اين اعداد و ارقام متغير است و در فصول   ھای پايتخت چقدر است آمار دقيقی نمی  خانمان تعداد دقيق بی 

  » .ھری ھم چون تھران شناور استمختلف، در ش

 خانمان   بی١۶٠٠ ھای اجتماعی شھرداری تھران، به  روز، سازمان رفاه و خدمات و مشارکت اکنون در ھر شبانه  ھم 

 .دھند می   ھا را معتادان پرخطر تشکيل   درصد آن٧۵ تا ٧٠ معاون اين سازمان، ۀ کند که به گفت می  رسانی  خدمات

   دليل، تعداد دستگيری اند؛ به ھمين تر کرده درصد بيش۵٠ خانمان را  افراد بی آوری  دھای گشتی جمعامسال، تعداد واح

 ھا از  خانمان اعتياد و افزايش مھاجرت بی . خانمان بيش تر به نظر رسيده است تر شده و آمار زنان بی ھا ھم بيش

  .شود ھا می  خانمان  ر تعداد بی يي و ھوا ھم موجب تغشرايط آب.  ھا ھم داليل ديگر باالرفتن اين آمار است شھرستان

 ھا   درصد آن ٩٠بيش از . يابد  درصد افزايش می  ٣٠ تا ٢٠ ھا  ز و زمستان، ورود افراد به گرم خانهئيبا شروع فصل پا

ين افراد اعتياد  ھای اوليه معلوم شود ا اگر در بررسی.  کنند  ھا مراجعه می  خانه افرادی ھستند که داوطلبانه به گرم

  ... شوند دارند، به مراکز ترک اعتياد معرفی می

 ھا   ويژه نياز دارند اما اختصاص يک مکان ويژه برای آنۀ خان  ھستند که به گرمئی ھا ھرچند زنان ھم جزو گروه

  .رو بوده استه ھميشه با مشکل روب

  

  لحمرگ ناشی از مسموميت با الک* 

 ماه  ل در ايران، در ھفتحدھد که مرگ ناشی از مسموميت با الک انونی نشان می بررسی آمارھای سازمان پزشکی ق

 .رسيده است»  تن١٠٢«شده و به » بيش از دو برابر«سال جاری نسبت به مدت مشابه سال پيش، 
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 ١٠٢«ماه تا پايان مھر ماه سال جاری،  ، خبر داد طبق بررسی ھا، از فروردين »ايسنا«خبرگزاری دانش جويان ايران 

طبق اين گزارش، بيش ترين مورد . اند ، بر اثر مسموميت الکلی، جان خود را از دست داده » زن٩ مرد و ٩٣«، »تن

ل فوت حبر اثر مسموميت با الک»  مرد و يک زن٢۴«، » تن٢۵«فوت متعلق به آذربايجان شرقی است که در اين مدت 

 ١٠«، تھران با » مورد فوت١١« خراسان رضوی ھر کدام با  کردستان ووالياتپس از آذربايجان شرقی، .  اند کرده

  .، در مراتب بعدی قرار دارند» مرگ٩«و کرمانشاه با » فوت

 غيرقانونی و يا مصرف ۀکنندگان به تھي لی در ايران، مصرف حبه دليل ممنوعيت فروش و مصرف مشروبات الک

ی روی آورده اند که در مورد سالمت اين ل طبحساز و خانگی و حتی مصرف الک لی دست حنوشيدنی ھای الک

  .محصوالت اطمينانی وجود ندارد

  

  کشتار کولبران* 

وقتی دانه درشت ھا مصون می مانند، کردھای کول بر قاچاقچی حساب می «: ، نوشت١٣٩١دی ج ٧ بازتاب امروز، -

آمارھای .  مرزبان خبر داده است کولبر به دست نيروھای٧۴المللی حقوق بشر، از کشته شدن  کمپين بين» اميری /شوند

به اين اعداد دقت کنيد و به خاطر بياوريد آنان، . کند  نفر اعالم می ١٨٢ ماه گذشته تا ١۴ديگری شمار قربانيان را طی 

 ای که پيش رويشان باقی مانده آن است که جان شان را کف دست شان  ھستند که تنھا گزينهای  درمانده ئی ھا انسان

  . ھای کوھستانی عبور دھند رھای سنگين را روی دوش خود از گذرگاهبگيرند و با

  

  یئقربانيان تصادفات جاده * 

 ھزار نفر به ۴٠ن که ساالنه يون بھداشت و درمان مجلس، با اعالم ايسيعضو کم: ١٣٩١ قوس ١٧وز، ي سالمت ن-

