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 مقدمه

حقوق بشر، از بنیادی ترین حق های انسانی است که نگاهداشت آن، دست کم برای زندگی 

لامیه اع کرامت مدار انسانی لازم است. حقوقی که برای بهره مندی از آن، تولد کافی است. مطابق

همچون جهان شمول بودن،  هاییالمللی این حقوق ویژگیو سایر اسناد بین جهانی حقوق بشر

و  ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگیسلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک

کس در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ

حقوق بشر محروم کرد. کند، از توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست میرا نمی

و غیره در برخورداری از این  جنسیت ،ملیت ،نژاد ضمن اینکه همه افراد فارغ از عواملی چون

 حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست.

کنیم که بسیاری از نهادهای رسمی نه تنها حقوق بشر را در اما ما در کشوری زندگی می

کنند بلکه این سیاست به نام مذهب، سنت و یا مبارزه علیه غرب گوناگون نقض میهای زمینه

شود .در کشوری که افراطی گری، خشونت آشکار، تبعیض، کینه، دخالت گسترده توجیه هم می

در حوزه خصوصی زندگی مردم و نگاه به گذشته بخش مهمی از زندگی روزمره مردم از نظام 

سازی برای حقوق بشر و نگاه گیرد. بنابراین فرهنگرا در برمی های رسمیآموزشی تا رسانه

روند، کار انتقادی به بازنماها و باورهایی که برای افکار عمومی گاه امری بدیهی به شمار می

، امری ضروری  اما شکل گیری تدریجی نوعی فرهنگ حقوق بشری در دل جامعه .آسانی نیست

 است.

 بخش 5مجموعه ای از اکنون پیش روی شماست ،  «رشد  یحق برا»کتابی که تحت عنوان 

از  نهاست که بطور نمونه و تا کشورمان ایران بشردرنقض حقوق  هداز اسناد و شوا جداگانه

 .است  می انتخاب گردیدهلاوری اسمهی داخلی مورد تائید جهاا و رسانه ھخبرگزاری 

همه دارای حق و حقوق برابر هستند. فرقی نمی کند که جنسیت شما چه  :باور ما اینست که 

باشد، اهل کدام کشور باشید، دین شما چه باشد، رنگ پوست شما چه باشد یا فقیر و یا غنی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA


 حق برای رشد    

6 
 

هیچکس نمیتواند این حق را از انسان زیرا  باشید. همه باید از حق و حقوق برابر برخوردار باشند.

  .منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهدسلب کند یا در خدمت 

رد. ک،نقض حقوق کودکان در ایران را میتوان اشاره یکی از نکات قابل تأمل در بخش یک کتاب 

به طوریکه به کودک به عنوان یک موجود مستقل نگاه نمی شود و حتی ساده ترین حقوق آنان 

آنها همراه میشود اما حق،  حقوق کودکان معمولًا با مسئولیت پذیری نادیده گرفته می شود.

چیزی نیست که شخص آنرا در اثر انجام وظیفه کسب کند، حق، امری ذاتی و مستقل است و 

ما نمیتوانیم حقوق کودکی را به خاطر ناخشنودی از بعضی رفتارهای وی، نادیده گرفته و کودک 

 .را از آن محروم نماییم

رآورده شود، که نه تنها شامل نیازهای لازم تمام کودکان حق دارند که نیازهای اساسی آنها ب

برای بقا و امنیت که شامل حقوقی است که به آنها امکان دهد تا حد توانایی خود به رشد 

 جسمی و ذهنی رسیده و با توجه به سن و میزان رشد خود به عنوان عضوی از جامعه عمل

اولین و  .عه تبدیل شوندنمایند و به یک شهروند بزرگسال مسئول و علاقمند به امور جام

مهمترین حق هر کودک، حق بقاست که به معنای برطرف نمودن نیازهای او به غذا، سرپناه، 

 . امنیت و مراقبت از سلامتی اوست

ماده به تصویب  5۵طی قطعنامه ای در  ۹۱۹۱کنوانسیون حقوق کودکان در بیستم نوامبر  

ویژگی های خاصی است که آن را از سایر  مجمع عمومی رسید.کنوانسیون حقوق کودکان دارای

پیمان های بین المللی متمایز می سازد،اولین و مهمترین ویژگی کنوانسیون این است که تمامی 

 –کشور های جهان )به استثنای چند کشور( علی رغم وجود تفاوت در زمینه های مختلف آن 

به علت اهمیت فوق العاده  -بهداشتی، قضایی، ایمنی و رفاهی فرهنگی، اجتماعی، آموزشی،

دوران کودکی در رشد و پرورش انسان ها و نقش کودکان در توسعه و پیشرفت آینده جوامع 

 .بشری و آگاهی نسبی دولت ها به این امر، این پیمان نامه را پذیرفته اند

از ویژگی های دیگر این کنوانسیون گستردگی مخاطبان آن می باشد که دلیل این امر هم قرار 

این پیمان نامه می باشد، که بیشترین تعداد جمعیت به  ۹سال طبق ماده  ۹۹گرفتن افراد زیر 

یکی دیگر از ویژگی های این  .ویژه در کشور های جهان سوم به این گروه سنی تعلق دارد
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 کنوانسیون انعطاف پذیری آن است، زیرا این پیمان نامه با وجود تفاوت های فرهنگی، اجتماعی

جامعیت کنوانسیون از ویژگی های دیگر این .مامی کشور های جهان قابلیت اجرایی داردو...در ت

کنوانسیون است، زیرا این پیمان نامه تمام جنبه های رشد و زندگی کودک اعم از رشد جسمی، 

ذهنی، عاطفی، روانی و اجتماعی را مورد توجه قرار داده است. دولت جمهوری اسلامی ایران 

کودک را به صورت مشروط پذیرفته است، ثانیا: مواردی مغایر با این  کنوانسیون حقوق

کنوانسیون در قانون مدنی خود به آن افزوده است، که این قوانین در بسیاری از موارد ساده 

ترین حقوق کودک را نادیده می گیرد. ثالثا:دولت به وظایف خود در همان حدی که خود 

ده، عمل نمی کند، از جمله آموزش کودکان و خانواده ها، پذیرفته و در قوانین داخلی اش آور

پذیرفتن کودک به عنوان یک موجود مستقل، توجه به نهاد خانواده وحق کودکان پناهنده، 

استاندارد و زندگی مناسب، حق آموزش و  کمک به کودکان معلول، حق برخورداری از بالاترین

، "حق تفریح و بازی"دایی کودکان از جمله تحصیل و همچنین عدم توجه به بعضی از حقوق ابت

 .عملا اجرای کنوانسیون حقوق کودک را در ایران با مشکل روبرو کرده است

همچنین کنوانسیون حقوق کودک در ایران با وجود تغییرات زیاد از جانب دولت ایران ، که 

و شاید اجرا باعث از دست رفتن صورت اولیه و اصلی آن شده است، همچنان آن طور که باید 

روستایی( به  ۴%شهری و۵۴درصد از کودکان ) ۹۱نمی شود و آمار نشان می دهد که در حدود 

کودک بی سرپرست  ۹۱۱۱۱کودک در ایران بدون شناسنامه هستند،  ۹۱۱۱مدرسه نمی روند، 

ازدواج های زودرس  کودک کار در تهران ثبت گردیده است و ۰۱۱۱۱در تهران به سر می برند، 

باید بدانیم که کودکان نه اموال والدینند و نه ابزاری جهت  ...و ن ،به ویژه کودکان دخترکودکا

کمک و اعانه، بلکه آنان بشرند و مستحق برخورداری از حقوقشان می باشند . باید به کودک به 

عنوان یک عضو خانواده و جامعه نگریسته شود که از حقوق و وظایف مناسب سن خود متأثر 

 می باشد.

از آنجا که پدر و جد درصد از کودکان کار مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند. ۱۱متأسفانه 

کودک  درباره قوانین ایران شود،پدری، ولی و به نوعی صاحب کودک شمرده می

علیه کودکان دچار مشکل هستند. همچنین قوانین خاصی برای  خشونت خانوادگی و آزاری

خشونت علیه کودکان جزو موارد عمومی آزاری در ایران وجود ندارد و پیشگیری از کودک

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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یا جد پدری فرزند خود را  پدرقانون جزای اسلامی، اگر ۰۰بر اساس ماده  است.

شود اما در شرایط محکوم می تعزیر و دیه شود و تنها به پرداختنمی قصاص بکشد

 .محکوم خواهد شد قصاص به مادر مشابه

ر آینده بآمار بالای کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج می کنند در 

سلامت خانواده های ایرانی تاثیر منفی خواهد گذاشت وتا مشخص شدن سنی قطعی و قانونی 

برای ازدواج تاکید می شود و تا مشخص نشدن الزامات قانونی نمی توان از این پدیده جلوگیری 

 ۹۹۱،  ۱۹کودک؛ سال  ۰۰۱، ۱۱کرد. بر همین اساس آمارها نشان می دهند که در سال 

 ۹۱کودک زیر  ۹۱۱،  ۱۵کودک و در سال  %۹۱،  ۱۹کودک؛ سال  ۰۱۹  ،۱۰ل کودک؛ سا

های ثبت سال تن به ازدواج داده اند؛ این در حالیست که آمارهای رسمی تنها محدود به ازدواج

شده در دفاتر رسمی است و چه بسا این تعداد بدلیل عدم ثبت ازدواج کودکان بدون شناسنامه 

 .های چند همسری تغییر یابدنونی ازدواجو یا عدم ثبت رسمی و قا

اند. سال در ایران طلاق گرفته ۹۱تا  ۹5هزار دختر  ۹5سال و  ۹۵تا  ۹۱دختر  ۹۱۱در هر سال 

در بیشتر موارد خانواده داماد  .های زودهنگام استفقر مادی و باورهای سنتی علت این ازدواج

کنند. از پیامدهای ازدواج زودهنگام میبه خانواده عروس که اغلب فقیر هستند پولی پرداخت 

فرار از  ، پدیدهچندزنی سوادی در میان زنان،و کم سوادیبی توان به افزایشمی

دولتها به منظور تعیین حداقل سن برای ازدواج، که در هر حال  .اشاره کرد همسرکشی و خانه

طی سالهای گذشته آموزش و پرورش در  باید اقدام قانونی کنند.سال باشد،  ۹5نباید کمتر از 

زمینه انتقال مفهوم کودکی و حقوق کودکان بسیار ضعیف عمل کرده است و گاهی خود چالش 

ساز بوده است. باید تلاش کرد که گام های اصلاحی از آموزش و پرورش شروع شود. به عبارت 

های درسی گنجانده شود تا دانش آموزان با دیگر حقوق کودک باید در مفاهیم و سر فصل

بنابراین آگاهی و  .هایشان باشندحقوق شان آشنا شوند و منتقل کننده این مباحث به خانواده

فرهنگ سازی در مورد حقوق کودکان و زمینه سازی برای تغییرات اجتماعی، تدقیق قوانین و 

 . ارتقاء شعور جمعی یک جامعه ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B2%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B2%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C
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را در بر می  دانشجویان و اساتید دانشگاهگزارشات  نقض حقوق در  بخش دوم گوشه ایی از

زیرا دانشجویان و اساتید دانشگاه به خاطرعقاید، جنسیت، مذهب و قومیت خود، کماکان  گیرد.

با نقض روزمره و فراگیر حقوق خود مواجه هستند .مقامات ایران مشخصا پیروان آیین بهایی را 

مورد هدف قرار داده و آنها را، تنها به خاطر عقاید مذهبی شان، از ادامه تحصیل در مقطع 

ی محروم می کنند. اساس این کار مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است آموزش عال

که اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان مورد شناسایی رسمی حکومت را، که شامل آیین بهایی 

 نیست ، به عنوان شرط تحصیل در دانشگاه ها تعیین کرده است

ران افزایش یافته است. جداسازی همچنین، تبعیض علیه زنان در سیستم آموزش عالی ای  

جنسیتی که اخیرا در برخی دانشگاه به اجرا گذاشته شده است این سوال را پیش می آورد که 

آیا، به شرط وجود ظرفیت و آنگونه که قوانین بین المللی مقرر کرده اند، زنان و مردان به 

ال زارشات مبنی بر اعمآموزش عالی با کیفیت یکسان دسترسی برابر خواهند داشت یا خیر. گ

سهمیه هایی از جانب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که پذیرش زنان در برخی از رشته های 

تحصیلی دانشگاهی را محدود می کنند، حاکی از آن است که زنان برای استفاده از حق خود 

تند. و هسمبنی بر دسترسی بدون تبعیض به آموزش عالی، با محدودیت های فزاینده ای روبه ر

به نظر می رسد این سهمیه ها به منظور افزایش نسبت تعداد دانشجویان پسر پذیرفته شده در 

دانشگاه ها و کاهش دسترسی زنان به برخی رشته های تحصیلی مشخص، طراحی گردیده 

است. این گونه محدودیت ها بر امکان انتخاب تحصیلی زنان، اصل ممنوعیت تبعیض و 

عنوان نیمی از امروزه زنان به حت قوانین بین المللی را نقض می کند.نیزتعهدات ایران ت

ها و تضییع های انسانی این کشور در جامعه حضور دارند اما همواره شاهد وجود نابرابریسرمایه

 حقوق آنان در جامعه هستیم .

حدود شود که التحصیل میهزار دانشجو فارغ ۱۱۱طبق آمار رسمی ارائه شده سالانه حدود 

سال آینده، سالانه  5هزار نفر از این تعداد متقاضی جدید کار هستند. علاوه بر این طی  %5۱

 …شوندهزار نفر افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی به جمعیت جویای کار اضافه می ۰5۱حدود 

برابر سایر  ۹التحصیلان حدود نکته قابل تأمل اینکه، جمعیت متقاضی شغل در بین فارغ

اشتغالزایی با اولویت ”ن بازار کار است و این، مسأله اصلی دولت شده، یعنی متقاضیا
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همچنین؛ عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی «“.التحصیلان دانشگاهیفارغ

 .مشکل را صنعت و دانشگاه نمی داند

 و ”سنوات“ حذف به دانشجویان اعتراض کشورو برتر دانشگاه سه در تحصن و تجمع اخبار

 چند یندآفر یک طی گردیده مختلف های خبرگزاری تیتر چندیست که ”هاخوابگاه وضعیت“

 دانش و علم کسب تجصیل، ادمه ایبر زمال های توانائی فاقد که میشود ادیفرا وجخر سبب ساله

 هترب امکانات از بتوانند تا کرد خواهد کشور ترک به مجبور ناخواسته یا خواسته را آنان هستند،

 گردند. برخوردار برتر و

 شورک دانشجویان آموزش سطح و امکانات ارتقا راستای در آموزش عالی شورای تلاش اگر براستی

 تخدم خود کشور و ملت به تا بمانند و باشند کشور از خروج فکر به کمتر هرچه انان تا است

 و سازدمی تر سخت دانشجویان برای را شرایط روز هر دانشگاه مسئولان مصوبات اینگونه کنند،

 ارجخ راهی و بخشید خواهد لقایش به را کشور در تحصیل عطای مستاصل دانشجوی نتیجه در

 بیخو حقوق و پول هم و است فراهم برایش بهتری تحصیلی امکانات هم که چرا شودمی کشور از

 کند.می دریافت

 اریپافش خویش اقدامات بر نهمچنا مسئولان ها، خواسته و اعتراضات این مقابل در اینکه بد خبر

 طتقسی  دهیم،می تخفیف را مبالغ این » اینکه وعید و وعده با گذشته روال طبق و میکنند

 صدد در « ببخشیم هم شاید بدهید، درخواست دانشگاه به مشکلات دلیل به شما اگر یا کنیم،می

 هچ ببخشید؟ کجا زا : که بزرگ سئوال علامت این هستند.و آنان اعتراض صدای کردن خاموش

 خدمات بودن رایگان بر تاکید اساسی قانون ۹۱ اصل اینکه نه مگر ببخشید؟ چرا و ببخشید

 دارد؟ آموزشی

 ایران زنان درصد %%داده شده ، زیرا نقض حقوق زنان دربخش سوم اختصاص به گزارشات   

 مارآ آخرین این و اند، گرفته قرار خشونت مورد یکبار حداقل کنون، تا مشترک زندگی ازآغاز

 گزارش اما است، ایران پژوهشگران توسط «استان مرکز ۰۹ در » زنان علیه خشونت شدۀ ارائه

 خانواده محدود در حتی واقعیت، هزارم یک با منطبق منتشره آمار که میدهد نشان خبری های

نان و علیه ز.برخی از قوانین و مقرراتی که منجر به اِعمال تبعیض جنسیتی  باشد نمی نیز، ها



 حق برای رشد    

00 
 

شود، اینگونه برشمرده می شود: افزایش میزان ارتکاب خشونت علیه زنان در کشور ایران می

در مورد شهادت زنان و میزان دیه زنان، مفاد قانون مدنی در خصوص مفاد قانون مجازات اسلامی 

واج مجدد را جواز ازدواج دختران سیزده سال، و قانون حمایت از خانواده که ازدواج موقت و ازد

 جایز دانسته است

زن آزاری در جمهوری اسلامی مساله ای خانوادگی نیست، بلکه یک امر اجتماعی، قانونی و 

تجاوزبه دختران خردسال تحت نام ازدواج نوعی ازین خشونت قانونی است،  نهادینه شده است، 

 -الیتهای هنریمحروم نمودن زنان، دختران و حتی دختربچه ها از بازی، ورزش، رقص و فع

محروم کردن زنان از حق کار،  فرهنگی بخش دیگری از خشونت سیستماتیک علیه زنان است

سید ، ا”بی عفتی“حق طلاق، حق سفر، حجاب اجباری، شلاق، سنگسار، قتلهای ناموسی به جرم 

پاشی بصورت زنان بدحجاب، تحقیر و توهین های سیتماتیک علیه بانوان ایران توسط نیروهای 

ادیق از مص …دولتی ، رسانه های  بسیج، گشت ارشاد، تریبونهای مختتلف از منبر و محراب و یا 

 . خشونت دولتی و قانونی است

 قانونی و تاریخی اجتماعی، فرهنگی، چندگانه های باتبعیض ایران کنونی جامعه در کارگر بانوان

 انقربانی اولین جزو هم ایران اقتصادی و اجتماعی سیاسی، های بحران مقابل در هستند، روبرو

 و طولانی کار ساعات با پرزحمت و آمد در کم لمشاغ بر کارگر،علاوه زنان میشوند محسوب

 یوستهپ آنان کنند، می دریافت کمتری دستمزد نیز مردان با مساوی کار شرایط در غیرقانونی،

 این نشانگر زنان بیکاری نرخ افزایش متاسفانه که دارند قرار کار محل از اخراج اول صف در

 واردم از بسیاری در و زنان زندگی زوایای تمام در جنسیتی های قالب این و است تلخ واقعیت

 و عمومی حوزه در چه و ”خصوصی“ درعرصه چه کشد. می برخ را خود آمیزی خشونت بطور

 دهند می تشکیل را کارگران درصدکل پنج از کمتر کارگر زنان رسمی آمارهای در.اجتماعی

 بخش در چند هر رندندا جایی آمار در بنابراین هستند شاغل غیررسمی بخش در اکثراً زیرا

 ظاهراً هک امتیازاتی کار قانون طبق و بوده مند بهره کمتر خود قانونی اولیه حقوق از نیز رسمی

 نانز استخدام به کارفرمایان تا گردیده موجب شده گرفته نظر در کارگر زنان به کمک برای

 گاهشیرخوار ایجاد ادن،شیرد حق زایمان، مرخصی قانون از فرار برای و نداده نشان تمایلی کارگر،

 .زنند سرباز کارگر زنان استخدام از مهدکودک، و
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 برابر در مقاومت ، سالارانه مرد های سیاست با مخالفت دلیل به زنان از بسیاری سالها این طی در

 ملمتح شهروندی حقوق از دفاع یا سرکوب و ستم و عدالتی بی به اعتراض حقوقشان، به تهاجم

 ارت،وز پست تصدی برای امید و تدبیر کابینه قطار در زنی هیچ امّا.اندەشد شکنجه و رنج و زندان

 تاکثری برای دشوار بسیار وضعیتی  ها نباید و مطالبات این مجموعه که.نشد معرفی مجلس به

 زنان جامعه مبارزاتی و کارزار اصلی های میدان از یکی عبارتی ەب است، آورده بوجود ایران زنان

 .است آنان شدۀ گرفته نادیده حقوق کسب در ایران

زنان ایران بخش مهمی از نیروی فعال جامعه هستند وباید ازمطالبات و منافع یکسان نیز 

باشند زیراوجود این فصل مشترک بیش از هر عامل دیگری یک جامعه فعال به هم  برخوردار

علیه زنان ضمن اینکه در تضاد با روح زمانه مورد   پیوند می زند اما قوانین و تبعیضات اتخاذ شده

اعلامیه جهانی  ۱مخالفت و بیزاری آنان و مخل توسعه و پیشرفت زنان ایرانی است ناقض ماده 

 .حقوق بشر هم هست

 : بشر حقوق جهانی اعلامیه 7ماده

وردار برخ همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون

شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی 

 .مند شوندکه برای چنین تبعیضی بعمل آید بطور تساوی از حمایت قانون بهره

 ، اعلاممودهرا تأیید ن تبعیض نبودن قبول قابل بشر اصل حقوق جهانی اعلامیه اینکه به با عنایت

 یچگونهه و بدون بوده یکسان و حقوق و از نظر منزلت دنیا آمده افراد بشر آزاد به کلیه دارد کهمی

 یندر ا مندرج و آزادیهای حقوق دارند از کلیه ، حقبر جنسیت مبتنی تمایزات ، از جملهتمایزی

 مند شوند،بهره اعلامیه

و  رابر زنانب حقوق تضمین بشر متعهد به حقوق المللیبین عضو میثاقهای دول اینکه به با توجه

 باشند،می و سیاسی ، مدنی، فرهنگی، اجتماعیاساسی حقوق از کلیه مندیدر بهره مردان

 تخصصی متحد و سازمانهایملل نظر سازمان تحت که المللیبین کنوانسیونهای با در نظر گرفتن

ها، نامهقطع به با عنایت اند،همچنینمنعقد گردیده و مردان زنان حقوق منظور پیشبرد تساوی به

 حقوق پیشبرد تساوی برای تخصصی متحد و سازمانهایملل توسط که هاییها و توصیهاعلامیه



 حق برای رشد    

01 
 

اسناد متعدد،  این رغم به از اینکه ، با نگرانیحال ،در عیناست شده تصویب و مردان زنان

 دارد، ادامه طور گسترده به همچنان زنان علیه تبعیضات

و  است انسانی کرامت به و احترام حقوق برابری اصول ناقض زنان علیه تبعیض اینکه با یادآوری

 یو فرهنگ قتصادی، ا، اجتماعیسیاسی در زندگی با مردان مساوی در شرایط زنان شرکت مانع

 ها و استعدادهایقابلیت کامل و شکوفایی شده و خانواده جامعه سعادت کشور و نیز گسترش

 فقر و در شرایط از اینکه نماید،با نگرانیرا دشوارتر می کشور و بشریت به در خدمت زنان

 تهایو فرص و تربیت ، تعلیمداشت، بهمواد غذایی به دسترسی امکان از حداقل زنان تنگدستی

 براساس للالماقتصاد بین نوین نظام تأسیس و سایر نیازها برخوردارند،با اعتقاد بر اینکه شغلی

 نماید،را ایفاء می مهمی نقش و زنان مردان بین پیشبرد برابری در تحقق و عدالت مساوات

، استعمار، نژادی، تبعیضنژادپرستی مختلف آپارتاید، اشکال کردن کنریشه با تأکید بر اینکه

 کامل تحقق دولتها مستلزم در امور داخلی خارجی و دخالت و سلطه استعمارنو، تجاوز، اشغال

 زداییج، تشنالمللیبین و امنیت صلح تحکیم باشد،با تأیید بر اینکهمی و زنان مردان حقوق

 لاحس ، خلعآنان و اقتصادی اجتماعی هاینظر از نظام صرف دول متقابل هایهمکاری ،المللیبین

أکید بر ، تالمللیو مؤثر بین دقیق و کنترل نظارت تحت اتمی سلاح خلع و بویژه و عمومی کامل

 سلطه تحت مردم حق کشورها و احقاق بین در روابط متقابل و منافع ، مساواتعدالت اصول

 نینو همچ و استقلال سرنوشت تعیین حق به دستیابی به خارجی و اشغال استعمار و بیگانه

 جهخواهد شد و در نتی اجتماعی و پیشرفت توسعه باعث ارضی و تمامیت ملی حاکمیت به احترام

 تمام عهتوس خواهد کرد،با اعتقاد بر اینکه ککم و زنان مردان بین کامل مساوات به دستیابی به

ها نهزمی در تمام زنان یکپارچه شرکت  مستلزم صلح و برقراری جهانی کشور، رفاه یک و کمال

 ،است با مردان مساوی در شرایط

در ایران را میتوان  محیط زیست،نقض حقوق در بخش چهارم کتاب  از دغدغه های دیگریکی 

،حق به محیط زیست به عنوان یک حق مستقل حقوق بشری برای داشتن محیط کرد اشاره 

زیست با کیفیت است . حق به محیط زیست هم منعکس کننده ارزش های متعالی و پایه ای 
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همانند حق به حیات، حق سلامتی، حق به زندگی با استاندارد است و هم با پیش نیازهای تداوم 

 .حیات نسل کنونی و نسل های آتی همانند توسعه پایدار ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک دارد

کشور جهان در پایتخت سوئد  ۹۹۹سازمان ملل متحد کنفرانسی را با حضور  ۹۱۱۰در سال 

اصل، دولت ها را برای همکاری درحفظ و تقویت محیط زیست  %۰برگزار کرد، که با تصویب 

ترویج آموزش و برنامه ریزی و شهرسازی عقلانی فرا خواند. ، ی از آلودگیطبیعی از طریق پیشگیر

این کنفرانس نشان دهنده نگرانی زمینیان از مشکلات و معضلاتی بود که محیط زیست آنان را 

تشکیل شد. در این کنفرانس  سال بعد در ریودوژانیرو، کنفرانس سران زمین ۰۱تهدید می کرد.

یکم تصویب شد. فراگیرترین معضل زیست محیطی، گرم شدن زمین و دستور کار قرن بیست و 

 تغییرات جوی مربوط به آن بود.ادامه کنفرانس سران زمین ،انعقاد کنوانسیون تغییرات جوی

بود.آیا برای دستیابی به زمین پاک و بدون آلاینده و قابل سکونت باید همگی بکوشیم؟ پیمان 

خود را تنها به سوی کشورهای در حال توسعه که یک  کیوتو برای این منظور انگشت اشاره

چهارم از آلاینده های کره زمین را تولید می کنند، نشانه می رود.اما تنها از طریق مکانیسم 

خاصی، آن هم با توافق طرفین )کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته( عملی خواهد 

 صورت در و دارد را جهان تمامی پهنای به گستردگی محیطی زیست و طبیعی هایدغدغه شد.

 زیرا افتد،می مخاطره به افراد تمامی مال و جان زیست، محیط سلامت در خلل و نارسایی بروز

 ستفادها طبیعی منابع و هوا آب، همین از و کرده زندگی جغرافیایی و طبیعی بستر این در همگان

 کنند.می

که ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال  وری شده ،یادآ در این مجموعه گزارشات و مقالات

توسعه دارای منابع طبیعی سرشاری هست، اما از روشی برای توسعه استفاده کرده ،که بر منابع 

تر ای داغتجدید پذیرش فشار آورده است. با شیوه کنونی مدیریت منابع طبیعی، ایران با آینده

ست در این جغرافیا به چالش کشیده شده است. تر مواجه شده و امنیت محیط زیو خشک

و باید  اندازدطور کلی پنج تهدید زیست محیطی اصلی ایران ،امنیت انسانی را به مخاطره میبه

ی، ها؛ امنیت غذایی پیوسته به این مسئله نگریست تمامی این تفکربه صورت یک مجموعه

با تعامل با یکدیگر کار نمایند تا به هدف امنیت آبی، امنیت انرژی، امنیت اقتصادی و ... باید 

 .نهایی یعنی امنیت انسانی دست یافت
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 ۱5نماییم که زمان پیک مصرف با زمان پیک بارش متفاوت است ) مادر کشوری زندگی می

درصد بارندگی در  ۱5درصد از بارندگی زمانی اتفاق می افتد که ما به آن نیاز چندانی نداریم( و

ترین محدودیت منابع در ایران و طور کلی آب بزرگبه بارد.کشور میدرصد از سطح  ۰5

ترین خطر محیط زیست ایران در درازمدت است. با از دست رفتن منابع آب زیرزمینی، بزرگ

 های کشور غیرقابل سکونت خواهد شد و پیامدهای آن ویرانگر خواهد بود .بسیاری از بخش

گیرد.خاک زراعی زدایی نشأت میزایی و جنگلبیابان منبع ۰دیدگی و فرسایش خاک از آسیب

زایی رود که نتیجه آن بیابانشود، از دست میتر از آنچه تشکیل میبرابر سریع ۰۱ایران با سرعت 

 تواند بخشکننده است که میزدایی است. سرعت گسترش این معضل آنقدر نگرانو جنگل

 .بزرگی از ایران را غیر قابل سکونت کند

گونه گیاهی دارد و زیستگاه پستانداران بزرگ  ۱۱%۱دار و گونه جانور مهره ۹۹۹۱ران بیش از ای

 های گیاهی و جانوریمانند یوزپلنگ آسیایی، گوزن زرد ایرانی و ...بوده؛ اما انقراض انواع و گونه

درصد گونه گیاهی در لیست  ۰درصد جمعیت جانوری و  ۹۱اکنون در ایران شدت یافته و هم

 .قرمز سازمان ملل قرار دارند

از محیط زیست  حفاطت طرفداری از حفاطت محیط زیست از حقوق حقه تمامی انسان هاست،

به معنی حمایت از تک تک انسانهاست و اگر ما از محیط زیست حمایت و حفاظت کنیم از 

مسئولیم وهم باید بدانیم ما هم . خودمان حمایت کرده و به سلامت زندگی خود کمک کرده ایم

فرهنگسازی زیست محیطی که مستلزم آن  میتوانیم در این راستا بسیار تاثیرگذار باشیم. باید

این فرهنگ سازی از مدت ها پیش در بیشتر کشورهای دنیا شروع  .آموزش است صورت بگیرد

ه ک شده و آنها از طریق رسانه، مدارس و دانشگاه ها در این زمینه فعالیت می کنند. کشورهایی

از نظر منابع طبیعی به مراتب جایگاه پایین تری از ما را دارا هستند. اما با مدیریت و فرهنگسازی 

سعی می کنند، همان منابع اندکی که دارند را حفظ دارند و برای نسل های آینده بگذارند. مثلا 

رست از ه دکشورهای اروپایی شاید خیلی بیشتر از ما در معرض خشکسالی باشند اما با استفاد

حل معضلات زیست محیطی در کشور مستلزم چند گام  .آب این معضل را مدیریت می کنند
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اساسی است: نخست شناخت محیط زیست که چندان صورت نگرفته، دوم حفاظت که هنوز به 

 .درستی اعمال نمی شود، سوم درمان زخم های عمیق از طریق بهسازی محیط زیست

پرداختن به حقوق انسانی گروه های آسیب پذیر، امروزه باید در همه مناطق جهان اولویت 

و تبعیض فقط باید چیزی در وجدان جمعی آسیب و ساختن دنیایی بدون خشونت ،داشته باشد. 

، تا فرصت برابر بهره مندی از امکانات و ما عوض شود و نوعی دگردیسی فرهنگی شکل گیرد

 .و تکامل برای همه ی آحاد انسانی فراهم شود آگاهیمنابع جهت رشد و 

، فراهم آوردن امکاناتی که گروههای نوعًا آسیب پذیر را در دستیابی به امید من از این کتاب 

گرد آوری، افشا و انتشار اسناد و مدارک  زیرا ، کندو روشنگری  این حقوق بنیادین آگاهی رسانی

مبتنی بر نقض حقوق جامعه ایرانی گامی است بسیار ارزشمند که از شما خواننده گرامی نیز 

 .اشیدب پاسخگو دفھ درخواست میکنیم دست نیاز و مددجویانه ما را برای رسیدن بدین

محترم کانون  رئیس هیات مدیرهنگارنده بر خود واجب میداند از راهنمـاییهـا و مـشاورههـای 

 .داشبکمال امتنان و تشکر را داشته منوچهر شفایی جنـاب آقـای دفاع از حقو ق بشر در ایران 

 

 7107 پتامبرس                                                                                                         

 دکتر زهرا ارزجانی
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 سواد در کشورهزار کودک بی ۱۴۲وجود 

 

ساله  ۱هزار دختر و پسر شش تا  ۰۵۹دهد در ایران جداول سرشماری مرکز آمار ایران نشان می

کنند. اطلاعات مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در کل کشور، هشت زندگی میسواد بی

 سواد هستند.نفر بی ۰%5هزار و  ۱۱5میلیون و 

نفر زنان هستند که از این میزان  ۵۵هزار و  ۱%5میلیون و  5سواد کل کشور در میان جمعیت بی

سواد تنی است؛ از تعداد زنان بیسال دارند.گف ۹5نفر سن بالای  ۹۱%هزار و  ۹۱۰میلیون و  ۵

سال سن  ۹۵تا  ۹۱نفر  ۱۹5هزار و  ۹۱سال هستند و  ۱نفر بین شش تا  ۱%۹هزار و  ۹۹۱

تا  ۱5سواد نفر هستند.همچنین زنان بی ۹%۹هزار و  5۹سال نیز  ۹۱تا  ۹5سواد دارند.زنان بی

نفر  ۹۱۹هزار و  ۹تر ساله و بیش ۹۱۱سواد نفر و تعداد زنان بی ۱۹۱ساله هشت هزار و  ۱۱

سواد داریم که از این میان دو مرد بی 5۹۹هزار و  %۰۰میلیون و  ۹هستند.در کل کشور حدود 

 ۹۵۱هزار و  ۹۰۹سواد هستند.در کل کشور سال به بالا بی ۹5مرد  ۰۱۹هزار و  5۰%میلیون و 

یم. اطلاعات مرکز سواد دارساله بی ۹۵تا  ۹۱مرد  ۵۹۹هزار و  %۹سال و  ۱سواد شش تا مرد بی

 سواد داریمساله )زن و مرد(، بی ۱کودک شش تا  ۹۵هزار و  ۰۵۹دهد در ایران آمار نشان می

 

https://arzjani.blogspot.de/2017/07/blog-post_84.html
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سال  ۲۱دختر در هفت شهر خراسان رضوی در سن زیر  ۲۱ثبت احوال: 

 اندازدواج کرده

به گزارش “مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی گفت -خبرگزاری هرانا 

اند و سال ازدواج کرده ۹۱دختر در هفت شهر خراسان رضوی در سن زیر  ۹۱ثبت احوال تنها 

ها به حداقل سال نیز ثبت شده است که باید تلاش شود این آسیب ۹5پسر زیر  ۰۱ازدواج 

بر اساس یک پژوهش در هفت استان کشور در حوزه ازدواج کودکان، خراسان “زود وی اف ”.برسد

 ”.ها بدترین شرایط را داردرضوی در بین آن

تیرماه، در سمینار تخصصی  ۰۰به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، فرشته سلجوقی امروز، 

آزاری آمارهای ارائه شده در کودک، با اشاره به اینکه «شناسی ازدواج کودکان در مشهدآسیب»

 آزاری در سال گذشتهبر اساس آمار بهزیستی میزان کودک“بسیار غیر واقعی است، عنوان کرد: 

های حوزه کودکان است؟ آزاری در یک سال بیانگر واقعیتمورد کودک ۱۵مورد است، اما آیا  ۱۵

 ”.ر پسران استقطعا نیست البته در همین آمار خشونت علیه دختران، دو براب

دختر در هفت شهر خراسان رضوی در سن  ۹۱به گزارش ثبت احوال تنها “وی خاطرنشان کرد: 

سال نیز ثبت شده است که باید تلاش شود  ۹5پسر زیر  ۰۱اند و ازدواج سال ازدواج کرده ۹۱زیر 

 ”.ها به حداقل برسداین آسیب

 های گذشتهرضوی با بیان اینکه در سال مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان

امیدواریم که “اظهار کرد:  های موثری در راستای احقاق حقوق کودکان برداشته شده است، گام

https://arzjani.blogspot.de/2017/07/blog-post_17.html
https://arzjani.blogspot.de/2017/07/blog-post_17.html
https://arzjani.blogspot.de/2017/07/blog-post_17.html
https://arzjani.blogspot.de/2017/07/blog-post_17.html
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ها، آتناها و کیاناها که وجدان جامعه را زخمی کرده آنچنان به حرکت واقعه دردناک ستایش

 ”.یمدرآورد که دیگر شاهد چنین فجایعی در حوزه کودکان نباش

سوزاند، تصریح کرد: های اجتماعی آتشی است که خشک و تر را با هم میبا بیان اینکه آسیب

های اجتماعی با هم همکاری کنیم و به این اگر همه ما تصمیم گرفته و در پیشگیری از آسیب“

این رهای موثری در این زمینه برداریم بنابتوانیم گاممسئله ایمان داشته باشیم بدون تردید می

ها به ویژه دولتی شرایط را برای حضور و فعالیت بخش خصوصی و غیردولتی در باید همه بخش

ترین مشکلات موجود در موضوع ازدواج کودکان، وی با اشاره به مهم”.این امور تسهیل کنند

محرمانه محسوب شدن بسیاری از آمارهای موردنیاز در حوزه کودکان در “خاطرنشان کرد: 

 ”های جدی است در این حوزه استاکمیتی یکی از معضلات و چالشهای حبخش

.  

ممکن است بسیاری از آمارها را “مدیرکل دفتر امور زنان و خانواداه استانداری خراسان افزود: 

های ای نکنیم، اما چرا نباید اطلاعات در اختیار بخشبرای جلوگیری از تشویش اذهان رسانه

 خوبی در این زمینههایی که بهدر این حوزه قرار گیرد و تشکل مرتبط دولتی و خصوصی فعال

هایی که برای اقدام و کاهش این بسیاری از حوزه” “کنند از این آمارها محروم باشند؟فعالیت می

ها به ها نیازمند آمار، اطلاعات صحیح و واقعی هستند از این آمار محرومند و محدودیتآسیب

در اختیار ما به عنوان متولی و بخش حاکمیتی نیز قرار حدی است که بعضی آمارها 
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های دولتی در های اجرایی و سازمانمعضل بزرگتر را عدم آشنایی مدیران دستگاه”.گیردنمی

ازدواج امری مقدس است، “هایشان در حوزه کودکان برشمرد و گفت: خصوص وظایف و مسئولیت

دهد بلکه تبدیل به آسیبی دس خود را از دست میتنها تقدهد نه اما وقتی برای کودکان رخ می

بر اساس یک پژوهش در هفت استان کشور در حوزه ازدواج “وی افزود: ”.شودخطرناک می

 ”.ها بدترین شرایط را داردکودکان، خراسان رضوی در بین آن

 

 هاکار در میان خشونت خیابانکودکان 

شکل  -به طور معمول هویت و شخصیت انسان در دوران کودکی و تا زمان رسیدن به بلوغ

جو ها جستها را در کودکی آنی مشکلات انسانهاست که طبق اصول علمی، ریشهگیرد و سالمی

واع از شدیدترین ان تواند به عنوان یکیکنند. خشونت علیه کودکان و هر نوع کودک آزاری میمی

ها، تواند جراحاتی پایدار را پدید آورد.کودکانی که در میان خیابانخشونت قلمداد شود که می

های فراوان رشد محروم از سرپرست و محیط آموزشی مناسب و همراه با فشارها و محدودیت

وزها که این ر -چه پسر و چه دختر-پذیرترین کودکان هستند؛ این کودکان کنند، جزو آسیبمی

در بسیاری از مناطق باید با سرما و فشارهای شدیدتر جسمی نیز مقابله کنند، در معرض انواع و 

ایم جا هنوز نتوانستههای جنسی قرار دارند و تا به اینها و حتی آزارها و خشونتاقسام آسیب

 کار زیادی برای حل این مشکلات انجام دهیم.

https://arzjani.blogspot.de/2017/01/blog-post_64.html
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وجود ندارد اما جدیدترین آمارهای رسمی که توسط مراکز آمار ایران هر چند آمار ثابت و دقیقی 

و نهادهای مسئول یا مرتبط یعنی بهزیستی، شهرداری و شورای شهر و غیره اعلام شده است، 

اند. این در حالی است که وجود بین هفت تا بیست هزار کودک کار در تهران را تایید کرده

ی کودکان کار از تعداد بالاتری خبر یردولتی فعال در زمینهها و مراکز غان.جی.او ها، جمعیت

 دهند که البته متفاوت بودن فاکتورهای آماری، یکی از علل این اختلاف است.می

های ملموسی نظیر سیلی زدن یا وادار کردن تواند به شکلاما خشونت چیست؟ خشونت می

های دیگر و پنهانی خشونت، نظیر: شکل کودک به انجام هر کاری همراه با زور و ارعاب و یا در

تحقیر، بی توجهی، گرسنگی دادن و غیره اعمال شود که هر چند عوارض نوع دوم مانند خشونت 

و برخورد مستقیم فیزیکی، قابل مشاهده نیست اما اثر مشابهی در روح و روان کودک دارد.گاهی 

ندگان یا مغازه داران و اهل کسب شود که برخی از مردم، به عنوان مثال بعضی رانمشاهده می

بینند و از طرف دیگر به این که از یک طرف این کودکان را مزاحم کسب و کار و زندگی خود می

نکته علم دارند که این کودکان از پشتیبانی قانونی و حقوقی برخوردار نیستند، به راحتی این 

دهند. یر یا آزار جنسی قرار میکودکان را مورد توهین، تحقیر، خشونت فیزیکی و یا حتی تحق

های جنسی و روحی مبتلا در موارد دیگر این کودکان توسط افرادی که به مشکلات و ناهنجاری
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که راهی برای پیگرد وجود داشته گیرند، بدون آنهستند، مورد سوءاستفاده و یا تجاوز قرار می

 شوند.باشد؛ خصوصا که غالب این موارد گزارش و ثبت نمی

حتی امکان دارد که کودک به علت عدم بلوغ یا عدم شناخت نسبت به ماهیت اتفاقی که تجربه  

کرده است و یا حتی برای جلوگیری از به خطر افتادن و از دست ندادن جایگاهش در میان جمع 

کنند، و یا از ترس تنبیه و مورادی از این دست، تر که در کنار او کار میکودکان همسن یا بزرگ

دانید که تاخیر در افشا شدن آزارها و ز ابراز و بیان آن هم خودداری کند. مسلمًا میا

 ایتری قرار دارند نیز مسئلههای جنسی در مورد کودکانی که در شرایط معمولسوءاستفاده

ا ی” آزار جنسی“شود جا باید توجه داشت که وقتی گفته میشود.در اینطبیعی محسوب می

ود. های مختلفی دیده شتواند به شیوه، لزوماً به معنای تجاوز نیست و می”نسیی جسوءاستفاده“

شود که با ماهیت غیر انسانی و همراه با ضربه زدن به آزار جنسی به هر رفتار و عملی گفته می

جسم یا شخصیت قربانی و در شکل روابط و رفتارهای جنسی باشد. تحقیر و آزار جنسی ممکن 

خصصی ها طولانی و تکلامی باشد یا به هر شکل دیگر که تعریف و توضیح آناست تنها به شکل 

است. در هر صورت اثر هر نوع آزار جنسی در کودکان بسیار عمیق خواهد بود.کودکان بی 

کنند، مجبور هستند که بسیار زودتر از دیگر ها کار میسرپرست و بدسرپرستی که در خیابان

خشونت علیه این کودکان تا حدی عادی شده است و خود من همسن و سالان خود بزرگ شوند! 