 ملت، با ھشدار نسبت به آمار ۀبا خانگو  و عابد فتاحی، در گفت. شوند ت می يی دچار معلولئ  علت تصادفات جاده 

ش ين و افزايب قوانيده شده از سوی مجلس در تصويشيدات انديبا وجود تمھ: ح کرديتصادفات رانندگی در کشور، تصر

  .مياری ھستي ورانندگی ھنوز شاھد حوادث بسئی ھا از سوی سازمان راھنما نظارت

ی دچار ئ   علت تصادفات جاده  ھزار نفر به۴٠ن که ساالنه يه در مجلس شورای اسالمی، با اعالم اي ارومۀندينما

ژه ي و تی بهيھای حما نی را بر سازمانيش آمار معلوالن در کشور بار سنگيطور حتم افزا به : شوند، گفت ت می يمعلول

  . ل می کنديستی تحميسازمان بھز

 ھای امدادی  س، راه و دستگاهيلو خودرو، جاده، پشه در عواملی ھم چون انسان،يی رئ ن که تصادفات جاده يان اياو، با ب

 ھا و تلفات  زان خسارتيجاد شده و از ميمن ايط ايد دست به دست ھم دھند تا شراين عوامل ھمگی بايا: دارد، افزود

  . کاسته شود

ت يد محدودينبا: دادوالن خواند و ادامه ه مسؤيط را بھانه و توجين شراي مجلس نھم، نبود بودجه برای بھبود اۀندين نمايا

ت اعتبارات، برای يرا با وجود محدودي امکانات مناسب خودداری کرد؛ زۀن موضوع مرتبط و از ارائياعتبارات را با ا

  .ی بودجه کافی در نظر گرفته شده استئ  رسانی اورژانس جاده   ھا و حتی خدمات بھبود جاده

  

   در ايران]کليه[گردهفروش * 

 ساله که ٣٠ی، مرد ه ئيماران کليت از بي، به نقل از روابط عمومی انجمن حما١٣٩١ سقو ١٨به گزارش فارس، 

  .غ جراحان سپرديما است چند روز قبل خود را به تيمھندس پرواز ھواپ
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ن ييچند سال قبل و به طور اتفاقی با دختری که سه سال از خودم بزرگ تر بود آشنا شده و با تع: ن باره گفتيوی در ا

 ھا   به خاطر بروز مشکالت گوناگون اختالفءاما از ھمان ابتدا. مي گرم طال به عقد ھم درآمد١۵٠ سکه و ۵٠٠ه يمھر

 ءاجرابه  اش را  هي به رغم داشتن دو فرزند خردسال، ھمسرم مھر٨٨ن که سال يافت تا ايز شدت يشروع و کم کم ن

 پدری ۀيمت و ارثيرا با فروش خودروی گران قه ياز آن جا که وضع مالی نسبتا خوبی داشتم بخشی از مھر. گذاشت

 اش از طالق منصرف شده و به زندگی مشترک ادامه دھد اما  هيافت مھرين که ھمسرم پس از دريد ايپرداختم به ام

 زندگی حق طالق خواست که ۀه، برای اداميادی از مھريافت بخش زيکردم چرا که او پس از در افسوس که اشتباه می 

 از ٩٠ ھا و مشاجرات در سال  زندگی و فرزندانم موافقت کردم اما سرانجام در پی شدت گرفتن اختالفبه خاطر حفظ 

  .اش رفت ز با دو فرزندمان به خانه پدری ياو ن. ميھم جدا شد

  ... سال زندان بودم٢ن بار يش به زندان افتادم که آخري ھا تيز سه بار به خاطر شکاين مدت نيدر ا

فروش عضو » بازار داغ فروش کليه در سرمای زمستان«: ، نوشت١٣٩١ قوس ٢۶شنبه، ک خبرگزاری مھر، ي-

 موقت از مشکالت مالی، شايد آسان ترين راه برای آن دسته از افرادی باشد که تمامی راه ھای ئیحساس بدن برای رھا

  . عبور از بحران ھای اقتصادی را طی کرده اند و سرانجام به بن بست رسيده اند

ی و افزايش آمار بيماران دياليزی در کشور، باعث شده تا روند پيوند کليه  نامطلوب شيوع بيماری ھای کليه ئعيتوض

جمعيت کشور درگير بيماری  درصد از ٣٠به طوری که آمارھا نشان می دھد در حدود . نيز سير صعودی داشته باشد

  . ی ھستندھای کليه ئ

نی به نوعی درگير بيماری  ميليون ايرا١۴ی، تخصص بيماری ھای کليه ئزی، جراح و م دکتر محمدرضا نوروۀبه گفت