دار، یک رهگذر و حتی کارتن خواب ام که یک راننده، یا مغازهنیز شخصاً شاهد موارد زیادی بوده

یا دستفروشی بزرگسال به دلایل مختلف، به عنوان مثال بعد از سماجت این کودکان در فروش 

رو یا حتی به علت نشستن در محلی نامناسب و ی یک خوداجناسشان یا پاک کردن شیشه

ی دعواهای کودکانه و شنیدن سر و صدای بلند این کودکان، به راحتی کودکی را مورد مشاهده
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تر افتد که کودک بزرگدهند؛ و بعضاً اتفاق میهای رکیک یا حتی ضرب و شتم قرار میفحاشی

به خانه یا محل استراحتشان ببرد، ها را خواهد آنیا کسی که سرپرست کودکان است و می

افتد و شاهد مواردی فاجعه به همین راحتی اتفاق می …”یکی از دخترها نیست!“گوید ناگهان می

د. گردبودم که برادر که خود نیز مشغول کار و دستفروشی بوده، سراسیمه دنبال خواهرش می

چه گردد اما صحبتی از آنیبعد از چند ساعت و یا گاهی پس از چند روز دختر گمشده باز م

کند اما پس از بلند کند. در موارد دیگر، راننده سعی در سوار کردن دختربچه میگذشته نمی

شود و محل را تر، منصرف میی آن دختربچه و حضور پسرهای بزرگشدن صدای جیغ و گریه

ودک، عمداً و به تر خانواده یا اطرافیان ککند. از طرف دیگر در موردهایی وحشتناکترک می

دهند.مشاهدات و اتفاقات ناگوار زیاد است قصد درآمد بالاتر کودک را تحت سوءاستفاده قرار می

 کند.گونه مسائل جلوگیری میها نه دردی را دوا و نه از تکرار اینی آناما بیان همه

درصد این حل هر معضل اجتماعی نیاز به تصمیم و حمایت جمعی و اقدام دارد. این که چند  

کودکان ایرانی هستند و چند درصد مهاجر یا از اتباع غیرقانونی هم، تغییری در صورت مسئله 

ه جاست کتواند هویت انسانی و حقوق این کودکان را زیر سوال ببرد. اینکند و نمیایجاد نمی

بت داشته ها و نهادهای مسئول درخواست یاری نموده و توقع پاسخ مثباید از مردم و از مجموعه

تواند کند و حتی میباشیم. اهدای پول نقد به یک کودک بدسرپرست، کمکی به زندگی او نمی

ابر ی کودکان را برتوانیم همهشرایطش را بدتر کرده یا باعث ترویج کار کودک شود، اما لااقل می

 ها باشیم.بدانیم و با رفتاری مناسب در کنار آن

تواند از راه یک تحقیق مختصر هر شهروندی که قصد کمک به این کودکان را داشته باشد، می

های فعال در این زمینه و مراکز بهزیستی آشنا شود ها و جمعیتیا جستجوی اینترنتی با سازمان
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ی انسانی خود را انجام دهد و سهم مهمی در این که زمان زیادی صرف کند، وظیفهو بدون این

 ت جمعی داشته باشد.حرک

در پایان باید خاطر نشان کرد که حرکات سمبلیک و سطحی که از سر ترحم و توسط برخی 

ای هی ریشتواند باعث ادامه یافتن این معضلات شود. مبارزهشود نیز میها انجام میافراد و جمعیت

وز ما است. با این معضل، خصوصاً از طریق آموزش و فرهنگ سازی چیزی است که نیاز امر

ر تر دور باید در نظر داشت که آموزش مسائل جنسی و اجتماعی به کودکانی که بیشطهمین

تواند مانع بسیاری از اتفاقات شود. زمان زیادی برای نجات معرض فشار و آسیب قرار دارند، می

یا به ها او را به جنون برساند که خشونت خیابانیک کودک خیابانی وجود ندارد؛ پس از آن

ی روحی و جسمی دچار شود، کار ما بسیار سخت و یا حتی های سخت و پیشرفتهبیماری

 ی شما بسیار آسان خواهد بود.گردد. پس همین حالا شروع کنید؛ وظیفهغیرممکن می
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 !ستکه دیگر گل نی” چوب معلمی

آموز ای باشد که عکس و فیلم و خبر مربوط به تنبیه بدنی یک دانش تر هفتهاین روزها شاید کم

ها راه نیابد. درز خبر و فیلم تنبیه بدنی، آن هم عمومًا دانش های اجتماعی و رسانهبه شبکه

تر، شی مدارک و شواهد بیآموزان پسر، تکذیب اولیه مسئولان مدرسه، پیگیری و مصاحبه و ارائه

پس گرفتن تکذیب، خبر از برخورد با معلم یا عوامل مدرسه یا کسب رضایت والدین دانش آموز، 

 شود.کم و بیش تکرار می” تنبیه بدنی“ای تکراری است که معمولًا پس از هر خبر زنجیره

دارند معمولاً ” مدرسه“گیری دم دستی افرادی که از دور دستی بر آتش سوزان نهاد نتیجه

شود که گسترش خشونت در جامعه و فراگیر شدن آن همه شئونات و گونه صورت بندی میاین

از جمله نهاد آموزش را دربر گرفته است. اما آیا به راستی تنبیه بدنی در مدارس کشور نسبت به 

چند سال گذشته افزایش داشته است؟ اگر نه پس این همه فیلم و خبر و عکس نشان از کدام 

ر دست کم د-تر معلمی بشود پیدا کرد در نهاد آموزش و پرورش دارد؟شاید کموضعیت بحرانی 

های تدریس خود، با سر و صورت خونین و مالین دانش که در طول سال-ی کشورمدارس پسرانه

ای او مضروب شده و یا در اثر تنبیه مدرسهکلاسی و همآموزی مواجه نشده باشد که یا توسط هم

لمان یا کادر اجرایی مدرسه به چنان روزی افتاده. خشونتی که از سطح بدنی توسط یکی از مع

ای نیست که در سطوح مختلف دچار ی جدایی از کلیت جامعهشود، تافتهمدارس گزارش می

های هایی از جامعه، با بالا و پایین رفتن شاخصخشونتی گاه عنان گسیخته است. شاید در بخش

رسد که ونت هم افزایش و کاهش پیدا کند اما به نظر نمیتوسعه و اقتصاد حجم و میزان خش

هایی تبعیت کند. برخلاف نظر عمومی و اخبار منتشر شده، خشونت در مدارس از چنین شاخص

میزان تنبیه بدنی دانش آموزان در مدارس افزایش پیدا “رسد معلمان با این گزاره که به نظر نمی

https://arzjani.blogspot.de/2017/01/blog-post_46.html
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خبار تر از گذشته در اده است اخبار تنبیه بدنی بیش، موافق باشند.آن چیزی که سبب ش”کرده

ای است که ها منعکس شود و مقامات دولتی را به واکنش وادارد، تغییرات گستردهو رسانه

ی های اجتماعی در سطح جامعه ایجاد کرده است. اگر چه شاید نتوان با ارائهدسترسی به شبکه

میزان “دارس کشور کاهش داشته است اما بدون شک دلایلی ثابت کرد که میزان تنبیه بدنی در م

 دانش آموزان موبایل“در سطح جامعه افزایش یافته است. ” پوشش و انعکاس اخبار تنبیه بدنی

ار و ترین رفتاند تا کوچکای تبدیل کردههای شیشههای درس را به کلاسبه دستی که کلاس

یح مدارس در سراسر کشور پخش کنند، پدری تر از زنگ تفرای کوتاهسخن معلمشان را در فاصله

ی پسرش را که بیماری آسم دارد، منتشر که در حساب توییترش عکس صورت سیلی خورده

شود و خواهری که عکس و فیلم برادرش های خبرنگاران مواجه میکرده و بلافاصله با سیل پیام

ه از تحولی اساسی در ؛ هم”کند که بدنش کبود استرا در اکانت اینستاگرامش منتشر می

ی نهاد آموزش ایران هنوز دهند که ساختار فرسودهمناسبات حاکم بر روابط اجتماعی خبر می

 ی مألوف قدیم از در تکذیب وتواند این تغییر را به رسمیت بشناسد و بنابراین به شیوهنمی

یک پست و کامنت و  یها خود سوژهکه هر کدام از اینآید. غافل از اینتطمیع و تهدید در می

اند.وضعیت جهانی ” لایک خور“های اجتماعی هستند که اتفاقاً خیلی هم در شبکهخبر جدید 

آموزشی  یشیوه” میراث ماندگار“تنبیه بدنی واقعیت غیرقابل تکذیب نهاد مدرسه در ایران است. 

آموزش نیز  ها که توانست جایگاه محوری خود را در تاسیس نهاد مدرنخانهسنتی در مکتب

حفظ کند و همزاد و ملازم همیشگی کلاس و درس و مدرسه باقی بماند. اما این فقط ایران نبوده 

رو است. در گزارش نهایی ششمین و نیست که با مشکلی به نام تنبیه بدنی در مدارس روبه

ر در پرو برگزا ۰۱۹5که سال ” های عمومیگذاریی جهانی خشونت در مدارس و سیاستکنگره“
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کشور غیرقانونی شد که از این میان،  ۹۰5، تنبیه بدنی در ۰۱۹5شد، آمده است که تا ماه می 

اند، با این حال بنابر این گزارش کشور، آن را در تمامی اشکال، حتی در خانه نیز ممنوع کرده ۵%

 ملطور کا کشور در دنیا وجود دارند که تنبیه بدنی را در موسسات آموزشی خود به ۱۵هنوز 

یه هاست تنبجا است که ایران از جمله کشورهایی است که سالی جالب ایناند.و نکتهلغو نکرده

بدنی را به صورت مطلق ممنوع کرده اما در عمل موفق به لغو تنبیه بدنی در مدارس نشده 

(، ۹۹۱۱ی اجرایی مدارس )مصوب سال نامهآیین ۱۱ی است.تنبیه بدنی در قوانین ایرانطبق ماده

هر گونه تنبیه دیگر از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکلیف درس به منظور تنبیه ممنوع “

 و تنبیه دانش آموز فقط به موارد ذیل محدود شده است:” است

 .تذکر و اخطار شفاهی به طور خصوصی۹

 . تذکر و اخطار شفاهی در حضور دانش آموزان کلاس مربوطه۰

 های متعدد در پایه، با اطلاع اولیای دانش آموزلاس. تغییر کلاس در صورت وجود ک۹

 . اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز۵

 . اخراج موقت از مدرسه با اطلاع قبلی ولی دانش آموز حداکثر برای سه روز5

 ی دیگر. انتقال به مدرسه%

رونده با ، چهل پ۱5-۱۵ی معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی طبق گفته

های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مطرح شده و به صدور رای موضوع تنبیه بدنی در هیات

بخش کوچکی از صدها تنبیه بدنی است که یا به شکایت  انجامیده است. این چهل پرونده،

که اساساً شکایتی از تنبیه شود و یا اینانجامد و در مدارس با کسب رضایت حل و فصل مینمی

نی وجود ندارد و حتی والدین هم مشکلی با تنبیه بدنی فرزندان خود ندارند. در کشوری که بد
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تنبیه بدنی نه تنها ممنوع و غیرقانونی است، بلکه اعمال آن مستوجب توبیخ و تذکر و برخورد 

انضباطی و دادگاهی نیز هست، چرا کماکان بخش بزرگی از مدارس به شکل غیرقانونی به تنبیه 

که از نظر قانونی تنبیه ممنوع است اما هنوز هم ورزند؟ چرا با اینانش آموزان مبادرت میبدنی د

ه آموزشی ب ترین ابزار کمککم پسرانه(، شلنگ یکی از مهمدر بسیاری از مدارس کشور )دست

آید؟مشکل کجاست؟ذکر این نکته ضروری است که در سطح مدارس، سطوح مختلفی حساب می

است که از سوی کادر آموزشی علیه ” تنبیه بدنی“دارد که یکی از انواع آن از خشونت وجود 

شود. برخلاف بسیاری از وجوه خشونت در جامعه، دولت و حکومت در دانش آموزان اعمال می

کند و برای کنترل آن تلاش برابر کاربرد تنبیه بدنی به لحاظ حقوقی و اجرایی مخالفت می

)معلمان و گاه والدین( حاضر به همراهی با دولت نیست و در برابر کند، اما بخشی از جامعه می

ها و نمادهایی بدنی علیه دانش آموزان از جمله شاخصکنند. تنبیه اجرای قانون مقاومت می

ی های اجتماعی ما چقدر در برابر کاربرد خشونت علیه گروهتواند نشان دهد که جامعهاست که می

ان و نوجوانان حساسیت دارد. اما فروکاستن خشونت در مدارس به پذیر از جمله کودک آسیب

ه دقیق رسد کو گرفتن نتایج سرراست اجتماعی و فرهنگی از آن، به نظر نمی” گرایانهذات“دلایل 

افزاری و ای از عوامل ساختاری و اجرایی در کنار کمبودهای سختو معتبر باشد.مجموعه

ی خشونتی را در مدارس ایجاد کرده است که تنبیه بدنی افزاری در مدارس کشور، چرخهنرم

آموزان علیه همدیگر و خشونت کلامی و رفتاری های آن است. خشونت دانش تنها یکی از زنجیره

ی خشونت هستند که های این چرخهدیگر زنجیره” دانش آموزان علیه معلمان و کادر مدرسه“

ورش توانایی مقابله با این چرخه را ندارند. تاکید یک های دستوری آموزش و پرنامهقوانین و آیین

جانبه بر اعمال خشونت علیه دانش آموزان و برجسته کردن تنبیه بدنی اگر چه به درستی انجام 
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گیرد و انگشت اشاره به یک معضل مهم اجتماعی در نهاد آموزش است، اما بدون در نظر می

 آید که اخبارتر پیش میه جایی نخواهد برد. کمگرفتن سایر وجوه این خشونت در مدارس راه ب

ضرب و شتم معلمان توسط دانش آموزان منتشر شود اما واقعیت این است که این نوع خشونت 

افتد. مرگ محسن خشخاشی معلم فیزیک بجنوردی در سطوح مختلف در مدارس کشور اتفاق می

سی میزان و سطح خشونت موجود ی خوبی برای برری چاقوی دانش آموزش، نمونهدر اثر ضربه

 در برخی از مدارس کشور است که متاسفانه چندان هم نادر و استثنایی نیستند.مقصر کیست؟

ی تنبیه بدنی علیه دانش بدون شک معلمان و کادر اجرایی مدارس مقصران اصلی وجود و ادامه

و  ،زنندبدنی میآموزان هستند. درست است که درصد کمی از معلمان خودشان دست به تنبیه 

سپارند. اما انتقاد وارد بر اکثریت معلمان تر مواقع آن را به عوامل اجرایی مدرسه میدر بیش

هاست. در ده سکوت در برابر این اعمال صریح خشونت در نهاد مدرسه و در مقابل دیدگان آن

ید به جرات استان کشور، شا ۵ی حضور در مدارس مختلف برخوردار تا محروم در سال سابقه

توانم بگویم حتی یک مورد هم مخالفت علنی با کاربرد خشونت در مدارس و تنبیه بدنی از می

ام. حداکثر چیزی که دیدم اعتراض به شدت خشونت به کار رفته در تنبیه سوی معلمان ندیده

ن اصلی والدین دانش آموزان هم جزو متهما ،بدنی دانش آموزان بوده است. اما در کنار معلمان

رواج تنبیه بدنی در مدارس هستند. در طول ده سال تدریسم موارد بسیار کمی از والدین دانش 

 آموزان را دیده بودم که معترض به تنبیه بدنی فرزندانشان در مدرسه بوده باشند.

ی خشونت اما از سهم مدیران و مسئولان آموزش و پرورش در بازتولید و استمرار این چرخه

است. اگر چه به ظاهر آنان مخالف هر گونه تنبه بدنی هستند و خود را در جایگاه  جنسی دیگر

دانند، اما در عمل با سیاستگذاری غلط و اجرای نادرست مخالفان تنبیه بدنی در مدارس می
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د. کننهای آموزشی و تربیتی، عملاً زمینه را برای استمرار خشونت در مدارس فراهم میسیاست

اقل شرایط لازم برای پرهیز از اعمال خشونت مانند تراکم تعداد دانش آموزان فراهم نکردن حد

ی کافی در مدارس، عدم توجه به سلامت بهداشت ها، عدم حضور مشاوران به اندازهدر کلاس

روانی در محیط کار برای معلمان و دانش آموزان در کنار ترویج تئوریک خشونت در قالب متون 

ی مدارس از جمله تبلیغ و ترویج مناسبات خارج از شئون ق برنامههای فودرسی و فعالیت

را برای  های آموزشی، از جمله مواردی است که زمینهگری در محیطآموزشی مانند نظامی

 استمرار خشونت علیه کودکان در نهاد آموزش فراهم آورده است.

 

 

ها کودکان هستند؛بسیاری از ناظران اعدام   

های خودکشی در میان کودکان و وگو با خبرنگار ایلنا؛ درباره ریشههادی شریعتی در گفت

ایل ها و مسنوجوانان با بیان اینکه فراگیر شدن خودکشی کودکان و نوجوانان نتیجه همه چالش

های یک ساله اخیر را بررسی کنیم حل نشده حقوق کودک در ایران است، گفت: اگر خودکشی

 ها فعالان حقوق کودکهایی بوده که سالها آسیبشود زیرا علت این خودکشیتر میمساله روشن

https://arzjani.blogspot.de/2016/08/blog-post_64.html
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 هادادند و خواهان رفع آنها بودند.وی ادامه داد: یکی از مواردی که در خودکشیدرباره آن تذکر می

ن است، همچنی -مثل نمره گرایی در مدارس -نمود بیشتری دارد خودکشی ناشی از فشار آموزشی

 سیستان  های مرزی همچونم عدالت، توزیع نابرابر ثروت و امکانات بویژه در شهرستانفقر، عد

 و بلوچستان از علل مهم خودکشی در میان کودکان و نوجوانان است.

شریعتی با اشاره به اینکه داربازی یا بازی اعدام از -خودکشی کودک به علت اجبار به ازدواج

بینیم چند مورد از مرگ کودکان به دلیل در آمار میدیگر علل خودکشی کودکان است، گفت: 

 اند.تقلید صحنه اعدامی بوده است که در خیابان یا صداوسیما شاهد آن بوده

های اخیر در جامعه و وجود خشونت این حقوقدان با تاکید بر شدت گرفتن خشونت طی سال

خودکشی دو هفته پیش اتفاق  های مختلف اجتماعی اظهار کرد: آخرین موردپیدا و پنهان در لایه

افتاد که دختری یازده ساله در شهرستان کامیاران به دلیل اجبار در ازدواج آن هم با فرد معلول 

و  ها منتشر شدهساله اقدام به خودکشی کرد.وی با ابراز تاسف از اینکه تنها خبر خودکشی ۰5

در سطح کلان جامعه وجود ندارد،  ای برای پیشگیری از این پدیدهشود اما هیچ ارادهخوانده می

آموز بودن فرد هایی که در رسانه منتشر شده قسمت دانشخاطرنشان کرد: در اغلب خودکشی

تواند در پیشگیری خودکشی پررنگ شده است. اگرچه آموزش و پرورش نقش موثری دارد و می

 مهم باشد اما صرفا مسائل مرتبط با مدرسه در چنین اقدامی موثر نیست.

ین فعال حقوق کودک با تاکید بر اینکه خودکشی ریشه در مسایل اجتماعی دارد، ادامه داد: ا

 کندعدم آموزش فرزندپروری در خانواده مشکلی اساسی است که فرد را دچار سرگشتگی می

 های طلاق دچارمشکلات عاطفی هستند.همچنین آمار بالای طلاق در این پدیده موثراست و بچه
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شریعتی با اشاره به انجام اعدام در ملا عام در --ن صحنه اعدام کودک بودندبیشتر بینندگا

اند گر این صحنه بودند کودکان و نوجوانان بودهشهرستان سنقر گفت: بسیاری از افرادی که نظاره

توانیم از او دهیم به غیر از خشونت هم نمیو طبیعی است وقتی به کودک خشونت می

ه شود یا متوجاین خشونت در نهایت یا معطوف به کودک و انتحار میبخواهیم.وی تصریح کرد: 

 شود.شود که در نتیجه کودک دست به قتل زده و بزهکار میجامعه می

 

این حقوقدان با اشاره به نقش صداوسیما در پیشگیری از خودکشی و خشونت اظهارکرد: متاسفانه 

پردازد. با ضعیف شده صداوسیما این حوزه نمیاین نهاد به حوزه کودکان نگاه علمی نداشته و به 

های برون مرزی هستند و کم شدن مخاطبان آن این نهاد صحنه را به رقیب خود که همان شبکه

ر کنند دها نیز چیزی جز خشونت و خیانت را به جامعه منتقل نمیکند و این شبکهواگذار می

هنجاری تند؛ دچار نوعی بینتیجه کودکان و نوجوانان که دنبال الگو و هنجار هس

شوند.شریعتی با تاکید بر اهمیت قوانین در پیشگیری از خودکشی گفت: اصولا در قانون ایران می

ای معاونت در خودکشی جرم اعلام قانون جرایم رایانه ۹۵خودکشی جرم نیست و تنها در ماده 

وترغیب به خودکشی  های مجازی تشویقشده است. به معنای دیگر فردی که به وسیله رسانه

 شود.کند؛ مجرم شناخته می
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: زا هستند، ادامه دادوی با بیان اینکه گاهی قوانین خشونت-زا هستندگاهی قوانین خشونت

دهد و معیار تنبیه را حد عرف قانون مدنی به پدر و مادر اجازه تنبیه کودک را می ۹۹۱۱ماده 

قانون مدنی را عقد نکاح را  ۹۱۵۹چنین ماده دهد همداند اما برای عرف تعریفی ارایه نمیمی

سال تمام به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح  ۹۹برای دختر پیش از رسیدن به 

 داند.مجاز می

 

توان یک کودک را این فعال حقوق کودک افزود: مشخص نیست این چه مصلحتی است که می

شگیری نداشته و کودک را در وضعیت دشواری به عقد کسی درآورد متاسفانه این قوانین جنبه پی

دهد.وی با انتقاد از اینکه تصویب لایحه حمایت کودکان و نوجوانان سالهاست معطل قرار می

آمیز تصویب مانده است، اظهار کرد: این لایحه قانون مدرنی است که در آن وضعیت مخاطره

ه تواند دخالت کند. در این لایحمیکودکان تعریف شده و اگر این وضعیت به اثبات برسد قانون 

 آمیز قرار دارند سیستم حمایتی تعریف شده است.برای کودکانی که در وضعیت مخاطره

این لایحه به خودکشی نوجوانان اشاره شده که باز هم ترغیب و  ۹۵شریعتی اضافه کرد: در ماده 

 تشویق به خودکشی جرم بوده و مجازات آن حبس و جزای نقدی است.
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فعال حقوق کودک با تاکید بر اینکه ضروری است قوانین همچون لایحه حمایت کودکان  این

نند کهرچه زودتر به تصویب برسد، خاطرنشان کرد: سالهاست که فعالان حقوق کودک اصرار می

در مدارس به روی مددکاران باز شود که متاسفانه یک مقاومت غیرمنطقی در برابر این موضوع 

 شود.هیچ مددکار و مشاوری در مدارس استفاده نمیوجود دارد و از 

های زندگی در مدارس از راهکارهایی است که وی خاطرنشان کرد: تدریس استاندارد مهارت

تواند به کودکان آموزش دهد که در زمان بحرانی مساله را حل کند همچنین باید به سیستم می

 ؛ پرداخته شود.گیری شخصیت نوجوان داردمدارس که نقش مهمی در شکل

ا هاین حقوقدان با بیان اینکه چند مورد از خودکشی-خودکشی به دلیل ترس اخراج از مدرسه

مربوط به ترس از اخراج از مدرسه و مسایل آموزشی بوده است، به آیین نامه اجرایی مدارس 

اشاره کرد و گفت: نه تنها در این آیین نامه تنبیه بدنی نداریم بلکه اخراج هم به  ۹۹۱۱مصوب 

 افتد که والدین مدرسهسه دیگر نیز زمانی اتفاق میشود و انتقال به مدرصورت موقت انجام می

حل تربیتی برای کودک نرسند.شریعتی تصریح کرد: در حال حاضر با کوچکترین مورد به هیچ راه

شود یا در مواردی به دلیل عدم پرداخت شهریه به ویژه در قشر دانش آموز تهدید به اخراج می

ن فعال حقوق کودک با تاکید بر اینکه مساله شود.ایضعیف دانش آموز تهدید به اخراج می

شهریور روز جهانی پیشگیری از  ۹۱خودکشی کودکان به مرز هشدار رسیده است، یادآور شد: 

های شهریورماه تیمی متشکل از متخصصان رشته ۹۱خودکشی است و قرار است از دهم تا 

یک تیم سیار نسبت به  مختلف در حوزه کودکان از جمله روانشناس، مددکار و ... به صورت

تواند منجر به خودکشی آمیز که میهای مخاطرهرسانی خیابان ومجازی درباره وضعیتآگاهی
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کودک شود اقدام کند.وی در پایان اظهارکرد: اگر مدیران مدرسه به این نتیجه برسند که چنین 

 اعزام کنیم. آمادگی راداریم که گروه مذکور را به مدارس  هایی نیاز است ما اینآموزش

 

 

 شیوع اعتیاد و مصرف روانگردان ها در بین دانش آموزان دبیرستانی

مدیر کل دفتر تحقیقات و اموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت که  –خبرگزاری هرانا 

درصد دانش آموزانی که پدر یا مادر  5و  دانش اموزان دبیرستانی به مواد مخدر اعتیاد دارند ۰.۹

 .دارند درگیر مصرف مواد مخدر هستندمعتاد 

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، حمید صرامی مدیر کل دفتر تحقیقات و اموزش 

ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در کارگاه طرح برگزاری طرح توانمند سازی پیشگیری از 

دوم خراسان رضوی در اعتیادتوانمند سازی پیشگیری از اعتیاد ویژه معلمان مقطع متوسطه 

 .”ها شرکت کرده انداستان کشور تا کنون در این دوره ۹۹معلم در  ۱۱۱هزار و “مشهد گفت: 

هزار دانش اموز را در کشور برای پیشگیری از اعتیاد  5۱۱این معلمان تا کنون “صرامی افزود: 

م کشور به دو و یک دهم درصد دانش آموزان مقطع متوسطه دو“وی گفت: .”آموزش داده اند
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درصد دانش آموزانی که پدر یا مادر معتاد دارند درگیر  5مصرف مواد مخدر آلوده هستند و 

 .”مصرف مواد مخدر هستند

ها بر اساس بررسی“مدیر کل دفتر تحقیقات و اموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور افزود: 

گل، حشیش و کریستال مصرف دانش اموزان معتاد بیشتر انواع مواد روان گردان، ماده مخدر 

های پیشگیری و درمان، آشنا کردن دانش اموزان با خطر مصرف مواد مخدر، بیان روش.”کنندمی

 .های اموزشی برای معلمان استاز مباحث این دوره

 

 

 گیرنددرصد کودکان کار ایران مورد آزار جنسی قرار می0۱

درصد کودکان کار مورد آزار  ۱۱ گویدمیمدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران 

اید نب»آوری کودکان کار و خیابان گفت: در دفاع از طرح جمع گیرند.رضا قدیمیجنسی قرار می

احساسی در این مورد صحبت و عمل کنیم، چرا که نود درصد این کودکان مورد آزار جنسی قرار 

 .گیرندمی

آوری کودک در جریان این طرح جمع %۵۹نون به گفته این مسئول ارشد شهرداری تهران، تاک

این طرح نیست بلکه اجرای »نفر از آنها ایرانی نیستند. رضا قدیمی ادامه داد که  ۹55اند که شده
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آوری پذیر و بدسرپرست است و نه دستگیری، جمعقانون است و اسم آن حمایت از کودکان آسیب

ای شهر تهران از شهرداری خواسته بود تا با اوایل مهر ماه الهام فخاری، عضو شور.و بازداشت

 .آوری کودکان کار همکاری نکندطرح جمع

از مرداد سال جاری آغاز شد، اما ساعتی پس از « خیابان  جذب و ساماندهی کودکان کار»طرح 

آوری به فرمانداری وارد شد تا جایی که وزارت آغاز این طرح موجی از انتقادات به نحوه جمع

های فعال در حوزه کودک بارها از اجرای این طرح NGO تی، اعضای شورای شهر وکار، بهزیس

ی آورو نسبت به این طرح نقدهایی داشتند. آنها بارها اعلام کردند که جمع اظهار نگرانی کرده

هیات دولت انجام  ۹۹۹۵نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب کودکان باید مطابق با آیین

 .آوری متکدیان و معتادان اجرایی شودآوری کودکان همراه با طرح جمععگیرد، نه اینکه جم

طی اجرای این طرح، کودکان کار و خیابان نیز دستگیر شده و به مراکز نگهداری منتقل شدند. 

دار توصیف کرد. همچنین مدیر کل دفتر پس از این اقدامات، وزیر کار اجرای این طرح را مشکل

این وزارتخانه نیز در هفته گذشته اعلام کرد که کودکان کار و خیابان  های اجتماعیامور آسیب

 .های خدمات اجتماعی تهران خارج شوندآوری فوریتباید از شمول مصوبه جمع

به تصویب هیات دولت رسید اما تاکنون به  ۹۵نامه ساماندهی کودکان خیابانی که در سال آیین

 .طور کامل اجرایی نشده است
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 های جهان در چهار کشور درصد اعدام ۷۸دبیرکل سازمان ملل: 

 از جمله در ایران

دبیر کل سازمان ملل در سخنانی که به مناسبت روز جهانی مبارزه در راه لغو اعدام ایراد کرد، از 

کشوری که مجازات  ۹۱۱کنند خواست که به کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را اعمال می

 .اند بپوندند. او گفت در قرن بیست و یکم مجازات اعدام جایی نداردکرده اعدام را متوقف

عضو دیگر سازمان ملل  ۹۱۱ماه گذشته ماداگاسکار و گامبیا مجازات اعدام را لغو کردند و به 

اکتبر به  ۹۱شنبه متحد پیوستند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در اجلاسی که سه

ه در راه لغو اعدام در نیویورک برگزار شد اعلام کرد که تنها چهار کشور، مناسبت روز جهانی مبارز

اند از ایران، چین، عربستان این چهار کشور عبارت.اندها در سراسر جهاندرصد اعدام ۹۱مسئول 

 .سعودی و عراق

من »:کنند گفتآنتونیو گوترش خطاب به کشورهایی که همچنان مجازات اعدام را اعمال می

ها را دهند بخواهم که اعدامهم از تمام کشورهایی که به این اقدام وحشیانه ادامه میخوامی

 «.کندمتوقف کنند. به نظرم اعدام کمک ناچیزی به قربانیان و یا بازدارندگی از جرایم می

اعلام کرده است که « روز جهانی مبارزه در راه لغو اعدام»سازمان حقوق بشر ایران به مناسبت 

های داخلی اما از این تعداد فقط اند. رسانهنفر در ایران اعدام شده ۵۹5، ۰۱۹۱ای سال از ابتد

 کنند وها را پنهان میها اعدامبرخی از دولت به گفته آنتونیو گوترش .انداعدام را اعلام کرده ۹۹

یرکل اند. دبها و علت اعدام آنها به وجود آوردهیک سیستم پیچیده برای پنهان کردن اعدامی
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سازمان ملل خواستار شفافیت کشورهایی شد که در آنها مجازات اعدام قانونی است و از آنها 

 .خواست تا به وکلا اجازه دهند کارشان را انجام دهند

 

پیش از این گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعلام کرده بود که در سال 

سال  ۰۱ها در ایران در بودند. این تعداد بالاترین رقم اعدامینفر در ایران اعدام شده  ۱%%، ۰۱۹۵

 ۱۹%در مجموع  ۱5سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده بود که در سال .گذشته بوده است

هزار نفر  ۹%شود که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون بیش از تخمین زده می.اندزندانی اعدام شده

 .انددر ایران اعدام شده

سال /زنان بیشتر از مردان  ۲1بیماری روانی مزمن در افراد زیر  افزایش

 شونددچار این بیماری می

ی را رغم اینکه سن بیماری روانبخشی بهزیستی کشور گفت: علیمدیرکل دفتر مراقبتی و توان

در روانی مزمن  اند، اما اخیراً دچار افزایش بیماریسال تعیین کرده ۵%تا  ۹5برای ارائه خدمات، 

 .سال هستیم ۹5افراد زیر 
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بخشی بیماران رامین رضایی در همایش مدیران و فعالان حوزه درمان و توان ایسنا، گزارش به

اعصاب و روان که در هتل میثاق برگزار شد، با بیان اینکه سن بیماری روانی برای ارائه خدمات 

آوران سال، جزو گروه نان ۵% تا ۹5سال تعیین شده است، اظهار کرد: افراد  ۵%تا  ۹5بهزیستی 

آور خانواده یعنی پدر و مادر هستند و با تمام مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود دارد و اگر نان

خانواده هم دچار بیماری اختلال روانی شود، خانواده هم دچار آسیب خواهند شد و آسیب 

 .تواند به آسیب اجتماعی منجر شوداقتصادی می

سال  ۵%تا  ۹5درصد افراد  %.۰۹پیمایش ملی سلامت روان وزارت بهداشت،  وی گفت: بر اساس

درصد جامعه ایران  5۵کشور دچار یک تا چند اختلال هستند. در یک گزارش دیگر هم داریم که 

به نحوی مشکل روانی دارند. بنابراین باید گفت که هر کدام از ما در طول زندگی دچار بیماری 

شد و نباید از این آمارها بترسیم و هیچ تفاوتی بین بیماری روانی و  خواهیم …جسمی، ذهنی و 

 .ها درمان خاص خود را دارندجسمی نیست و هر کدام از این بیماری

رضایی خاطرنشان کرد: شاید بهترین درمان برای بیماران روانی مداخلات دارویی باشد. توصیه 

استفاده شود. اگر بیماری در بدن   ز داروروان پزشکان این است که در ابتدای شروع بیماری ا

 .بیمار کهنه شود، ماندگاری بیشتری خواهد داشت

بخشی بهزیستی کشور بیان کرد: بر اساس مطالعات و تجربیات، مدیرکل دفتر مراقبتی و توان

یک درصد افراد کشور دچار اسکیزوفرنی، بیماری های افسرگی و توهم شدید یا دوقطبی هستند 

هزار نفر بیمار روانی  ۹۱۱الی  ۱5۱میلیونی در نتیجه باید  ۹۱ه به جمععیت حدود که با توج

 از بیشتر زنان روان، سلامت ملی پیمایش براساس کرد: خاطرنشان وی .مزمن داشته باشیم
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 دارای فرادا به نسبت پایین اقتصادی وضعیت دارای افراد شاغل، افراد از بیشتر بیکار افراد مردان،

 .  شوندمی روانی بیماری دچار بیشتر روستایی افراد به نسبت شهری افراد و بالا ادیاقتص وضعیت

هزار نفر جمعیت پرونده دار در بهزیستی  ۹۱۱رضایی تصریح کرد: از مجموع یک میلیون و 

مدیرکل دفتر .دچار بیماری روانی مزمن هستند  نفر ۱۱%هزار و  ۱۹درصد، معادل  %.۱  کشور،

بخشی بهزیستی کشور با تاکید بر اینکه اصلا راغب نیستیم که بیماران روانی توانمراقبتی و 

مدت در سازمان بهزیستی نگهداری شوند، افزود: امروز توصیه علمای  مزمن به صورت طولانی

 .بخشی به نگهداری موقت استعلم توان

نفر را تحت  ۱۹۱ر و هزا ۵۹روزی بهزیستی که مرکز شبانه ۱۱۹از مجموع   وی خاطرنشان کرد:

 ۵۵۹هزار و  ۹۹مرکز مختص بیماران روانی مزمن است. در این مراکز  ۹۱۵دهد پوشش قرار می

 روزی بسیار زیاد است وشوند که نگهداری این تعداد از بیماران در مراکز شبانهنفر نگهداری می

 .اکز خود نگهداری کنندهزار بیمار روانی مزمن را در مر ۹۹کنید که در هیچ جای دنیا پیدا نمی

های نگرشی به عنوان بزرگترین مانع و سد برای بیماران روانی است و رضایی با بیان اینکه بحث

درصد بیماران را که سال ها در مراکز نگهداری می شوند به  ۹۱تا  5ایم تاکنون موفق نشده

نگهداری به دلیل نداشتن جامعه برگردانیم، ادامه داد: به محض ترخیص بیماران روانی از مراکز 

به   برنامه های مدون و دقیق، آنها فقط دو ماه در جامعه و خانواده به سر خواهند برد و سپس

 .گردنداین مراکز بر می
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ها باید دست بخشی بهزیستی کشور تصریح کرد: بسیاری از سازمانمدیرکل دفتر مراقبتی و توان

شدهِ بیمار روانی مزمن بتواند در جامعه زندگی کند.  به دست هم دهند تا انسانِ پایدار و تثبیت

وی با اشاره به .روزی برای بیماران روانی مزمن وجود ندارددر کشور ایتالیا یک مرکز شبانه

روزی، نیمه تخصصی و نیمه مهارتی خدمات ویزیت در منزل عنوان کرد: خدمات در مراکز شبانه

صی و مهارتی هستند. به طوریکه پزشک، مددکار، است، اما خدمات مراکز ویزیت در منزل تخص

دهند. این خدمات علاوه بر اینکه شوند و خدمات میبه منزل مددجویان اعزام می …روانشناس و

های جدیدی را در دهد؛ اما باید طرحبخش عظیمی از نیازهای ضروری مددجویان را پاسخ می

سعه پیدا کند زیرا در پایدار کردن و الحاق نظر بگیریم. امیدوار هستیم طرح مراقبت در منزل تو

 .دوباره مددجویان و بیماران به جامعه نقش بسیاری دارد

رضایی بزرگترین مشکل بیماران -است دارو تامین مزمن روانی بیماران مشکل بزرگترین

 های دارویی دانست و عنوان کرد: با توجه به اینکه بیمارانروانی مزمن را تامین دارو و حمایت

کنند یا اصلا دارو نمی خورند بیماری عود می خورند و مقاوت میروانی مزمن به سختی دارو می

کند و بر می گردد. اگر مراقب خانگی فقط بتواند داروهای بیمار روانی مزمن را به او بدهد برای 

که نکند. درست است که مراقب خانگی باید خدمات دیگری را هم ارائه کند اما ایما کفایت می

 .او بتواند نقش خود را در دارو دادن به بیماران به خوبی ایفا کند اهمیت بسیاری دارد

بخشی بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در مدیرکل دفتر مراقبتی و توان

خانواده و جامعه وجود دارد   هایی از جانببیماران روانی مزمن به جامعه مقاوت  بازگشت

یمه راهی ایجاد شده است. پناهگاهی برای بیماران ترخیص شده از مراکز؛ همچنین های نخانه

شود. اشتغال از معضلات جامعه و در پیگیری می …های مربوط به اشتغال و در این مکان بحث
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ای هم از دیگر مشکلات خصوص جامعه هدف بهزیستی از مشکلات وسیع است. عدم پوشش بیمه

م مشارکت خیرین در تاسیس مراکز بیماران روانی مزمن گفت: خیران وی با انتقاد از عد.است

 .آیند؛ باید کار فرهنگی بزرگی در این زمینه انجام شودکمتر به سمت بیماران روانی مزمن می

امعه خواهیم جرضایی با اشاره به اینکه نقش ما در قبال بیماران روانی چیست؟ عنوان کرد: آیا می