  . ی ھستندھای کليه ئ

از : ی نام می برد و می گويدء به بيماری ھای کليه ئوی، از فشارخون و افزايش قند خون به عنوان عامل اصلی ابتال

 بينی می شود  ی دارد و پيشھای کليه ئء به بيماری  ايرانی يک نفر نياز به بررسی وضعيت جسمی از نظر ابتال۵ھر 

  . شود  درصد به تعداد بيماران دياليزی در کشور اضافه می ٢٠ھر سال حدود 

بنابراين می توان روند پيوند کليه در کشور .  از بين اين تعداد بيمار دياليزی، افرادی واجد شرايط پيوند کليه ھستندقطعاً 

ن در اولويت دوم اين در حالی است که روند پيوند کليه از جسد ھم چنا. نسترا نزديک به وضعيت بيماران دياليزی دا

موضوعی که باعث شده تا بازار خريد و فروش اين عضو . ترين پيوند از افراد زنده صورت می گيردقرار دارد و بيش

  . حساس بدن به نوعی داغ شود

 از بند ئیعث شده تا برخی افراد جامعه برای رھامشکالت اقتصادی و در پی آن رشد سرسام آور ھزينه ھای زندگی با

که سالمت جسمانی فرد را  موضوعی که تبعات ناگوار آن عالوه بر اين. اين مشکالت، به سراغ فروش کليه بروند

  . تھديد می کند، می تواند آثار زيان بار اجتماعی نيز به دنبال داشته باشد

او، دليل اين تصميمش .  ميليون بفروشد١٠ خود را به قيمت ۀ کلييراً  ساله ای است که حاضر شده اخ٣٢ف مرد . جواد

 سال است که ٢. در بازار خياط بودم اما يک سال است که بی کار شده ام: را، بی کاری عنوان می کند و می گويد

  . را بفروشمازدواج کرده ام و مجبور شدم برای خريد يک ماشين که بتوانم با آن کار کنم، يکی از کليه ھای خودم 

 ميليون ٧تر از ۀ حمايت از بيماران کليه ئی معتقدند که نرخ فروش کليه بيشوالن انجمن خيرياين در حالی است که مسؤ

  . نيست

 ميليون توسط دريافت کننده کليه و ۶ ميليون تومان، ٧ول واحد پيوند اين انجمن، از اين ندان مسؤ يکی از کارمۀبه گفت

  .  کليه داده می شودۀت است که به اعطا کنند دولۀيک ميليون ھم ھدي
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و .  ھزار تومان است که بر عھده خود فرد است۴۵٠ تا ۴٠٠ آزمايش ھا برای اعطای کليه چيزی در حدود ۀھزين

  ... چيزی در حدود يک تا دو ماه طول می کشد تا اين عمل پيوند صورت بگيرد

شود به   ھزار پيوند کليه در کشور انجام می ٢ساالنه : ويدی می گوزی جراح و متخصص بيماری ھای کليه ئدکتر نور

 مورد و ۵٩٠ به ٨٩ مورد بود که اين آمار در سال ٣٩۵ سھم پيوند کليه از مرگ مغزی حدود ٨٨طوری که در سال 

  .  مورد رسيد٧۶٠در سال گذشته به 

 موارد مرگ ۀاگر ھم: رار دارد، گفت چھل و ششم آمار مرگ مغزی در جھان قۀنوروزی با اعالم اين که ايران در رتب

  .  خود شوند بسياری از مشکالت بيماران دياليزی برطرف خواھد شدۀمغزی در کشور حاضر به اھدای ھر دو کلي

باقر الريجانی رئيس دانشگاه علوم پزشکی تھران معتقد است که روش پيوند کليه در ايران با کشورھای ديگر  دکتر 

  . شود  درصد از پيوندھا از جسد انجام می٢٠ زنده و ۀ درصد از پيوند دھند٨٠متفاوت است که معموال 

  

  نزاع ھای خيابانی* 

ليس روزانه شش قتل در کشور رخ می دھد وبر اساس آمار پ!  نفر کشته می شوند۶روزانه : ١٣٩١ قوس ١١ شنبه، -

به راحتی فروخته می شود و قانونی نيز ... س وبا اين وجود چاقو، قمه، پنجه بوک.  نيمی از آن ھا چاقو استۀکه آلت قتال

 که با سالح سرد صورت گرفته ئیبررسی پرونده ھای قتل ھا. برای مقابله با خريد و فروش و حمل آن وجود ندارد