ها شود و یا بیماران روانی را از آسیبتمالا از سمت بیماران روانی وارد میهای که احرا از آسیب

 به آنها تحمیل خواهد کرد، محفوظ بداریم؟  های که جامعهو نگرش

بخشی بهزیستی کشور بیماران روانی را قشر کاملا تحت ستم دانست مدیرکل دفتر مراقبتی و توان

هایی ایم؟ ما به بیماران روانی انگوانی فراهم کردهو افزود: آیا جامعه امنی برای بیماران ر

 .کنیمو آنها را از مواهب اجتماعی محروم می  زنیممی

وی خاطرنشان کرد: آیا مشکل حقوق برابر بیماران روانی مزمن فقط در اجتماع وجود دارد یا در 

دارد که با سایر افراد ه همان رفتاری را با بیمار روانی مزمن شود؟ خانوادهخانواده هم دیده می

ها دارند نگرش منفی هایی که خانوادهرغم دلسوزیکنیم علیخانواده دارند؟ مکررا مشاهده می

به بیماران روانی از خانواده آغاز شده و سپس در سطح جامعه، مسئولان و متخصصان رواج پیدا 

ه های منفی بعنوان کرد: نگرشرضایی با اشاره به آزار و سوء استفاده از بیماران روانی ، .کندمی

ها و باورهای غلطی است که از روانی زاییده تفکر امروزی ما نیست بلکه براساس انگ  بیماران

گدشته در خصوص بیماران روانی مزمن وجود داشته است. اگرچه تاکنون اصلاحات اثربخشی در 

 .کنیموانی را مشاهده میاین زمینه انجام شده اما باز هم موضوع سوء استفاده از بیماران ر
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توجهی به بخشی بهزیستی کشور با اشاره به بحث فراموشی و یا بیمدیرکل دفتر مراقبتی و توان

بیماران روانی مدت   بیماران روانی تصریح کرد: …آموزشی، بهداشتی، تغذیه و نیازهای درمانی،

گیرند. می و روحی قرار میکوتاهی دچار هیجانات و رفتارها هستند اما پس از آن در ثبات جس

بهره هستند و به آنها در مدتی که زندگی عادی انجام می دهند از بسیاری از مواهب دیگر بی

بخشی مدیرکل دفتر مراقبتی و توان.شودنیازهای طبیعی آنها همچون آموزش توجه نمی

ر حقوق براب مندی ازبهزیستی کشور با اشاره به مشکلات اقتصادی، اجتماعی، تعاملی و بهره

بیماران روانی عنوان کرد: ما مدیران و متولیان نقش سنگینی در قبال بیماران روانی و خانواده 

 .آنها داریم
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هزار مورد سوء تغذیه کودکان  1روزی یک وعده غذای گرم برای مقابله با بیش از 

 در لرستان

اینکه یکی از مشکلات کودکان در مدیر کل بهزیستی لرستان با اشاره به  –خبرگزاری هرانا 

به منظور پیشگیری از اثر سوء تغذیه “ای سوء تغذیه آنان است، افزود مناطق محروم و حاشیه

 .”شودنفر داده می 5۹۱۱  روی رشد و یادگیری این کودکان، یک وعده غذای گرم به

 ۹۹اینکه در استان، به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، دکتر اسدالله حیدری با بیان 

در مجموع “وجود دارد، اظهار کرد:  شهرها مهد در حاشیه ۹۱روستایی و  ۰۹۵مهدکودک شهری، 

از این جمعیت  هزار کودک را تحت پوشش خود دارند.۹5مهد فعال در استان وجود دارد که  ۹۱۹

گیرنده تهمچنین تعداد کودکان خدم نفر در مناطق محروم و روستایی هستند. ۱5۱۱مذکور، 

ها آن  نفر بوده و خدماتی که از سوی بهزیستی لرستان به ۱۱5سه دهک پایین جامعه در استان 

 .”درصد افزایش داشته است 5۱شود نسبت به سال گذشته داده می

ای است که ای استان وضعیت به گونهدر مناطق حاشیه“مدیرکل بهزیستی لرستان تصریح کرد: 

ببریم تا هم کودکان از خانواده فاصله بگیرند و هم به لحاظ تربیتی،  مجبوریم خدمات را به آنجا

 ۹۹۱ای، رشد و تکامل همه جانبه تحت حمایت قرار گیرد؛ همچنین به این قشر به مدت تغذیه

ای و روستا مهدها همه شهریه مهدهای حاشیه“وی گفت: .”شودروز یک وعده غذای گرم داده می

درصد هزینه کودکان تحت حمایت  5۱ند اما در مناطق عادی فقط کرا بهزیستی استان تقبل می

 کنیم.این سازمان را پرداخت می
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هایی ای و دینی و مذهبی کلاسهای زندگی، بهداشتی، تغذیهدر بحث مهارت“حیدری اضافه کرد: 

 برای تقویت و ارتقای سطح آگاهی والدین کودکان برگزار شده چرا که در مهدهای

لاوه ع های این کودکان آسیب دیده یا در معرض آسیب هستند،ی خیلی از خانوادهاکودک حاشیه 

 .”دهیمبر تولید محتوا، برای مهدهای تحت حمایت، اولیا را نیز آموزش می

ای برای رفع مشکلات کودک و خانواده خبر مدیر کل بهزیستی لرستان از ارائه خدمات مشاوره

ابلاغ کرده در قالب   UN هایی را کهو خانواده، طرحبرای رفع مشکلات کودک “داد و گفت: 

 .”ها ارائه شدندای و پیشگیری از آسیبخدماتی برای مهدهای حاشیه

 

 

 

 

 

 



 حق برای رشد    

18 
 

 

 بخش دوم

 

 

 

 

 

 

 



 حق برای رشد    

19 
 

 

ها: محرومیت از تحصیل دانشجویان بهایی از دانشگاهموج جدید اخراج 

 به دلیل اعتقادات مذهبی

 ۹55 بهرت با سراسری کنکور در که صنعت و علم دانشگاه از عمران رشته دانشجوی ایقانیان نیما

 شد اخراج دانشگاه از بهایی آیین به اعتقاد دلیل به بود تحصیل مشغول

 

های اخیر به دلیل بهایی بودن از دانشگاه آزاد هفتهیکی از شش دانشجو بهایی که طی 

 حدود سه هفته پیش» :اخراج شده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت رودهن

های معماری و من به همراه سه پسر و دو دختر بهایی که در مقطع کاردانی و کارشناسی رشته

اخراج شدیم. اخراج همگی ماه طی روند کردند توسط حراست دانشگاه عمران تحصیل می

این شهروند بهایی که به دلیل تبعات امنیتی، «مشابهی با کمی تفاوت در جزییات اتفاق افتاد.

در توضیح چگونگی روند اخراجش از دانشگاه آزاد رودهن به کمپین  خواست نامش فاش نشود

اید به یم ناقص است و بپنج هفته پیش طی تماسی به من گفته شد که پرونده تحصیل» :گفت

بایگانی مراجعه کنم. اما در دفتر بایگانی به من گفته شد باید به حراست بروم، حراست هم مرا 

داد و در آنجا شخصی که مسئول بود گفت شما مسلمان هستید؟  به رییس آموزش دانشگاه ارجاع

س بیا روی فرمت گفتم من برای کنکور امتحان معارف اسلامی دادم اما بهایی هستم. گفت پ

https://arzjani.blogspot.de/2017/01/blog-post_23.html
https://arzjani.blogspot.de/2017/01/blog-post_23.html
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کنم در واقع با نوشتنم مدرک برای بنویس که بهایی هستی. من هم نوشتم. اما الان فکر می

هایی که برای ترم اخراجم به آنها دادم. چند روز بعد وقتی وارد سایت دانشگاه شدم، دیدم درس

عه ز افتاد. در مراجاست. این اتفاق برای بقیه دوستان بهاییم نیبودم، حذف شدهجدید انتخاب کرده

اید. در واقع خودشان ما را شد شما انصراف از دانشگاه دادهبه بخش آموزشی دانشگاه به ما گفته

حذف کردند و گزینه انصراف را انتخاب کرده بودند تا گفته نشود که اخراج شدیم. در واقع این 

این دانشجوی بهایی «است.ترین حرکت مسئولان دانشگاه ترین و غیرقانونیترین و عجیبدردناک

 رییس حراست» :اخراج شده در ادامه به ملاقات با رئیس حراست دانشگاه نیز اشاره کرد و گفت

مان را خاموش کنیم. در اتاق هم به های تلفناز همه ما خواست تا قبل از رفتن به اتاقش گوشی

رد داریم صدایش را کزد که صدایش قابل شنیدن نبود. به نظرم فکر میقدری آرام حرف می

گفت داد و میکنیم. ما مرتب دلیل اخراج مان را می پرسیدیم اما جواب صریحی نمیضبط می

کردید. گفت از ورود مجددتان به دانشگاه دانید، از روز اول نباید ثبت نام میخودتان دلیلش را می

خیلی لطف کردیم که کنم و پیگیری به مراجع هم برایتان فایده ای ندارد. گفت جلوگیری می

تان نکردیم. وقتی پرسیدیم منظورتان این است که چون وسط ترم و پس از اخذ شهریه اخراج

دانید. حتی وقتی خواستیم تا مدرک بهایی هستیم؟ سرش را تکان داد و گفت خودتان می

  «نشود. دادهتحویل  مان را که به دانشگاه سپرده بودیم بگیریم، گفت مدرک دیپلم هم به مادیپلم
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این دانشجوی بهایی که در آستانه ورود به ترم چهارم از دانشگاه اخراج شده درباره اینکه چطور 

در » :مسئولان دانشگاه متوجه بهایی بودن او و بقیه دانشجویان دیگر شده اند، به کمپین گفت

پرسد مایل است  که از متقاضی می ای استفرم دانشگاه گزینه مذهب وجود ندارد. فقط گزینه

کنند های دینی مربوط به کدام مذهب را پاسخ دهد. بهاییانی که در کنکور شرکت میسئوال

اند. من و بقیه گزینه همگی می نویسند معارف اسلامی چون درسی است که در مدرسه خوانده

شدند اما دانم چطور متوجه معارف اسلامی را زدیم تا از این طریق وارد دانشگاه شویم. من نمی

 «تشخیص آن هم سخت نیست.

هر » :شود، گفتنسبت به اخراج از دانشگاه به جایی ختم نمی این دانشجو با اظهار اینکه شکایتش

هایی شبیه نقص پرونده ساله سازمان سنجش وقتی متوجه شود دانشجویی بهایی است با گزینه

ه جاهای مختلفی مانند مجلس، بیت کند. دانشجویان اخراجی بهایی باو را از دانشگاه اخراج می

رهبری، دفتر ریاست جمهوری، وزارت علوم و سازمان سنجش و هر نهاد دیگری که فکر کردند 

است. این روندی است ای نداشتهاند اما فایدهعدالتی باشد مراجعه کردهتواند پاسخگوی این بیمی

نوبه خود شکایت خواهم کرد  است. من هم بهکه در طی سی و هفت ساله گذشته ادامه داشته

دانم از همین حالا که شکایتم راه به جایی نخواهد تا به خودم حداقل بدهکار نباشم اما می

مرتضی اسماعیل پور، سردبیر سایت بهایی نیوز در گفتگو با کمپین نیز گفت که به غیر از «برد.

یان بهایی دیگر نیز طی نفر از دانشجو ۱اخراج شش دانشجو بهایی از دانشگاه آزاد رودهن، 

های صنعتی اصفهان، دانشگاه غیرانتفاعی ارم شیراز، دانشگاه فنی و های اخیر از دانشگاههفته

 صنعت تهران نیز اخراج شده اند.وحرفه ای بیرجند و دانشگاه علم
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با  ۹۹۱5شهروند بهایی پس از کنکور سال  ۰۹۱مدیر سایت بهایی نیوز به کمپین گفت که 

( ۱5نفر در طی سالجاری) ۵۱از ورود به دانشگاه محروم شدند. همچنین  «نقص پرونده» گزینه

 اند.های مختلف به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی اخراج شدهپس از ورود به دانشگاه در ترم

کنکور  ۹55به گفته آقای اسماعیل پور از جمله این دانشجویان نیما ایقانیان است که با رتبه 

راد از روزهای آغازین ترم اول دانشگاه اخراج شد. همچنین مائده سادات حسینیسراسری، در 

رشته آمار دانشگاه صنعتی اصفهان و درنا اسماعیلی از رشته گرافیک در ترم هفت مقطع 

کارشناسی از دانشگاه غیرانتفاعی ارم شیراز، و فریناز مختاری از دانشگاه دخترانه فنی و حرفه 

شده دانشگاه ند. ثنا هوربخت و جهانگیر هدایتی دو نفر از دانشجویان اخراجای بیرجند اخراج شد

های مختلف در آزاد رودهن هستند. این تعداد کسانی هستند که طی هفته های اخیر از دانشگاه

اند، اما بسیاری از دانشجویان اخراج شده ای شدن نام خود بودهایران اخراج شده و مایل به رسانه

 نه ای شدن نام خود نیستند.مایل به رسا

به گفته مدیر سایت بهایی نیوز جهانگیر هدایتی، یکی از دانشجویان بهایی اخراج شده در رشته 

( ۱5مهندسی کامپیوتر نرم افزار از دانشگاه رودهن، پیش از اخراج در تاریخ هفتم دی ماه امسال)

ه و در حضور نماینده ولی فقیاز سوی مدیر گروه کامپیوتر و رییس بخش فنی مهندسی دانشگاه 

بود.بر اساس بند و نماینده ولی فقیه در دانشگاه به عنوان دانشجوی نمونه مورد تقدیر قرار گرفته

که به تایید علی  ۱%۹۹  سوم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده در اسفند ماه

ها چه در ورود و چه در حین تحصیل  در دانشگاه» :است آمدهرسیده،خامنه ای، رهبر ایران 

ممانعت از تحصیل پس از کنکور و یا اخراج  «چنانچه احراز شد بهایی اند از دانشگاه محروم شوند.

تفاق می افتد به پس از ورود به دانشگاه که از سوی حراست دانشگاه ها و سازمان سنجش ا

http://aeenebahai.org/fa/node/3306
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 ۹۹۱۹پشتوانه این مصوبه که به امضای رهبری رسیده است اتفاق می افتد.در سوم اسفند ماه 

 یانیهب های حقوق بشریالمللی حقوق بشر درایران به همراه تعداد دیگری از سازمانکمپین بین

و آزادی علمی در ایران منتشر کردند و با انتقاد از مصوبه  مورد حق تحصیل در مشترک ای

شورای عالی فرهنگی برای محرومیت از تحصیل بهاییان فقط به دلیل اعتقاد مذهبی اظهار کردند 

عنوان یک (، که به BIHE، مقامات ایرانی به موسسه آموزش عالی بهاییان )۰۱۹۹حتی در سال 

تاسیس شده، یورش بردند و سی مدرس آن را بازداشت  ۹۱۹۱ای آنلاین در سال دانشگاه مکاتبه

و زندانی کردند. در این بیانیه آمده است که حداقل نه تن از این مدرسین با اتهاماتی مرتبط با 

  آیی، محکوم شدند.مسالمت آمیز از آزادی بیان، تشکل و گردهم استفاده

 ! تهدید و توهین یا تعلیم

 مستقیمی بابالارفتن فهم سالها گمان میکردیم افزایش دانش وسواد آکادمیک شخص، رابطه ی

وشعور او در اجتماع دارد. اما زهی خیال باطل.گویا برخی و تاکید میکنیم برخی از اساتید با بالا 

را آموخته اند و رفتن سواد و دانششان، تنها زورگویی و قلدرمآبی در فضای مقدس دانشگاه 

مسئولیتی که به امانت به آنهاسپرده شده است راهمچون چماقی برای خرد کردن شخصیت 

باخبر شدیم فردی که شرم داریم نام مقدس استاد رابه او اطلاق کنیم، .دانشجویان به کار میبرند

 وهین ودر واکنش به مطلب طنز یکی از دانشجویان در یکی از گروه های تلگرامی، اقدام به ت

تهدید این دانشجو کرده و با تهمت زدن به این دانشجو، مطلب طنزی که هیچگونه توهین و 

تخریبی علیه هیچ شخص خاصی نبود را به یکی دیگر از اساتید نسبت میدهد. در ادامه هنگامی 

که این استاد با توضیحات دانشجو در مورد اینکه مطلبش اشاره به هیچ شخص خاصی نداشته و 

جنبه طنز دارد، روبه رو میشود، با وقاحت تمام میگوید:کاری میکنم که فریاد نزده ات به  تنها

https://persian.iranhumanrights.org/1391/03/joint-statement-students/
https://persian.iranhumanrights.org/1391/03/joint-statement-students/
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متاسفانه گستاخی برخی از این .عرش برسه و آوازه این تنبیه تا ابد در این دانشگاه ماندگار بشود

دست استاد نماها به حدی رسیده است که هم شاکی میشوند، هم قاضی میشوند و هم حکم را 

میکنند و انگار نه انگار که رسیدگی به تخلفات مرجع مشخصی دارد و وظیفه ی استاد  اجرا

نوشیروانی  شورای صنفی دانشگاه صنعتی.تدریس است و حق سوء استفاده از جایگاهش را ندارد

بابل به عنوان تنها نهاد مدافع حقوق دانشجویان این دانشگاه، اعلام میدارد که به جد، پیگیر 

د با این قبیل رفتار های زشت و زننده خواهد بود واز مسئولین ذی ربط خواستار است تا برخور

بدون شک حرمت و آبروی .با برخورد قاطع با فرد خاطی از تکرار این اتفاقات جلوگیری کند

اردیبهشت سال ۰۱اشخاص از هرچیزی مهمتر است و در صورت تکرار این موضوع، خاطره ی 

 «چه بیشتر تکرار خواهیم کردقبل را با انسجام هر

 تشکل دانشجویی ۴تعلیق 

در یک ماه اخیر شاهد حکم های سنگین هیات نظارت دانشگاه ها بر تشکلات دانشجویی بوده 

های ایم.حکم هایی چون تعلیق تشکل ها و رد صلاحیت هیات های موسس در دانشگاه

هابا توجه به اینکه کمتر از پنج دانشگاهسمنان،علامه، اصفهان، شهید رجایی و تعداد دیگری از 

ماه تا انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم مانده است پیش بینی می شود فشار بر تشکل 

های سیاسی بیش از پیش وارد شود و طی یک فرآیند سیستماتیک فعالیت دانشگاه ها را به 

اعلامیه جهانی  ۰۱ماده بهانه های متفاوت متوقف کنند.حق داشتن برتشکل های آزاد طبق 

المللی کار تاکید شده است.اما دولت سازمان بین ۹۱حقوق بشر و همینطور کنوانسیون شماره

جمهوری اسلامی نه تنها برخلاف چنین مواردی بلکه برخلاف قانون اساسی خود این حق مسلم 

 را از شهروندان بخصوص دانشجویان سلب کرده است.
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 فارغ التحصیلان بیکار

 5۱%شود که حدود التحصیل میهزار دانشجو فارغ ۱۱۱طبق آمار رسمی ارائه شده سالانه حدود 

سال آینده، سالانه حدود  5هزار نفر از این تعداد متقاضی جدید کار هستند. علاوه بر این طی 

ه قابل نکت …شوندهزار نفر افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی به جمعیت جویای کار اضافه می ۰5۱

برابر سایر متقاضیان بازار کار  ۹التحصیلان حدود أمل اینکه، جمعیت متقاضی شغل در بین فارغت

التحصیلان اشتغالزایی با اولویت فارغ”است و این، مسأله اصلی دولت شده، یعنی 

همچنین؛ عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مشکل را صنعت و «“.دانشگاهی

به خبرنگار ما می گوید: مشکل بازار کار است، اگر سیستم عرضه و تقاضا در  دانشگاه نمی داند و

کشور درست و سیاست دولت منطقی باشد، خود به خود کارخانه ها راه می افتند و احتیاج به 

 استخدام افراد تحصیلکرده و غیر تحصیلکرده دارند.
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 یا مشوقی برای خروج مغزها؟” سنوات تحصیلی“تصویب حذف 

 و ”سنوات“ حذف به دانشجویان اعتراض کشورو برتر دانشگاه سه در تحصن و تجمع اخبار

 چند یندآفر یک طی گردیده مختلف های خبرگزاری تیتر چندیست که ”هاخوابگاه وضعیت“

 دانش و علم کسب تجصیل، ادمه ایبر زمال های توانائی فاقد که میشود ادیفرا وجخر سبب ساله

 هترب امکانات از بتوانند تا کرد خواهد کشور ترک به مجبور ناخواسته یا خواسته را آنان هستند،

 گردند. برخوردار برتر و

 شورک دانشجویان آموزش سطح و امکانات ارتقا راستای در آموزش عالی شورای تلاش اگر براستی

 تخدم خود کشور و ملت به تا بمانند و باشند کشور از خروج فکر به کمتر هرچه انان تا است

 و سازدمی تر سخت دانشجویان برای را شرایط روز هر دانشگاه مسئولان مصوبات اینگونه کنند،

 ارجخ راهی و بخشید خواهد لقایش به را کشور در تحصیل عطای مستاصل دانشجوی نتیجه در

 بیخو حقوق و پول هم و است فراهم برایش بهتری تحصیلی امکانات هم هک چرا شودمی کشور از

 کند.می دریافت

 شاریپاف خویش اقدامات بر همچنان مسئولان ها، خواسته و اعتراضات این مقابل در اینکه بد خبر

 طتقسی  دهیم،می تخفیف را مبالغ این » اینکه وعید و وعده با گذشته روال طبق و میکنند

 صدد در « ببخشیم هم شاید بدهید، درخواست دانشگاه به مشکلات دلیل به شما اگر یا کنیم،می

 هچ ببخشید؟ کجا از : که بزرگ سئوال علامت این هستند.و آنان اعتراض صدای کردن خاموش

 خدمات بودن رایگان بر تاکید اساسی قانون ۹۱ اصل اینکه نه مگر ببخشید؟ چرا و ببخشید

 دارد؟ آموزشی

https://arzjani.blogspot.de/2016/09/blog-post_26.html
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 مقابل سنوات هایهزینه به اعتراض در شریف دانشگاه دانشجویان از نفر ۱۱% حدود تهگذش روز

 شروع ظهر ۹۰ ساعت از دانشجویان این اعتراض که کردند تجمع و اعتراض دانشگاه اصلی درب

 داشت. ادامه دانشگاه اصلی درب و دانشگاه ریاست دفتر مقابل در ساعتی چند و شد

 هایهزینه حذف به نسبت دانشجویان و است منوال همین به ضعیتو هم امیرکبیر دانشگاه در

 نجمپ ترم در رایگان تحصیل علوم وزارت کهدرحالی که باورند این بر و هستند معترض سنوات

 شجویاندان از هزینه اخذ به تصمیم امیرکبیر صنعتی دانشگاه اما داند،می مجاز را ارشد کارشناسی

 یرد.گمی پنجم ترم در تحصیل جهت

 و کاردانی هایدوره برای که آموزشی ریزیبرنامه شورایعالی جدید نامه آئین برمبنای

 یورهد برای تحصیلی مجاز سنوات مدت است، شده  تصویب ناپیوسته( و کارشناسی)پیوسته

 مانز مدت که دانشجویانی تعداد که است حالی در این است. شده تعیین سالنیم ۹ کارشناسی

 در که دیگری ینکته نیست. کوچکی رقم انجامد،می طول به سالنیم ۹۱ یا ۱ شانتحصیل

 ۱۹ اسفند در نامه آئین این که آنست دارد قرار دانشجویان اعتراض مورد و توجه قابل نامهآیین

 دانشجویان برای» که است شده قید نامهآیین ۹۹ یماده در تعجب کمال در اما است شده تصویب

 این ابلاغ زمان در که دانشجویانی تمامی نیز و آن از پس و ۹۹۱۹-۱۵ تحصیلی سال ورودی

 الاجراازمل نکند، ایجاد ایشان تحصیل در خللی که شرطی به هستند، تحصیل به شاغل نامه،آیین

 چنین اجرای است.آیا نشده مشخص  «تحصیل در خلل » برای معیاری هیچ حالیکه در«است

 کرد؟ نخواهد ایجاد خللی گونههیچ آن از ماقبل و ۱۹ سال هایورودی برای آنهم ای نامهآیین

 در رتغیی کمی با قانون این حاضر حال در است: آمده امیرکبیر دانشجویان بیانیه از بخشی در

 نظر در سالنیم ۱ تا کارشناسی «آموزشی» مجاز سنوات که اینگونه شود؛می اجرا ما دانشگاه
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 محاسبه مضاعف صورت به دانشگاه سلف و خوابگاه هزینه همچنان اما است شده گرفته

 فشری صنعتی دانشگاه دانشجویان صنفی شورای دبیر شاه، ملک مومنی اکبر شود.علیمی

 نعتیص دانشگاه در )بخصوص علمی فشارهای با شما وقتی میگوید: ایلنا خبرنگار به دراینباره

 ودانشج من به که میشوید روبرور  است( خاص و عام زبانزد علمی هایسختگیری در که شریف

 تیح هاعلمی هیات از برخی شود،می کشیده پنجم ترم به تحصیل زمان ناخواسته شود،می وارد

 بعد کنندمی وارد دانشجو به را فشارها این طرفی از بشود. ترمه 5 که کنندمی مجبور را دانشجو

 یکدیگر با کارها این برسانی. ایانپ به ترمه ۵ را تحصیل باید که کنندمی اجبار دیگر طرف از

 .آقایاست شده دانشجویان اعتراض صدای شدن بلند باعث رفتارها تناقض همین و است متناقض

 سوی زا و ندارند را پولهایی چنین پرداخت توان سویی از دانشجویان از بسیاری  میگوید: مومنی

 مطالبه دانشجویان از که است زوری پول اجباری، جریمه و پول این که باورند این بر دیگر

 اعلام دانشگاه که درحالیست این است. اساسی قانون۹۱ اصل برخلاف کاملاً  که چرا شود؛می

 حرف این رفاهی خدمات مورد در شود،می مطالبه خدمات ارائه مقابل در مبالغ این که کندمی

 ارد،د آن بودن رایگان بر تاکید قانون که آموزشی خدمات قبال در اما است، پذیرفتنی حدی تا

 برای هک پولی که است این برانگیز تامل البته و جالب نکته است، معقول نا و غیرمنطقی اقدامی

 بخواهم، ارشد 5 ترمِ دانشجوی من اگر و است سنوات جریمه صرفاً  شودمی دریافت پنجم ترم

 کنم. داختپر علوم وزارت حساب به را 5 ترم پول دوباره باید کنم، آزاد را مدرکم

 شرکت آن در نفر ۰۱۱ -۹5۱ حدود که شد برگزار تجمعی گذشته سال : افزود ادامه در وی

 اهدانشگ آموزشی معاون هایبدقولی با تحصن این و نکرد حمایتی زمان آن در شورا که داشتند.

 جادای کمپینی اما امسال خورد. شکست است، فعالیت به مشغول پست همین در هم اکنون که
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 سنوات هم و آموزشی سنوات همین با رابطه در  و هستند آن عضو دانشجو ۹5۱۱ حدود که شده

 فشری دانشگاه دانشجوی بخصوص کشور، دانشجویان همه حق که چرا کند،می فعالیت رفاهی

 باشد. برخوردار خود تحصیلی حقوق از که است

 گوید:می ایلنا، خبرنگار به ،دارد حضور تجمع این در که بهشتی شهید دانشگاه دانشجویان از یکی

 شجویاندان این به اما است کرده راپذیرش داویلبان ظرفیت بر مازاد بهشتی شهید دانشگاه امسال

 از که دانشجویانی حاضر حال در و گیردمی تعلق آنها به خوابگاه بعد به مهر ۹۱ از که شده گفته

 دیدج دانشجویان برای که هاییوابگاهخ طرفی از هستند. سرگردان اند،آمده تهران به شهرستان

 دارد. فاصله دانشگاه با ساعت ۰ حدود شده، گرفته درنظر الورود

 به نزدیک هاییخوابگاه حداقل است، این دانشجویان خواسته که گویدمی معترض دانشجوی این

 ینا در مختلف های شهرستان از دانشجو ۰۱۱ حدود حاضر حال در شود. داده آنها به دانشگاه

 ندارند. اسکان برای محلی که دارند حضور تجمع

 

 !دریافت جریمه یک میلیون تومانی از دانشجوی روزانه شریف

تجمع روزهای گذشته دانشجویان دانشگاه های صنعتی ارومیه، اصفهان و تربیت مدرس  در ادامه 

 امروز نیز دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به اجرای قانون سنوات اعتراض کردند.

های کارشناسی وزارت علوم، سنوات مجاز تحصیل نامه تحصیل در دورهآیین ۹5براساس ماده 

تواند تا دو نیمسال سال است که بنا بر تشخیص دانشگاه، می ۵در مقطع کارشناسی پیوسته 

هیات امنای دانشگاه شریف هم آمده است  ۱۹نامه مصوب سال آیین ۹۹ماده افزایش یابد. در 

سال و در دوره  ۰های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره

https://arzjani.blogspot.de/2016/09/blog-post_25.html
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بر مبنای تبصره و ماده هائی  ها سال است اما این قوانین در برخی دانشگاه 5کارشناسی پیوسته 

نقض شده است؛ به طور مثال در دانشگاه شریف، مسئولان تصمیم  که بدان افزوده گردیده

اند؛ ترم پنجم کارشناسی ارشد و دکتری را از مدت سنوات مجاز حذف کنند و با اعمال گرفته

آنها را تحت فشار قرار دهند! و به  جرائمی مثل کاهش نمره، افزایش هزینه اسکان، اخذ شهریه 

عتی امیرکبیر )پلی تکنیک سابق( از صبح امروز و در مقابل همین دلیل دانشجویان دانشگاه صن

ظهر  ۹۰زمین چمن این دانشگاه تجمع کرده اند ودانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نیز ساعت 

امروز در مقابل سلف این دانشگاه اعتراض خود را درخصوص اجرای قانون سنوات به مسئولان 

ان اعلام میدارند که در بسیاری از موارد، تمام کردن این دانشگاه اعلام خواهند کرد.این دانشجوی

دو سال امکان پذیر نیست زیرامعمولا  دوره کارشناسی در چهار سال و دوره کارشناسی ارشد طی 

از دروس تنها یک بار در سال ارائه می شوند و تحقیق یک دانشجو ممکن است طول  برخی 

د در طول دوره مشخص شده در همه دروس بکشد، و یا دانشجو به دلیل برخی مشکلات نتوان

از سوی مسئولان دانشگاه ضورت  قبول شود.دانشجویان همچنین به اقدام عجیب دیگری که 

 5 نام دانشجویی را که تحصیلش به ترمگرفته اعتراض دارند. امسال دانشگاه صنعتی شریف ثبت

دل یک میلیون تومان به ای معاکشیده شده است را به شرطی انجام میدهد که او رقم جریمه

ام کند. نپردازد؛ یعنی دانشجو ابتدا باید آن جریمه را پرداخت نماید تا بتواند در ترم جدید ثبت

صنعتی شریف ” دانشگاه دولتی ” آنهم در شرایطی که دانشجوی مورد نظر، دانشجوی روزانه 

کارشناسی وزارت علوم.از  هاینامه تحصیل در دورهآیین ۹5است! یعنی درخواستی متضاد با ماده 

بر اساس همین شرایط ایجاد شده است که گروهی از دانشجویان دانشگاه صنعتی  اینرو و 

امیرکبیر )پلی تکنیک سابق( و نیز دانشگاه شریف د دست به اعتراض و تجمع زده ند.دانشجویان 
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ه رایطی کشهید بهشتی نیز روز گذشته در اعتراض به معضلات خوابگاه تجمع کردند، در ش

متاسفانه بسیاری از دانشجویان این دانشگاه بدون اسکان و در تهران سرگردانند!آقای معتمدی 

 ۹۱تا  توانند حتیرئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر میگوید دانشجویان در دوره کارشناسی می

ر طول رنشوند، اما دانشجویی که دوره تحصیلش بیش از موعد مقترم در دانشگاه بمانند و اخراج 

در “هایش را خودش بپردازد.ایشان در ادامه این پرسش را مطرح میکنند که: کشد، باید هزینهمی

شوند و یا ها کدام یک از اولویت برخوردارند؟ کسانی که امسال وارد دانشگاه میبحث خوابگاه

اگر  اند؟ و سپس در مقام پاسخ به پرسش خود می افزایند:ترم در تهران بوده ۱کسانی که 

توانیم مدت زیادی ترند. اما نمیبخواهیم حقی قائل شویم، افرادی که ورودی جدید هستند واجب

این سخنان در حالی بیان میشود که دانشجویان طی بیانیه ”خوابگاه در اختیار آنها قرار دهیم.

د: هشدار داده و اعلام میدارن « گراییرواج مدرک» ای ضمن برشمردن مشکلات خود نسبت به 

دوبرابری خوابگاه و تغذیه نیز با مشکل  های پروژه و هزینۀ در حالی که دانشجو با پرداخت هزینه

نشینی به گریبان است، تبدیل دانشگاه به یک بنگاه اقتصادی باعث عقب کمبود بودجه دست

یل صگردد تا بتواند زمان تحرا سبب می گرایی رواج مدرک دانشجویان از موضع علمی خود شده، 

خود را کاهش دهند.آقای محمد رضانیک بین، مسئول خوابگاه های دانشگاه شهید بهشتی نیز 

امکان واگذاری خوابگاه  ۱۵-۱5ضمن برشماری مشکلات خویش میگوید:در سال تحصیلی 

امسال هیچگونه خوابگاهی به دانشجویان دختر در  متاهلی به هیچ یک از مقاطع مقدور نیست!

گیرد!خوابگاه فقط به داوطلبان گروه های ریاضی و د و دکترا تعلق نمیمقطع کارشناسی ارش

هزار و در سهمیه ها  ۰علوم انسانی و زبان در سهمیه منطقه یک به پذیرفته شده گان تا رتبه 

سایر مناطق تا رتبه هزار تعلق می گیرد.در گروه تجربی در کلیه سهمیه ها به پذیرفته شده گان 
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خوابگاه تخصیص می یابد!با افزایش پذیرش دانشجو در سال های  5۱۱ر تا رتبه زیر هفت هزا

هم با مشکل خوابگاه مواجه هستیم.!ناگفته نماند که تجمعات دانشجویی در اعتراض به  اخیر 

قانون سنوات از دانشگاه تربیت مدرس آغاز شد؛ ماه گذشته بود که دانشجویان دانشگاه تربیت 

های ند پیرو اجرای بی سابقه و شتابزده قوانین سنواتی و فشار جریمهای اعلام کردمدرس در بیانیه

 مالی اعتراض دارند. 

این دانشجویان از مسئولان خواستند که دانشجویان ترم پنجم کارشناسی ارشد و ترم نهم دکتری 

های سنواتی را از ترم ششم کارشناسی ارشد و ترم را مشمول قوانین سنواتی ندانند و جریمه

دکترا اعمال کنند زیرا تنها دانشجویان در به تعویق افتادن دفاع از رساله پژوهشی مقصر دهم 

 ای آزمایشگاهی و فراهم نبودن امکانات لازمنیستند بلکه عواملی به ویژه کمبود منابع کتابخانه

 اند.برای دفاع لازم از رساله و پایان نامه نیز در این امر دخیل

 

ممانعت نیروهای امنیتی از تجمع هواداران محمدعلی طاهری مقابل 

 دانشگاه تهران

دانشگاه تهران، با محمدعلی طاهری، بنیان گذار عرفان حلقه، جنب تجمع امروز شاگردان 

 نیروهای امنیتی مواجه شد.ممانعت 

https://arzjani.blogspot.de/2016/07/blog-post_28.html
https://arzjani.blogspot.de/2016/07/blog-post_28.html
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به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بنا بر اطلاع قبلی قرار بود هواداران محمدعلی طاهری روز 

 –یکشنبه سوم مردادماه، در مقابل دانشگاه تهران دست به تجمع بزنند؛ اما نیروهای امنیتی 

گیری تجمع جلوگیری کردند.گفتنی است که طی ماه انتظامی با حضور در این محل از شکل

های گذشته تعداد زیادی از هواداران عرفان در پی حضور در تجمعات مسالمت آمیز بازداشت 

ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال  ۱%، «عرفان حلقه»شده اند.محمدعلی طاهری، مؤسس 

با تمرکز فرا درمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. « عرفان حلقه»به نام ای موسسه ۹۹۹۱

اند و همچنین چند دوره آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته

کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. 

، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری ۹۹۱۱اردیبهشت سال  دانشگاه طب سنتی ارمنستان در

برای اولین بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای  ۹۹۹۱اعطا کرد.او در سال 

ازآن با روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. او پس ۱%وزارت اطلاعات دستگیر و برای 

بازداشت شد و به اتهام توهین  ۹۹۱۱ماه اردیبهشت ۹۵تاریخ قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در 

زن نامحرم در زمان تماس با مچ دست»به مقدسات، اتهام فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل 

 –و به اتهام دخالت در امر پزشکی، تحصیل مال نامشروع و توزیع آثار سمعی« عمل فرا درمانی

https://iransecularismblog.files.wordpress.com/2016/07/untitled-2s-765x510.jpg?w=616
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 ۱۱۱ضربه شلاق و  ۱۵سال حبس،  5ی پزشکی جمعاً به بصری و استفاده غیرمجاز عناوین علم

مجدداً برای اتهام  ۹۹۱۹میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.اما آقای طاهری در تابستان 

 ۹۹۱۹شده بود، بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه اش بررسیالارض که قبلاً در پروندهمفسد فی

الارض از طریق منحرف کردن افراد به اتهام فساد فی ۹۹۱۵نهایت در خردادماه برگزار شد و در

به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی 

اظهار کرده بود حکم اعدام « عرفان حلقه»کشور فرستاده شد.خواهر محمدعلی طاهری، مؤسس 

 %۰شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه  دیوان عالی کشور لغو ۹۹او از سوی شعبه 

 شده استدادگاه انقلاب فرستاده
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 روایتی تلخ از درد زنان سرپرست خانوار

وبویراحمد به دلیل فقر، گوید تعداد زیادی از دختران در روستاهای کهکیلویهیک عکاس می

کنند. او جدای از روایت زندگی و نداشتن تحصیلات در سنین پایین ازدواج میمسائل فرهنگی 

ساله خود است، از زندگی دختر دیگری یاد ۹5سالگی بیوه شوهر ۵5که در « زیادی پورامیر»

 !ساله است۹5است اما همسر پنجم مردی  ۹۹۱۰کند که متولد می

کند و از توان مالی ضعیفی برخوردار زندگی میساله، به همراه دو فرزند پسرش ۵5زیادی پورامیر، 

گلشن زمان، . سالگی بر اثر سکته قلبی فوت کرده است۹5است. همسرش چهار سال قبل در 

ساله، هفت فرزند دارد و همسرش مشکل بینایی دارد و توانایی کار کردن ندارد و مسئولیت ۵۱

 .فرزندان بر عهده اوست

سه سال قبل به علت مشکلات عصبی ناشی از فقر خودکشی ساله، همسرش ۰۱کبری بیدارخو، 

کند و تنها درآمد آنها از طریق کمیته امداد و یارانه کرده و کبری با سه فرزندش زندگی می

های قومی به قتل رسیده. او ساله، همسرش چهار سال قبل در درگیری۰۹افسانه قبادیان، .است

 .کندمادر همسرش زندگی میبه همراه دو فرزند دخترش در کنار پدر و 

ساله، چهار سال قبل همسرش را در یک تصادف از دست داد. زینب به همراه ۰۹زینب دوره، 

 .کنددخترش شهلا در کنار خانواده همسرش زندگی می
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های کوتاهی است که در یک گزارش تصویری به اشتراک گذاشته شده اما اینها بخشی از روایت

ها داشت. روایت زندگی زنان سرپرست خانواری که خیلی ها نوشت و تحلیلداستانتوان با آن می

اند؛ شدن زندگی روی از آنها برگردانده و گرفتار عرف و محدودیت و فقر شدهسرپرستقبل از بی

دخترانی که در کودکی ازدواج زودهنگام دارند و در موارد زیادی همسر چندم مردانی چند 

 .شوندخود می تر ازسال بزرگده

وبویراحمد برای گزارش زنان و اقتصاد مقاومتی فاطمه عابدی، عکاسی که در روستاهای کهگیلویه

د شورفته بود، در میان روستاهای این منطقه با تعداد زیادی از زنان سرپرست خانوار مواجه می

کشد. ا به تصویر میشان رای از زندگی تلخو در ارتباطی نزدیک و زندگی چندروزه با آنها گوشه

گوید تعداد زیادی از دختران در این روستاها به دلیل فقر، مسائل فرهنگی و این عکاس می

« زیادی پورامیر»کنند. او جدای از روایت زندگی نداشتن تحصیلات در سنین پایین ازدواج می

د که متولد کنساله خود است، از زندگی دختر دیگری یاد می۹5سالگی بیوه شوهر ۵5که در 

گوید تعداد زیادی از همسران زنان ساله است. عابدی می۹5است اما همسر پنجم مردی  ۹۹۱۰

وبویراحمد که او چند هفته در آن بوده، مستقیم و غیر مستقیم در روستاهای منطقه کهگیلویه

ای فوت دهالعبور و تصادف جاهای صعبوآمد جادهاند. حالا یا در رفتبه دلیل فقر از دست رفته

دارد که همسرش « کبری بیدارخو»اند. او روایتی از زندگی اند، یا حتی خودکشی کردهشده

گوید مردان زیادی در این روستاها در اثر فشارهای اقتصادی و فقر کند و میخودکشی می

 .اندشان بدون حامی ماندهو همسران و فرزندان خودشان را خلاص کرده
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ای از آن است، روستاهایی با حداقل ستاهایی که زندگی این زنان گوشهبه روایت این عکاس رو