 سال سن داشتند و پس از دستگيری مدعی می شوند انگيزه ای برای قتل ٢۵ تا ١۶نشان می دھد که اغلب قاتالن بين 

 تحمل در بين افراد جامعه به ۀ کارشناسان مسائل اجتماعی طی سال ھای اخير با کاھش آستانۀ به گفت.نداشته اند

حال در اين زمان . رو ھستيم به طوری که در برابر ھر حادثه ای از خود واکنش نشان می دھنده خصوص جوانان روب

 . از آن استفاده می کنند، دفاعی ھمراه داشته باشندۀاگر وسيل

 نفر بر ١١٩ ھزار و ١١، )١٣٨٩ تا ١٣٨٠( ھشتاد ۀس پرونده ھای ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی در دھبر اسا

 نفر به وسيله ١١٩اثر اصابت سالح سرد، جان خود را از دست داده اند که به طور متوسط در ھر سال يک ھزار و 

 نفر ١٩۶ با يک ھزار و ١٣٨۴ذشته در سال  سال گ١٠ترين آمار بر اساس اين گزارش، بيش. شده انداين سالح کشته 

  . نفر ثبت شده است٩٧٧ با ١٣٨٠ثبت شد و کم ترين آمار ھم در سال 

 ھزار ٨٠٠بيش از پنج ميليون و ) ١٣٨٩ تا ١٣٨٠( ھشتاد ۀبر اساس گزارش ھای سازمان پزشکی قانونی، در دھ

باالترين آمار را ) ١٣٨٩( سال ھا، سال گذشته در بين اين. پرونده در پزشکی قانونی مورد رسيدگی قرار گرفته است

متوسط .  نزاع به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شده استۀ مورد پروند٣٨١ ھزار و ۶٣١داراست که در آن، 

 ھزار مراجعه در سال بوده ۵٨٢ سال گذشته بيش از ١٠مراجعات پرونده ھای نزاع به سازمان پزشکی قانونی در 

  .است

 فقره؛ ۶٩ فقره؛ اصفھان ٨١ فقره؛ تھران ٨٢قتل با سالح سرد؛ خراسان رضوی : ين قتل را داشتند که بيش تروالياتی

  .  فقره۶۴ فقره؛ خوزستان ۶۴فارس 

  .۴؛ سمنان ٣؛ خراسان جنوبی ٢قتل با سالح سرد يزد : ترين قتل را داشتندوالياتی که کم

 نفر در ۵٠٠: ، نوشت١٣٩١ قوس ٢٠ن، دوشنبه، ينالجام جم آ.  نفر در ھفت ماه اول سال۵٠٠ سالح سرد عامل قتل -

  ... امسال بر اثر اصابت سالح سرد جان باختندۀھفت ماھ

 امسال از كل فوتی ۀ الملل سازمان پزشكی قانونی كشور، در ھفت ماھ ني كل روابط عمومی و امور بۀبه گزارش ادار

ھای ناشی از اصابت  ن تعداد فوتی يش ترين مدت بيان در يھم چن.  نفر زن بودند١٠٣ نفر مرد و ٣٩٧ھای سالح سرد  

  .  ثبت شده استماه سرطان مورد در ۴٧ن آن با يترماه جوزا و كم مورد در ٨۵سالح سرد با 
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)  زن١۴ مرد و ۵١( مورد ۶۵ از سالح سرد با ین موارد مرگ ناشيترشي امسال بۀن گزارش، در ھفت ماھيبر اساس ا

ن موارد يش تريپس از تھران ب. افته استيش ي درصد افزا٧/٣٢سه با مدت مشابه سال قبل ي كه در مقا در تھران ثبت شده

)  زن١٠ مرد و ٣٠( مورد ۴٠در خراسان رضوی و )  زن١۴ مرد و ٣٩( مورد ۵٣ب با يمرگ با سالح سرد به ترت

  . فارس وجود داردواليتدر 

  

  تھديد و زندان و اعدام* 

  ! کشور نخست جھان١٠، در فھرست یت زندانيران به لحاظ جمعيا

 ٢۵٠.  کشور نخست جھان قرار دارد١٠، در فھرست یت زندانيران به لحاظ جمعين آمارھای جھانی، اي بر اساس آخر-

 ششم قرار داده ۀ، در رتب...ن، ھند ويکا، چيمرا مثل ئیران را پس از کشورھايھزار زندانی ثابت، رقمی است که ا

 ھستند ئی ھا تی دارای زندانيھای امن رند و معتقدند تعدادی از سازمان يپذ ھا را نمی  ن آمارين ايالبته برخی منتقد. است

  .ان وجود نداردين گونه زندانيقی از تعداد ايستند و آمار دقي ھا ن  تحت کنترل سازمان زندانکه رسماً 

 ھای کل کشور   سازمان زندانئیون قضا معاۀده است که به گفتي ھزار نفر رس٢۵٠ران در حالی به يان ايت زندانيجمع

  .  ھزار نفر بوده است١۵٨ران حدود يان اي تعداد زندان١٣٨۶حکومت اسالمی، در سال 

ران يان اي درصد به شمار زندان٢٠ ساالنه ئیم به اقرار مقامات قضايشود که بدان تر می  ن آمار وقتی نگران کننده يا

  .اضافه می شود

س آگاھی ناجا يلوس پئيش سردار حسن بتولی، ري رساند که چندی پئی کار را به جائی قضا ھای  پروندهۀنديرشد فزا

ون يليوالن آن، حدود چھار موجود دارد و بر اساس اعالم مسؤه ي قضائۀ جاری در قوۀون پرونديلي م١٣ساالنه «: گفت

ن تعداد سھم ي اۀر تن است و با محاسبن در حالی ست که تعداد قضات ھفت ھزايا. شود پرونده ھر ساله به آن افزوده می 

شود گاھی احکام صادر شده با جرم بی  ن امر باعث می يقه می شود، که ھمي دق۴۴بررسی برای ھر پرونده در حدود 

  ».تناسب باشد 

ن يان ايس خبر می دھند و قربانيلو کالھبرداری در پۀ ھزار پروند٢٠ تا ١٨ل ساالنه ين از تشکيمقامات انتظامی، ھم چن

  . رسند ز می ي ھزار تن ن٣٠٠ تا ٢٠٠ ھا گاه به  پرونده

ری، ي دوم دستگۀشوند که در مرحل ر می ي درصد دوباره دستگ٢٩ ھا حدود  ھا از تمام آزادشدگان زندان بر اساس آمار

  . ند ا فری نداشتهي کۀ سابق، زندان می شوندۀ درصد از کسانی که روان۶٠ن يھم چن.  تر است نيشان سنگي ھا جرم

 ٢٨ران را مجرمان مواد مخدر و يان اي درصد زندان۴٣ ھای کشور س سازمان زندانئيلی، رين اسماعيحس  غالمۀبه گفت

  .ن تعداد چند ماھی است که ثابت مانده استيان سارقان ھستند و ايدرصد زندان

دی، قائم مقام يانچه غالمرضا سعان نمی شود، چني تنھا محدود به زندانئیھای قضا ش پرونده ي ھای اجتماعی افزا بيآس

ون نفر در يلي م٢٠حدود «: ان کشور گفتي ھزار نفری زندان٢۵٠ش با اشاره به آمار يز چندی پير دادگستری نيوز

ری از وقوع جرم يشگياز به خدمات مددکاری اجتماعی به منظور پيکنند که ن ب در کشور زندگی می يمعرض آس

  ».دارند

ن  ط نامناسبی در زندايان ھم در شرايشود و زندان ان ارائه نمی ي ھای زندان از خانوادهيات مورد نن حال، نه تنھا خدميبا ا

شتری از ي ھم چنان تعداد بئیاست زندان محوری در محاکم قضايبرند، س ران به سر می يراستاندارد ايھای عموما غ 

  .فرستد ان را به زندان می يرانيا

 ھزار نفر به دليل ۶٠٠ساالنه :  قضائيه گفتۀ قوستراتيژيکمعاون : ، نوشت١٣٩١دی ج ٢ خبرگزاری فارس، شنبه، -

به گزارش خبرگزاری فارس از بوشھر، محمدباقر ذوالقدر، . شوند  ھای کشور می  ارتکاب جرايم مختلف وارد زندان
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. ی در سال داريمبه ھمين ميزان نيز خروجی زندان:  بوشھر اظھار داشتواليت ئی شورای قضاجلسۀصبح امروز در 

  ھا قابل قبول و زيبنده کشور نيست و بايد به سمتی برويم که کاھش ورودی اين ميزان جمعيت ورودی زندان : او، افزود

  . ھا شاھد باشيم  ھا را در زندان ھا و افزايش خروجی

  

  افشای گوشه ای از فجايع تکان دھنده در زندان ھای حکومت اسالمی* 

ی رفسنجانی طی مصاحبه ای از وجود ده ھا اردوگاه و شکنجه گاه ھم چون بازداشتگاه کھريزک  ھاشمۀ وکيل خانواد-