خانوار هستند اما حداقل سه یا چهار خانوار این روستاها را همین زنان سرپرست خانوار  ۹۱

کننده از زنان تنها در زندگی جدای از دردی که به جان دهند و این آمار نگرانتشکیل می

جز  کننده باشد و باید امیدوار باشیم که بهگیران این کشور نگراناندازد، باید برای تصمیممی

های محدودی که کمیته امداد و یارانه برای این زنان دارند، مسئولان دیگری هم این آمار کمک

 .ها را در واقعیت دیده باشندو این زندگی

گذشته رو به رشد  هایدر آمار سرشماری مرکز آمار ایران تعداد زنان سرپرست خانوار در دهه

های توسعه و اقتصادی در زندگی این زنان تغییری ایجاد نکرده و بوده است و باید گفت برنامه

تعداد زنان  ۹۹۹5این آمار در سال  بر اساس.تعداد آنها بدون نوسان امیدوارکننده زیاد شده است

به مرز  ۹۹۵5ر در سال هزار نفر بود. این آما ۹۹۰سرپرست خانوار در کل کشور اندکی بیش از 

های به بعد در سال 5%۹۹رسد اما از هزار نفر می 5۱۱به مرز  ۹۹55هزار نفر و در سال  ۹۹۱

هزار،  ۹۱میلیون و هزار، یک ۹5%ترتیب به  با رشدی چندبرابری به ۹۹۱5و  ۹۹۹5، ۹۹۱5

رسد. به عبارتی در نفر میهزار  ۹%و میلیونهزار و سه 5۵۱و هزار، دومیلیون ۱۱%و میلیونیک

هزار نفر به سه میلیون نفر رسیده است.  ۹۱۱فاصله شش دهه تعداد زنان سرپرست خانوار از 

و دوران پس از جنگ و شروع دوران  5%۹۹عمده افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار مربوط به 

شکسالی، بیکاری و هایی مانند خجدید سازندگی در ایران است. دورانی که روستاها با پدیده

تر شدند و مردان روستا کمتر و کمتر شدند. آن چه در مهاجرت به پایان خود نزدیک و نزدیک

عنوان زنان سرپرست خانوار تعریف شده، بارها تغییر کرده. باید دید این آمار شامل  ها بهاین سال

تعریف زنان سرپرست اند. شوند و امروز چه مواردی به این تعریف اضافه شدهچه مواردی می
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نند کتنهایی زندگی می خانـوار شامل زنان بیوه، زنان مطلقـه )اعم از زنـانی که پس از طلاق به

کنند، همسران مردان معتاد، همسران مردان یا به خانه پدری بازگشته ولی خود امرار معاش می

ه در نظام وظیفه مشغول زندانی، همسران مردان بیکار، همسران مردان مهاجر، همسران مردانی ک

خدمت هستند، زنان خودسرپرست )زنان سالمند تنها(، دختران خودسرپرست )دختران 

اند(، همسران مردان از کار افتاده و سالمند و البته موارد سرپرستی که هرگز ازدواج نکردهبی

تماد شده اع ر ارائهاند تا بتوان به آماها این موارد تفکیک شدهشود اما آیا در سرشماریدیگری می

ویژه در روستاها به دلیل مواجهه مستقیم با کار روزانه سخت که  کرد؟زنان سرپرست خانوار به

های روزانه خود را رها های زنانه و دلخوشیلاجرم مجبور به انجام آن هستند، بسیاری از ظرافت

ی که دارند، جزئی از زندگی کنند. انواع کارهای داخل خانه و نگهداری دام یا کشاورزی محدودمی

 گیرد. تعدادزنان روستایی است که در کنار کار درآمدزای احتمالی زن سرپرست خانوار قرار می

هایی ویژه آنهایی که تحت پوشش کمیته امداد هستند، با وام زیادی از زنان سرپرست خانوار به

کمیته .کودکان خود داشته باشنداند درآمدی محدود را برای گذران زندگی خود و محدود توانسته

عنوان یکی از متولیانی که تا حدی حواسش به زنان سرپرست خانوار است، توانسته  امداد به

میلیونی از این زنان را پوشش دهد. به اذعان رئیس کمیته امداد، زنان ای حدود یکجامعه

هایی حمایتی نامهسرپرست خانوار جمعیت اصلی مددجویان این مجموعه هستند که امداد بر

قدر نیستند که در ظاهر و باطن ها آنبرای زندگی، کار و مسائل دیگر آنها دارد اما این کمک

ها حاکم بر روزمره آن« بخور و نمیر»زندگی این زنان تأثیر چندانی بگذارند و به عبارتی وضعیتی 

ارد، حتی ابو بالایی داست. بسیاری از این زنان به دلیل عرف اجتماعی سنگینی که شکستن آن ت

کنند سرپرست شوند، دیگر ازدواج نمیاگر در سنین پایین مطلقه، بیوه یا به هر عنوان دیگری بی
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دهند. بسیاری از این زنان از سنین میانی به و به تنهایی یا با خانواده همسر به زندگی ادامه می

ایت اجتماعی و درمانی، توان درمان رو هستند اما به دلیل نبود حمها روبهبعد با انواع بیماری

زند و علاوه بر خود، خود را ندارند. از سوی دیگر مسئله افسردگی در ظاهر و رفتار آنان موج می

 .توان گفت که فقر زایشی تلخ داردگونه می شود و اینبه فرزندان دختر و پسر نیز منتقل می

انینی را برای کاهش سختی زندگی زنان های گذشته بارها مسئولان اجرایی در کشور قودر سال

 های اجتماعیاند اما مقاومتسرپرست خانوار و حمایت از این قشر میلیونی رو به افزایش داشته

قانون برنامه پنجم توسعه  ۰۱عنوان نمونه در ماده  و اجرائی در برابر این موضوعات کم نیست. به

های چندلایه و لت تحت بررسی است، بیمهنامه اجرائی آن در کمیسیون اجتماعی دوکه آیین

دار، زنان سالخوره، بیوه فراگیر اجتماعی مطرح است که در بخشی از آن، موضوع بیمه زنان خانه

شدن راه درازی دارند و حتما روی و خودسرپرست مطرح شده است اما این موضوعات تا اجرائی

نند، کوپنجه نرم میسوز دستاتی جانهای زندگی زنان سرپرست خانواری که امروز با مشکلزخم

گذارد. تعداد زیادی از زنان سرپرست خانوار دارای فرزند یا همراهی در زندگی مرهمی نمی

، زنان سرپرست خانواری که ۱5کنند. بر اساس آمار سرشماری نیستند و به تنهایی زندگی می

ه میلیون نفر ذکر شده است و هزار نفر از س ۱%۹و میلیونکنند، یکزندگی می« تنهایی»به 

 .توان گفت نیمی از این زنان در زندگی تنهای تنها هستندمی

اگر آمار حدود یک میلیونی زنان سرپرست خانوار مددجوی کمیته امداد را معیاری بر کل این 

ای داشت. بر اساس آمار اختصاصی شرق از کنندهگیری نگرانتوان نتیجهجمعیت بگذاریم می

درصد کل جامعه آماری کمیته امداد زنان سرپرست خانوار هستنند و از این  ۵۱  یتهافراد کم
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 5۹،۹درصد این خانوارها با زن سرپرست خانوار تک نفره یا دو نفره هستند. ) ۹۱میان حدود 

درصد زیر  5۱سواد ، درصد کاملا بی ۵۹درصد دو نفره( از این میان  ۰۹.۹درصد یک نفره و 

د شودرصد تحصیلات دانشگاهی دارند. در بررسی این آمار مشخص می ۹.۰حدود دیپلم و دیپلم و 

 ۰5درصد  %۹سال، بیش از  ۱%تا  ۵۹درصد  ۰5، سال ۱%درصد جامعه این زنان بالای  ۵۹که 

اگر چه سهم طلاق در دلایل تنهایی زنان در   سال هستند. ۰5درصد زیر  ۹۱سال و حدود  ۵۱تا 

است اما این رقم در مقابل دلیل فوت همسر هنوز کمتر است و در های اخیر بیشتر شده سال

 .درصد قرار دارد ۱۹به  ۹۵.۱نسبت 
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ها طرد درصد زنان زندانی بعد از آزادی ازسوی خانواده0۱از بیش

  شوند/ آمار اعتیاد در میان زنان زندانیمی

 اعتیاد درگیر نحوی به زن زندانیان درصد ۱% گفت: ها زندان سازمان درمان و بهداشت مدیرکل

 خونی، کم همچون مختلفی های بیماری با شوند، می زندان وارد وقتی که طوری به هستند،

 کنند. می نرم پنجه و دست عفونی های بیماری و سوءتغذیه

 و خشونت از پیشگیری» پنل در ها، زندان سازمان درمان و بهداشت مدیرکل تشکریان مهرزاد 

 اب شد، برپا ایران خانواده سلامت انجمن همت به که ،«زنان برای مراقبتی خدمات کردن فراهم

 هداشتب از که زنان از گروه این به افزود: زندانی، زنان به درمانی و بهداشتی خدمات ارائه بر تاکید

 و مدهی می ارائه بهداشتی های بسته زنان به ورود بدو در نیستند، برخوردار هم مناسبی فردی

 آموزش با را افراد قبیل این در پرخطر رفتارهای همچنین، کنیم. می شروع را آنان اعتیاد ماندر

 کنیم. می کنترل شناسی، روان های مشاوره و

 

 زندانی زنان درصد ۱۱ از بیش که مطلب این عنوان با ها زندان سازمان درمان و بهداشت مدیرکل

 عاطفی ارتباط به نیاز افراد این افزود: شوند، می طرد خانواده طرف از زندان، از آزادی از بعد
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 یم نتیجه در و شده روحی مشکلات دچار شوند، طرد خانواده طرف از وقتی که حالی در دارند؛

  شوند. می کشیده ها آسیب سایر و فروشی تن موادمخدر، سمت به دوباره که بینیم

 به نسبت که هایی خشونت از نیز اسلامی شورای مجلس نماینده عنایتی شاه سیاوشی طیبه

 فت:گ و برد نام ها خشونت ترین شایع عنوان به گیرد، می صورت کودکان با بدرفتاری و همسر

 با زرو هر که کرد اضافه نیز را سیاسی و اجتماعی های خشونت باید ها، خشونت از دسته این به

  هستیم. مواجه جامعه در آن انواع

 اعانو بیش و کم جوامع همه و شود نمی ایران شامل تنها ها خشونت نوع این که این بیان با وی

 اوتمتف آمارهای ،ایران در ما مشکلات و معضلات از یکی افزود: کنند، می تجربه را ها خشونت این

 رد دارند. قرار یکدیگر با تناقض در آمارها این و شود می ارائه ها خشونت از که است مختلفی و

  شد. خواهد خشونت حل برای راهکار ارائه به منجر دست، یک آمار وجود که حالی

 ردک اشاره «پنهان خشونت» موضوع به ایران، مامایی علمی انجمن رئیس خداکرمی ناهید دکتر

 وند؛ش می خشونت نوع این دچار نیز مردان بلکه نیست، زنان متوجه تنها خشونت این گفت: و

  است. عارضه ترین شایع فیزیکی آسیب خشونت، نوع این در که طوری به

 اجرای تایجن به بهزیستی، سازمان اعتیاد درمان و پیشگیری توسعه مرکز رئیس سده براتی فرید

 ۰۰ سطح در که طرح این در افزود: و کرد اشاره تهران در خشونت بررسی از پایلوت طرح یک

 دچار که کردند اعلام درصد ۰۱ بودند، زنان آماری جامعه درصد 5۹ و شد انجام تهران منطقه

  اند. شده خشونت
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 درصد ۱ سنگین، خشونت درصد ۹.۵ سبک، خشونت دچار زنان این درصد ۵.۰ گفت: وی

 خشونت هم درصد 5.۵ اینکه، ضمن اند شده کلامی خشونت ردچا نیز درصد ۹ و عاطفی خشونت

 اند. کرده تجربه را جنسی

 

 ترین قوانین حمایتی برخوردار نیستندزنان و کودکان از ابتدایی

عضو فراکسیون زنان با بیان اینکه لایحه تامین امنیت زنان مرز میان تهدید و فرصت برای زنان 

دقیق تمام ابعاد آن قبل از تبدیل لایحه فوق به قانون تاکید جامعه قرار گرفته، بر ضرورت بررسی 

 «تامین امنیت زنان»به گزارش گروه اجتماعی برنا ، زهرا سعیدی مبارکه در رابطه با لایحه .کرد

قرار است در ماه آتی از سوی دولت به مجلس فرستاده شود، با بیان اینکه این لایحه می   که

رای جامعه زنان کشور ایجاد کند در گفت و گو با خانه ملت تواند هم فرصت و هم تهدیدی ب

گفت: بی تردید هر موضوعی که به قانون تبدیل شود، اگر ابعاد مختلف آن به طور دقیق بررسی 

 .نشود، ممکن است در برهه ای از زمان آسیب رسان باشد

 

هر اقدامی که در نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه مسلم است 

جهت ایجاد فرصتی برای بخشی از جامعه صورت می گیرد، می تواند به نوعی تهدید به حساب 
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آید بنابراین ما باید قبل از تبدیل این لایحه به قانون تلاش کنیم تا تهدیدها و نقاط ضعف آن را 

 .به حداقل برسانیم

 فراکسیون زنان قرار می گیرد تصریح وی با بیان اینکه بررسی لایحه امنیت زنان در دستورکار

جای بررسی بیشتری دارد بنابراین نمایندگان مجلس بعد از « تامین امنیت زنان»کرد: لایحه 

مطالعه مفاد آن تلاش خواهند کرد، این موضوع را به خوبی تحلیل کرده، تا بتوانند تصمیمی بر 

 .اذ کنندمبنای تحقق ضروریات ارتقای جایگاه این بخش از جامعه اتخ

این نماینده مجلس دهم یادآور شد: فلسفه مدیریتی هر قانونی که قرار است برای بخشی از 

جامعه به تصویب برسد، این بوده که نقاط ضعف آن به گونه ای القا نشود، که تحرکاتی را در 

جامعه علیه آن ایجاد کند، کمااینکه هم اکنون بر اساس حساسیتی که موضوع زنان در جامعه 

داشته، این لایحه نیز موافقان و مخالفان بسیاری را به همراه دارد ضمن اینکه تا حدودی رنگ و 

 .بوی سیاسی هم به آن داده اند

سعیدی تاکید کرد: ما در فراکسیون زنان بعد از بررسی تمام ابعاد این لایحه چنانچه به این نتیجه 

مناسب ایجاد می کند، از آن حمایت می  برسیم که تبدیل آن به قانون برای زنان جامعه فرصتی

کنیم و اگر احساس کنیم که تهدید ایجاد می کند، اقدامات لازم در جهت رفع نقاط ضعف آن را 

 .انجام خواهیم داد

عضو فراکسیون زنان مجلس با انتقاد از عدم وجود مصوبه هایی که موجب ارتقای جایگاه زنان و 

تاکنون زنان و کودکان از ابتدایی ترین قوانین حمایتی کودکان در کشور شود خاطرنشان کرد: 

هم برخوردار نبوده اند، به همین دلیل اگر قرار است تصمیمی برای آنها گرفته شود، باید به گونه 

 .ای باشد که منافع این قشر از جامعه به طور کامل در نظر گرفته شود
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مراکز ترک  های خودسرانه در کمین معتادان زن/ کمبودتهدید درمان

 زنان

 در مرکز یک تنها وجود است معتقد مرکزی استان باموادمخدر مبارزه هماهنگی شورای دبیر

 درماناز ناشی آسیب درمعرض قشر این و نیست کافی وجه هیچ به زن معتادان درمان برای استان

 .دارد قرار خودسرانه

پوشیده نیست که امروز مواد مخدر گروه استان ها، ثمین مامقانی نژاد: بر کسی  -خبرگزاری مهر

و مسائل مختلف ناشی از آن به یکی از معضلات مهم اجتماعی کشور تبدیل شده و آثار مخرب 

 .آن به طور مستقیم و غیرمستقیم، گستره وسیعی از جامعه را درگیر خود می کند

شا و عامل صاحب نظران و کارشناسان اجتماعی در تحلیل های خود از مواد مخدر به عنوان من

بسیاری از دیگر اسیب های اجتماعی یاد کرده و معتقد هستند که برای کنترل و کاهش آسیب 

های اجتماعی، نخست باید به حل و فصل و رفع مسائل و معضلات ناشی از مواد مخدر 

علاوه بر معضلات اجتماعی، مساله قاچاق مواد مخدر تهدیدی برای اقتصاد جامعه است .بپردازیم

قیقت دامنه تاثیر منفی آن به مسائل اجتماعی محدود نمی شود، طبیعتا تاثیرات منفی و در ح

بر اقتصاد، باز هم به دنبال خود مسائل اجتماعی را به همراه دارد و این چرخه باطل مدام در 

از سوی دیگر سوداگران مواد مخدر هر روز نوع جدیدی از این مخدرها و  .حال تکرار است

با ویژگی های تازه و جذاب را رونمایی می کنند که به مراتب آثار منفی آنها از مواد روانگردان ها 

حقیقت چنانچه مقابله اصولی با این مساله صورت نگیرد، جامعه هر روز  قبلی بیشتر بوده و در
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بیشتر در دامان این آسیب فرومی غلتد و به دنبال آن، آسیب های اجتماعی دیگر نیز بروز خواهد 

 .کرد

 

در ارتباط با مباحث مطرح شده، با نبی الله شاه محمدی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 

استان مرکزی به گفت و گو نشسته ایم که در ادامه می  خبرگزاری مهر مخدر استان در دفتر

 نظام مصلحت تشخیص مجمع ۱% سال مصوبه براساس که مخدر مواد با مبارزه ستاد خوانید؛

 کند؟ می دنبال را هایی رسالت و وظایف چه کلی طور به شده، تشکیل

ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان مسئول کاهش اعتیاد و متولی امر مبارزه با مواد مخدر در 

سراسر کشور است و دبیرخانه شورای هماهنگی مواد مخدر نیز به عنوان یک دستگاه مطالبه گر 

 مواد مخدر استانی است.پل واسطی بین شوراهای مبارزه با 

دبیرخانه شورا در استان ها نیز پیگیر انجام اولویت ها های مشخص شده ستاد مبارزه با مواد 

مخدر است و با دستگاه های مقابله ای فرهنگی، درمانی با مواد مخدر و سمن ها همکاری 

ینی جامعه و دارد.اولویت ستاد مبارزه با مواد مخدر اطلاع رسانی بیشتر به لایه های پای

توانمندسازی خانواده ها به خصوص خانواده های روستایی، آگاهسازی از مهارت های زندگی و 
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 اداعتی و مخدر مواد با رابطه در کلی طور به مرکزی استانفرزند پروری و مهارت نه گفتن است.

حور ، ده ماستان مرکزی با توجه به اینکه در مرکز کشور واقع شدهاست؟ برخوردار وضعیتی چه از

مواصلاتی مهم از آن عبور می کند که این محورهای ترانزیتی زمینه ای برای انتقال و توزیع مواد 

 مخدر محسوب می شود.

همچنین استان مرکزی استانی صنعتی است که بیش از سه هزار واحد صنعتی دارد و کارگران 

ق تحقیقات به عمل آمده از مناطق همجوار نیز در این واحدها مشغول به کار هستند که طب

درصد این کارگران معتاد هستند. بنابراین  ۰۰، ۱۵توسط شورای هماهنگی مواد مخدر در سال 

معضل اعتیاد در استان فقط مربوط به بیکاران نیست و ضروری است آموزش های لازم در مورد 

ز داده می خطرات استعمال مواد مخدر به کارگران واحدهای صنعتی به ویژه صنایع مادر نی

سالگی  ۵%تا  ۹5هزار نفر جمعیت دارد که باید از سنین  ۵۱۱شود.استان مرکزی یک میلیون و 

تحت پوشش و آموزش قرار گیرند، چرا که مافیای مواد مخدر با توجه به سود کلانی که برایشان 

 حاصل می شود در این رابطه بسیار فعال و هوشمند عمل می کنند و از ما جلوتر هستند.

استان مرکزی رتبه بیست و دوم استان های کشوری از نظر مبارزه با مواد مخدر را  ۱۰در سال 

داشت اما با تلاش های صورت گرفته در سال گذشته جزء رتبه های برتر کشور و تک رقمی شد 

 که برای رسیدن به این جایگاه فعالیت های زیادی انجام شده است.