  . ھا کھريزک در سراسر کشور ديده است در جمھوری اسالمی خبر داده و گفته، ده

ه بار برای بازرسی ب مصاحبه کرده گفته است، يک ) ١٣٩١ جدی ٣شنبه، يک(ۀ قانون  که با روزنامئیعليزاده طباطبا

وقتی ما آمديم متھمان . داشتند بازداشتگاھی را ديدم که روباز بود و در واقع افراد را زير آفتاب نگه می . کرمان رفتم

: گفتند» اين ھا کی ھستند« : گفتم. ثر شدمأکه من خيلی مت! »د به ما آب بدھندئيبگو«شروع کردند به فرياد زدن که 

 طرف رنگ پريده بوده و اين ھا فکر حاال مثالً . گناه باشند ، چه بسا بی » کنيم می ھا جمع  کسانی ھستند که ما از خيابان«

دو سه روز در چنين وضعيت ناگواری اين جا بايد بماند تا رسيدگی کرده تا تکليفی برايشان . کنند که معتاد است می 

 ئیدست شو«: گفتند» چرا؟«: گفتم» ب بدھيم توانيم به آن ھا آ نمی«:  دھيد؟ گفتند ھا آب نمی گفتم چرا به اين! روشن شود

  !دھند  نفر را در بازداشتگاه روباز در گرمای کرمان نگه داشته و آب ھم به آن ھا نمی ٧٠٠. »!نداريم

 يکی از قضات تماس با من گرفت ٨٨يک روز قبل از سال : کرد س دادگاه انقالب نقل می ئيآقای مبشری ر: وی افزود

 نفر را به پاھايشان زنجير بستند و ٢٠-٣٠ديديم . من ھم رفتم. ه دفتر بيا، من با شما کار دارمو گفت که آقای مبشری ب

با يک پيراھن و يک شلوار اين ھا را از کھريزک آورده بودند تا تفھيم اتھام .  ندارندئی و برخی ھم دمپائیبعضا با دمپا

لم را خدمت آقای  آمد و فلم برداری کرد و ف فتم روابط عمومیا گمن در آن ج : گفت ايشان در ادامه می . کنند و برگردانند

. اند، بايد حق و حقوق انسانی اين ھا در نظر گرفته شود آقای شاھرودی باالخره اين ھا انسان : شاھرودی بردم و گفتم

جوان متاھلی را به دليل . قضائيه تا افراد عادی  ۀس قوئي دانستند از ر ھمه می.  رفتارھا غيرانسانی بوددر کھريزک واقعاً 

 ھا تحت  تصادف رانندگی به کھريزک برده بودند، در آن جا کاری با او کرده بودند که دچار افسردگی شده بود و سال

  .روان درمانی بود

  

   سوم مجمع عمومی سازمان ملل عليه جمھوری اسالمی ۀ کميتۀقطعنام* 

 سوم ۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد، کميتۀد، گزارشگر ويژ به فاصله چند روز از انتشار گزارش جديد احمد شھي-

 جديدی عليه وضعيت حقوق بشر در ايران را با اکثريت ۀمجمع عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، قطعنام

در واکنش به گزارش ھا عليه وضعيت حقوق بشر در ايران، محمد جواد الريجانی، دبير ستاد .  به تصويب رساندءآرا

خوانده که قصد دارد عليه جمھوری اسالمی » فاقد وجاھت قانونی« قضائيه، احمد شھيد را فردی ۀق بشر قوحقو

  . کند» سندسازی«

 در مقر سازمان ملل در نيويورک قوس ٧ سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز سه شنبه، ۀ کميتۀشصت و ھفتمين جلس

عليه جمھوری اسالمی به خاطر نقض حقوق بشر به تصويب برگزار شد و کشورھای حاضر پيش نويس قطعنامه ای را 

  .رساندند

 سوم مجمع عمومی ۀکميت.  کشور قرار گرفت۴٢اين قطعنامه که از سوی دولت کانادا پيشنھاد شده بود مورد حمايت 

به ی ممتنع اين قطعنامه را عليه جمھوری اسالمی أ ر۶٨ی منفی و أ ر٣١ی مثبت، أ ر٨٣سازمان ملل، سرانجام با 

  .تصويب رساند
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آبادی در  ، عباس جعفری دولت ١٣٩١ قوس ٢١، )سنايا(ران يان اي به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانش جو-

 نفر از ٢٨شب گذشته با ھمکاری سربازان گمنام امام زمان : گفت) ٢١ه يناح( سرپرست دادسرای ارشاد ۀمراسم معارف

  .ر شدندي دستگ،کردند مکاری می  ھای ضدانقالب ھ عوامل داخلی که با شبکه

پنج نفر متھم به تجاوز به عنف، ، ٢٠١٢مبر  دس٢٧ برابر با ١٣٩١دی ج ٧شنبه، پنجبه گزارش خبرگزاری مھر،  -

  .اسوج اعدام شدنديصبح روز پنج شنبه در مالء عام در 

  

   فرار از ايرانۀموج تاز* 

ن سازمان يا. ت کرده استيران شکايکوب فعاالن مدنی در اش سريد خود از افزايبان حقوق بشر در گزارش جد ده ي د-

  .ش استيران و تالش برای اخذ پناھندگی دائما در حال افزاي تاکنون موج فرار از ا١٣٨٨د، از انتخابات سال يگو می 

، ٢٠١٢مبر س د١۴ برابر با ١٣٩١ قوس ٢۴بان حقوق بشر در گزارش منتشره در روز جمعه  دهيالمللی د ن يسازمان ب

 ۀبه نوشت. ل شده استيتبد» ن سرکوبيکمپ«ای برای  ران در سه سال گذشته به عرصه ي فعاالن مدنی اۀنوشت، جامع

ش ير شدن برخی و افزايمت کشته و دستگياسی به قين سازمان حقوق بشری، شدت گرفتن تھاجم به فعاالن مدنی و سيا

  . موجی از فرار به خارج از کشور تمام شده است

 ۵٣٧ ھزار و ١١رانی ھا يالدی اي م٢٠٠٩، در سال )آنکر(سرعالی ملل متحد برای پناھندگان ي آمار دفتر کمۀيبر پا

 ١٨ به ٢٠١١ و در سال ١٨۵ ھزار و ١۵ به ٢٠١٠ن تعداد در سال يا. ل دادندي کشور تحو۴۴ به ئیدرخواست پناھجو

  .ده استي مورد رس١٢٨ھزار و 

  ن ساليب. افت کرده استيه دريان را ترکيراني ائین شمار درخواست پناھجوي باالتربان حقوق بشر،  دهي گزارش دۀيبر پا

رانی، به يان ايری از پناھجويتعداد چشم گ. ش داشته استي درصد افزا٧٢رانی يان اي شمار پناھجو٢٠١١ و ٢٠٠٩ھای 

  . اند ز به کردستان عراق پناه بردهيان کرد نيژه پناھجويو

 کار و عدم ۀافت اجازين زندگی، عدم دري ھای سنگ نهيت آزادی سفر، ھزيه، از محدوديکرانی در تريان ايپناھجو

  .نديگو دسترسی به خدمات بھداشتی سخن می 

 مقامات ۀھا و مقررات خودسران دھا، مزاحمت يت سفر، تھديز از محدوديم کردستان عراق نيان مقيپناھندگان و پناھجو

ده يبه گفته د. ت دارنديشود شکا ل می ي ھا تحم اسی بر آني ھای س تي فعالۀل اداميدلم خودمختار کردستان که اغلب به ياقل

 سازمان ملل متحد در امور حقوق ۀژيد، گزارشگر ويه تاکنون از قبول درخواست احمد شھيبان حقوق بشر، دولت ترک 

ک در يه از نزديد از ترکيبا بازدد تقاضا کرده است ياحمد شھ. ن کشور سر باز زده استيد از ايران برای بازديبشر ا

  .رديرانی قرار گيان و پناھندگان ايت پناھجويان وضعيجر

  

  ده ھزار امام زاده * 

، ضمن اشاره به تحقيقات ميدانی سازمان اوقاف در ١٣٩١ قوس ٢٢گو با ايلنا، چھارشنبه،  و مسعود روشن در گفت

 ھزار بقعه در ٨، بيش از ٨٩اين تحقيق ميدانی در سال بر اساس : رابطه با مستندات صحت امامزادگان کشور، گفت

 ھزار ١٠کشور موجود است که در برخی از اين بقعه ھا چند امامزاده دفن شده و در نھايت می توان گفت حدود 

 ست که امامزاده ھای سيار ھم به امامزاده ھای ثابت اضافه شده اند تااالبته چند سالی . امامزاده در کشور وجود دارد

  !بازار معرکه گيران مذھبی پررونق شود

  

   بندی فيفا  پله سقوط ايران در آخرين رده١۵* 
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به گزارش خبرآنالين، .  جھان قرار گرفت۵٩ بندی فيفا در جايگاه چھارم آسيا و  تيم ملی فوتبال ايران در آخرين رده

 را اعالم ٢٠١٢لی فوتبال جھان در سال ھای م بندی برترين تيم ، فيفا امروز در حالی رده١٣٩١ قوس ٢٩چھارشنبه، 

در اين رده .  پله سقوط در مکان چھارم آسيا و پنجاه و نھم دنيا قرار گرفت١۵کرد که در اين رده بندی تيم ملی ايران با 

جنوبی و استراليا ھم به ترتيب در رتبه ھای دوم و سوم قرار وريای  اول است و کجاپان ئیبندی و در بين تيم ھای آسيا

  .دارند

  

  حکومت اسالمی با موش ھای تھران» !مسلحانه«جنگ * 

ن روش ين که بھتريوانات، با اعالم اي بان حقوق ح دهيس انجمن دئيفی رير شريشھرام ام: ، نوشت١٣٩١ قوس ٩ مھر، -

م، ياد کنيز موش ھا که ھمان زباله ھا ھستند را ئیاگر مواد غذا: اد موش ھا کنترل زباله ھا است، گفتيبرخورد با ازد

  عی کاھش و کنترل نسل را در پیي به صورت طبئین کاھش منابع غذايدا می کند بنابرايش پيز افزايتعداد موش ھا ن

  .دارد

 که برای معدوم کردن موش ھا به تازگی به کار می ئین روش ھايدتريگر از جديکی دين يھم چن: ادآور شديفی، يشر

ان متمادی برای اتالف سگ و گربه مورد استفاده بوده که به تازگی يروش سالن يا. م استيراندازی مستقيرود، روش ت

ن روش خطراتی از جمله آلودگی حاصل از متالشی ي ھا به کار می رود که ا ای برای موش  ھای ساچمه  توسط تفنگ

  .ط شھری در پی خواھد داشتيشدن موش ھا در مح

ت يطرح کنترل جمع«معدوم سازی موش ھا تحت عنوان در طرح : وانات گفتيده بان حقوق حيس انجمن دئير

توسط روش ) عج(عصريعتی و وليابان ھای شري موش را در خ٧٨١ شب ١۵، شھرداری اعالم کرد که طی »جانوران

 ۀطي شوخی حن عدد کامالً ي موش معدوم شده است که ا۵٢ن برده که بر اساس اعالم شھرداری شبی يراندازی از بيت

  .  می شودت شھری محسوبيريمد

ک جفت ين در حالی است که يا: ست، گفتين بردن موش ھا کشته شدن آن ھا نين که تنھا راه حل از بيان اياو، با ب

 ۶ت آن ھا يد کند که جمعيون موش توليلي م٢٠ش از ي آن فراھم باشد بئیط غذايک سال اگر شرايموش می تواند ظرف 

ری که شھرداری به موش ھا ين جانوران تنھا راه حل است نه تيذا برای ا برابر مردم تھران می شود، لذا کمبود غ١٠تا 

  .می زند

***  

 ۀ که از آمارھای باال می توان گرفت اين است که وضعيت موجود اقتصادی و سياسی و اجتماعی جامعی طبيعيۀنتيج

واھد شد؛ انفجاری که شايد اين ، به يک انفجار اجتماعی منجر خ٨٨ايران، بسيار شکننده است و دير يا زود ھمانند سال 

چه بسا جامعه اين بار در مدت کوتاھی .  برای حکومت اسالمی، چندان ساده نخواھد بود٨٨بار مھار آن ھم چون سال 

  !  روز تبديل نمايدألۀخودش را متحدتر کند و ھدف سرنگونی کليت حکومت اسالمی را به مس

دم تحت ستم، ھنرمندان و روشنفکران پيشرو، بازنشستگان از يک جويان و جوانان، مربی شک کارگران، زنان، دانش

سو، به ھيچ فرد و سازمان و حزبی اجازه نخواھند داد که به نام آن ھا با دول قدرت مند غربی و ناتو و غيره ساخت و 

 و غيردولتی تبديل ، به جوالنگاه تروريسم دولتی...، عراق، افغانستان وا ايران را نيز ھم چون ليبيۀباخت کنند و جامع

جو و ھمگام با جنبش ھای اجتماعی آزاديخواه و برابری طلب و عدالت ايران ۀو از سوی ديگر، اکثريت مردم آزاد. نمايند

 آزاد و برابر و بدون فشار و ئیبا قدرت مستقيم طبقاتی خودشان حکومت اسالمی را از حاکميت ساقط کنند و در فضا

  !ا به وجود آورندسانسور، حکومت دل خواه خود ر

 ٢٠١٢مبر  بيست و ھفتم دس- ١٣٩١ه ھفتم دی پنج شنب