داریم دستگاه های فرهنگی باید در این زمینه فعال تر عمل طی سال جاری نیز در استان تاکید 

کنند و همچنین رسانه ها نقش آفرینی خود را به منظور آگاهسازی مردم در مورد مواد مخدر و 

 اعتیاد افزایش دهند.
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 و دارد وجود ها دانشگاه و مدارس در مخدر مواد بحث با رابطه در هایی نگرانی حاضر حال در

 چه نظر این از مرکزی استان شود، می مطرح زمینه این در هم آمارهایی گریخته و جسته

این مساله نیز یکی از آسیب هایی است که باید در .کنید تشریح را مقابله راهکار و دارد وضعیتی

رابطه با آن برنامه ریزی داشته باشیم و اولین کاری که بایستی صورت بگیرد، آموزش و آگاهسازی 

است.هم اکنون در استان آموزش کودکان در مهدکودک ها، پیش دبستانی ها در مراکز آموزشی 

و مقاطع اول و دوم ابتدایی را در دستور کار داریم که در این رابطه نیاز به همکاری دستگاه های 

 فرهنگی و آموزش و پرورش است.

ده و پرورش دا در سال گذشته با اعتباراتی که ازسوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به آموزش

هزار دانش آموز و خانواده های این افراد، معلمان و مدیران در  5۱شد، در مقطع دوم متوسطه 

 ۹۰سطح شهر اراک آموزش دیدند و در دستور کار است که این آموزش ها امسال نیز در 

 شهرستان در همین مقطع تحصیلی اجرا شود.

هم نامه متمرکز کشوری داریم که نیروی انتظامی در مقطع دانشگاهی نیز با بعضی دانشگاه ها تفا

تا شعاع یک هزار متر اطراف این مراکز آموزشی را از وجود توزیع کنندگان مواد و موادفروشان 

 پاکسازی کند، البته خانواده ها و خود افراد نیز باید مواظب سودجویان و سوداگران باشند.

 برای که روشی عمده و است فعال مرکزی اناست در اعتیاد ترک درمانی مرکز چند اکنون هم

مرکز درمانی در سطح استان  ۹%۹در حال حاضر بیش از است؟ کدام گیرند می کار به درمان

مرکز شیوه متادون درمانی را به کار می برند، در حقیقت افراد  ۹۰۹مرکزی وجود دارد که حدود 

 پزشک تحت درمان قرار می گیرند. به صورت خودمعرف به این مراکز مراجعه می کنند و زیر نظر
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متادونی که در این مراکز تجویز می شود به صورت قرص و شربت است و همچنین شربت 

تریاک)تنتور اپیوم( نیز به این افراد داده می شود، با توجه به اینکه سال گذشته بحث ورود سرب 

ر تعدادی از مصرف به مواد مخدر و تریاک را در استان داشتیم که موجب بروز مسمومیت د

کنندگان مواد شده بود، طی جلسات و تصمیم گیری هایی که انجام شد تلاش کردیم افراد 

مصرف کننده به استفاده از این شربت ها روی آورند که از زیان برخی ناخالصی های مواد مخدر 

 و مشکلات ناشی از آن در امان بمانند.

 مراکز این به خانمان بی و متجاهر معتادان که (%۹ اعتیاد)ماده ترک اجباری مراکز با رابطه در

 دارد؟ اعتیاد ترک مراکز سایر با تفاوتی چه و چیست درمانی رویکردِ شوند، می فرستاده

به دلیل مطالبه گر بودن شورای هماهنگی مبارزه با  ۱۱استان مرکزی در سال  %۹مرکز ماده 

د و طبق قانون، این مرکز اقدام به درمان افراد مواد مخدر به عنوان اولین مورد در کشور افتتاح ش

معتاد متجاهر، بی بضاعت، تزریقی و بی خانمان می کند که وظیفه جمع آوری آنها با نیروی 

انتظامی است و افراد معتاد در این مرکز به شیوه پرهیزمداری با متادون درمانی تحت درمان قرار 

د تقبل کرد که این مراکز به بهزیستی واگذار شوسال گذشته سازمان بهزیستی کشور  می گیرند.

استان مرکزی در اراک را به اداره کل  %۹که در همین راستا مردادماه امسال مدیریت مرکز ماده 

 بهزیستی استان واگذار کردیم.

 مِلکیت به توجه با آن انتقال ضرورت و مرکزی استان %۹ ماده مرکز مکان با رابطه در مباحثی

 ید؟ا گرفته تصمیمی چه رابطه این در شده، مطرح است ها دستگاه از یکی به قمتعل که مکان
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تا کنون طبق تفاهم نامه ای در ِملک یکی از ادارات  ۱۱استان مرکزی از سال  %۹مرکز ماده 

دولتی مستقر بود، با توجه به اتمام زمان این قرارداد، پیگیر هستیم که زمینی برای ساخت این 

 بهزیستی استان واگذار شود. مرکز به اداره کل

تا زمان واگذاری زمین، براساس آئین نامه ابلاغی دبیرخانه شورای هماهنگی مواد مخدر، اجازه 

، %۹نخواهیم داد فعالیت این مرکز تعطیل شود و براساس آیین نامه ابلاغی تبصره دو ذیل ماده 

 %۹تامین مکان برای مرکز ماده  ترک اعتیاد)مراکز خودمعرف و اختیاری( تا زمان ۹5مراکز ماده 

 برای ساماندهی این معتادان بایستی همکاری کنند.

نفر گنجایش دارد که اگر مکانی استاندارد و مناسب  ۹۰۱استان  %۹در حال حاضر مرکز ماده 

مهیا شود به صورت تجمیعی به آن محل منتقل خواهد شد، در غیر این صورت فعلا فعالیت در 

 پیگیری می شود. ۹5محل مراکز ماده 

 ساماندهی منظور به %۹ ماده مراکز و خودمعرف معتادان ویژه ۹5 ماده مراکز اینکه به توجه با

 خواهدن مشکل بروز سبب محل یک در دسته دو این تجمیع شده، فعال تزریقی و متجاهر معتادان

 شد؟

خود معرف هستند  ۹5ه بله، در این رابطه دغدغه هایی وجود دارد، مراجعه کنندگان به مراکز ماد

افراد متجاهر و تزریقی و بی خانمان حضور دارند، بنابراین روش درمانی در  %۹اما در مراکز ماده 

 این دو مرکز متفاوت است.
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)معتادان متجاهر و تزریقی(  %۹برای حل این مشکل در نظر داریم مراجعه کنندگان مرکز ماده 

محدود استقرار یابند و همچنین محل اقامت آنها از  ، تنها در دو یا سه مرکز۹5به مرکز ماده 

افراد خودمعرف جداسازی شود، طبق پروتکل پزشکان دوره دیده نیز در این مراکز بر امور درمانی 

نیز معاونت  %۹معتادان نظارت می کنند.در بحث مراقبت های پس از خروج افراد از مراکز ماده 

ها وارد میدان شده اند تا دستگاه های متولی،  پیشگیری از جرم دادگستری در همه استان

 مددکاران و روانشناسان پیگیر وضعیت این افراد باشند.

 بهبود معتادان برای اشتغال ایجاد منظور به هایی برنامه تدوین از صحبت اخیر های سال طی

 تاناس در است، شده مطرح اعتیاد دام در آنها مجدد شدن گرفتار از جلوگیری هدف با یافته

 است؟ شده انجام اقداماتی چه خصوص این در مرکزی

در حوزه اشتغال معتادان بهبودیافته نیز کمیته اشتغال شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 

پیگیر مساله است و سعی کردیم دستگاه های حمایتی مثل کمیته امداد امام خمینی )ره( و 

 دیدگان نیز توجه داشته باشند. بهزیستی به بهبودیافتگان و خانواده های آسیب

 ۰۱۱سازمان بهزیستی در نظر دارد به کارفرمایانی که بهبودیافتگان اعتیاد را به کار گیرند، 

میلیون ریال وام چهار درصد بلند مدت اعطا کند، این افراد بیمه شده و حقوق مکفی دریافت 

ماهنگی مبارزه با مواد مخدر کنند تا بحث اشتغال معضلی برای آنان نباشد.دبیرخانه شورای ه

استان نیز با بانک های عامل هماهنگی برای اعطای وام دارد که در ازای هر نفر به کارگیری 

 میلیون ریال وام به کارفرمایان بدهد. ۹۱۱بهبودیافتگان 
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 ،ایم بوده روبرو استان در افزایشی روند با آمار طبق اخیر های سال در نیز زنان اعتیاد مورد در

 ست؟ا بوده چه روند این از جلوگیری برای شده انجام اقدامات و نمایید تشریح را مشکل این عاداب

 ۹۱هزار معتاد شناسایی شده در استان مرکزی داشتیم و  ۹۱، حدود ۱۱بر اساس آمار سال 

درصد از این افراد را خانم ها تشکیل می دادند که جمعیتی بالغ بر سه هزار نفر بودند، در حال 

 ضر این جمعیت بیشتر است.حا

از نظر جمعیت معتادان رتبه بیست و سوم کشور را داشت ولی در  ۱۱استان مرکزی در سال 

این نرخ کاهش پیدا کرد و این رتبه تک رقمی شده که نشان از فعالیت بیش از پیش  ۱۵سال 

ته ان سال گذشمافیای مواد مخدر و گرایش بیشتر جوانان به این آسیب دارد.در خصوص اعتیاد زن

یک کمیته تخصصی در استان تشکیل شد، در حال حاضر تنها مرکز درمان اعتیاد زنان در استان 

 مرکزی مرکز واقع در اراک بوده و ضروری است مراکز درمان زنان افزایش یابد.

نکته دیگر در این بحث عدم توجه دستگاه های متولی و مردم برای ایجاد مراکز ارک اعتیاد زنان 

شهرستان کفایت نمی کند و ۹۰ت، وجود تنها یک مرکز برای استانی به گستردگی مرکزی با اس

نفر را برای درمان می تواند تحت  ۹۱حداقل سه مرکز باید وجود داشته باشد.مرکز مذکور تنها 

پوشش قرار دهد، زنان معتاد از ترس آبرو به درمان های خودسرانه روی می آورند و اغلب اوقات 

خودمختار باعث آسیب می شود، برای رفع این مشکل به فرهنگ سازی و اطلاع رسانی درمان 

 نیازمندیم.
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 با رابطه در آماری مرکزی، استان خانواده و بانوان حوزه جلسات از یکی در جاری سال اوایل

 ود،ب توجهی قابل آمار که شد مطرح …و زیبایی بهانه به ها آرایشگاه برخی در مخدر مواد تجویز

 چیست؟ زمینه این در ثمر مثمر اهکارر

طبق آمار، شروع مصرف بسیاری از زنان به دلایلی از جمله زیبایی و به تجویز افرادی در آرایشگاه 

ها بوده است. البته نباید تصور شود که صاحبان آرایشگاه ها اقدام به این کار می کنند، در موارد 

مشتری مدار در این محل ها اقدام به صحبت و زیادی افرادی از مافیای مواد مخدر به صورت 

تحت تاثیر قرار دادن خانم ها نموده و آنها را به مصرف مواد مخدر ترغیب می کنند.در این زمینه 

آگاهسازی صاحبان اصناف در دستور کار است و در تعامل با رئیس اتحادیه صنف آرایشگران در 

ین صنف برگزار شده و آگاهی بخشی اصولی نظر داریم امسال همایشی برای افراد فعال در ا

 صورت پذیرد.

در نهایت اینکه دستگاه های مرتبط استانی و مردم باید دلسوز باشند و این دغدغه ها را در نظر 

بگیرند، چرا که این اتفاقات برای هر کسی ممکن است رخ دهد و همه در معرض اعتیاد هستند. 

مردم باید به میان آنان بروند تا بتوانند به نحو بهتری به علاوه بر آن مسئولان برای حل مشکلات 

 رفع این مسائل و مشکلات اجتماعی بپردازند.
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 01برابری زنان زندانی در جرایم غیرعمد؛ چک و ضمانت، علت  ۱رشد 

 درصد زندانی شدن آنان

در سال جاری گوید ورود زنان به زندان به خاطر جرایم غیرعمد مدیر عامل ستاد دیه کشور می

نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد دو برابری داشته است. او گفته که استان فارس 

” زنان سرپرست خانوار“بیشترین مددجوی زن در جرایم غیرعمد را دارد. بسیاری از این افراد 

اند؛ افرادی که جرم عمدی مرتکب به دلیل بدهی مالی غیر عمد راهی زندان شده هستند که

اند اما به دلیل نواسات بازار رقابتی یا کم تجربگی در رجوع به شغلی جدید، بدهکار شده و نشده

 .با شکایت طلبکاران زندانی شده اند

هایشان هم مادر اید؛ زنانی که برای بچهرا زیاد شنیده« زنان سرپرست خانوار» حتمًا عبارت 

شان هم مسئولیت تأمین معیشت زندگیدهند و هستند، هم پدر؛ هم کارهای خانه را انجام می

 .را بر دوش دارند

زنانی که به هر دلیلی همسرانشان، همراهشان نیست و مجبور هستند برای امرار معاش وارد بازار 

ه رحم ککند؛ آنقدر بیترش میرحم که اوضاع نابسمان اقتصادی، بی رحمکار شوند. بازاری بی

 .فرستدن میهای سرد زنداگاهی آنها را پشت میله

برند؛ بانوانی که بسیاری می های کشور به سردر حال حاضر تعداد قابل توجهی از زنان در زندان

د اناند؛ افرادی که جرم عمدی مرتکب نشدهها به دلیل بدهی مالی غیر عمد راهی زندان شدهاز آن
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ت ، بدهکار شده و لطافاما به دلیل نواسات بازار رقابتی یا کم تجربگی در رجوع به شغلی جدید

ها حق دارند و به دنبال حقوق شود که بسیاری از آنشان اسیر قساوت شاکیان خصوصی میزنانه

 .از دست رفته خودشان هستند و البته بعضی هم نه

سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور درباره زنان -فرزند ضمانت خاطر به حبس

گفت:  های زندان هستند،به خاطر جرایم غیرعمد پشت میلههای کشور که محبوس در زندان

درصد باقی مانده نیز به خاطر  5درصد این افراد به خاطر صدور چک یا ضمانت دیگران و  ۱5“

 .”اندوقوع حوادث کارگاهی و ناتوانی در پرداخت دیات ناشی از این حوادث، راهی زندان شده

های شود، قضات با مجازاتم شبه عمد محسوب میدر حوادث کارگاهی که جرای“گوید: او می

جایگزین یا تلاش در جهت صلح و سازش، این قبیل موضوعات را حل کرده و مانع باز شدن پای 

 .”شوندزنی به زندان از بابت وقوع این دست از عناوین قضایی می

اند و شدهدر بین جمعیت کنونی زنانی که به خاطر جرایم غیر عمد محبوس “جولایی افزود: 

های یزد و قزوین وجود دارند که به خاطر ضمانت کنند، مادرانی از استانتحمل حبس می

های طولانی مدت، نه از فرزندان آنها اند و متأسفانه با وجود حبسفرزندشان راهی زندان شده

 .”ها پیدا شده استهای سر به فلک کشیده آنای برای بدهیخبری شده و نه چاره

ار، دهر چند معتقدیم نباید فرهنگ ضمانت از افراد صلاحیت“ستاد دیه اضافه کرد:  مدیرعامل

دار شود اما اعتمادهای نابجا به همسایگان، همکاران و حتی همسران امروز واقعا کم نیستند لکه

 .”و این نیازمند یک آسیب شناسی جدی است
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یکی از نکات تلخی که “ جولایی گفت:-هستند زندان در غیرعمد جرایم خاطر به زن 70۲

باید به آن اشاره کنم افزایش روند ورود زنان به زندان است؛ موضوعی که در خصوص محبوسان 

ر شان دتوان گفت رشدی دو برابری داشته است. محکومانی که جمعیتجرایم غیرعمد حتی می

 تحتاج فعالیچند سال اخیر، دوبرابر شده، بیش از آن که نیازمند یک قانون مترقی باشند، م

 .”ها هستندنهادهای فرهنگی در راستای پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان

توان در قالب ورود نکات آموزشی به کتب درسی ها را میاقداماتی که آن“وی تصریح کرد: 

آموزان و دانشجویان تا پلانی از یک فیلم سینمایی یا سکانسی از یک سریال تلویزیونی دانش

نهاد متولی فرهنگی در کشور خواست که وظایف پیشگیرانه خود را بیش از  ۰۱احصا کرد و از 

 .”گذشته مطالعه کرده و در راستای تحقق بخشیدن به آن تلاش کنند

 

امروز بر کسی پوشیده نیست که نبود مادر در خانه چه عواقبی “مدیر عامل ستاد دیه ادامه داد: 

دهند. سوای مند بوده و خرج خانواده میاشد، آن هم مادرانی که عائلهتواند به دنبال داشته بمی

سختی معیشتی و مشکلات روحی شخص زندانی و مصائب روانی اعضای خانواده بویژه افراد کم 

ها، نظر کارشناسان فن این امر را به اثبات رسانده که در چنین مواقعی نه سن و سال این خانه

 .”شودانواده بلکه سلامت اجتماعی محله یا شهر هم تهدید میفقط سلامت اخلاقی در آن خ
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در حال حاضر محکومان “وی درباره تعداد زنانی که به خاطر جرایم غیرعمد محبوس شدند گفت: 

نفری  ۰۹۱های کشور که به خاطر جراسم غیرعمد راهی راهی زندان شدند، جمعیتی زن زندان

ن آمار نسبت به مدت زمان مشابه خود در سال گذشته که متاسفانه ای را به خود اختصاص داده

 .”با رشد دو برابری همراه شده است

 عمدغیر جرایم در زندانی زنان فاقد آذربایجان؛ و بلوچستان،ایلام و سیستان

هایی چون های جایگزین حبس در استانامروز خوشبختانه موضوع مجازات“جولایی افزود: 

مسئولان قضایی آن استان، از حدّ شعار به مرتبه عمل رسیده و شاهدیم گلستان به تدبیر شایسته 

انگاری در معرض انگ محکومیت در قبال برخی از افراد آبرومندی که صرفًا بر حسب یک سهل

شان که رنگ جرم حبس قرار داشتند، از این مجازات خلاص شدند و در قبال عنوان عمل ارتکابی

ه المنفعه به کار گرفتا بسیاری دیگر از مراکز دولتی به طور عامبه خود گرفته در استانداری ی

 .”شدند

 

این اقدام پسندیده قضات باید در سطح کشور تعمیم پیدا کرده و با وجود تاکیدات “وی گفت: 

زدایی لااقل در قضا در زندانزدایی و اهتمام دستگاهمکرر رهبر معظم انقلاب در راستای حبس
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امات بدیع و فراگیری باشیم. البته در این حوزه فراموش نشود که همکاری این مورد شاهد اقد

 .”رودهای دولتی و نیمه دولتی از مقدمات اساسی به شمار میصادقانه روسای دستگاه

 ها در قبال محبوسانمطالعه تطبیقی آمار زندانیان بسیاری از استان“مدیر عامل ستاد ادامه داد: 

های منتهی به زندان بسیار اثرگذار رهنگی در میزان صدور محکومیتکند، بافت فزن ثابت می

هایی چون آذربایجان غربی، ایلام و سیستان و بلوچستان که در حال حاضر فاقد است. در استان

هر مددجوی زن جرایم غیرعمدی است به دلیل خاص بودن حبس در قبال نسوان و نقش کمرنگ 

طور طبیعی زندانیان کمتری هم نسبت به شهرهای بزرگ و  های اقتصادی، بهبانوان در فعالیت

 .”های صنعتی دارنداستان

 غیرعمد جرایم در زن مددجوی بیشترین دارای فارس استان

زندانی زن جرایم غیرعمد در صدر  ۵۵امروز استان فارس با “جولایی همچنین اضافه کرد: 

محبوس و اصفهان نیز  ۰۰مازنداران با  مددجو، ۰۹ها قرار داشته و به ترتیب گیلان با بیشترین

 .”بدهکار مالی در مرتبه بعدی قرار دارند ۹۵با 

هایی هایی ویژه در مناسبتهای مردمی و برگزاری طرحستاد دیه با اجرای پویش“وی افزود: 

مانند روز زن یا خانواده نسبت به کاهش حداکثری زندانیان زن در سال گذشته اقدام نمود که 

به  ردمی زمینه آزادی بسیاری از زنان دربندِ دردمند فراهم شد اما متاسفانه ورودیبه همت م

های پیش همواره دو رقمی بودند به بالاتر زندان مجدد آمار این دسته از محکومان را که تا سال

 .”رساند ۹۱۱از عدد 
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ندانی تحت حمایت ستاد دیه برای تسریع در روند آزادی زنان ز“مدیر عامل ستاد دیه اظهار کرد: 

های پنجگانه ما در این مجموعه حمایتی تعریف شده همواره ها در اولویتخود که رسیدگی به آن

های خاصی را میزبانی کرده یا به طور مشترک برپا کرده است که پیگیری معاون رییس برنامه

ن نیان نسواجمهور در زمینه جلب موافقت هیئت وزیران به منظور تصویب کمک پایدار به زندا

رقم انتهای حقوق ماهیانه دریافتی  5جرایم غیرعمد و همچنین پیشنهاد اهدای داوطلبانه مبلغ 

ها و موسسات دولتی، به منظور مشارکت در کمک به آزادی زندانیان تحت کارکنان دستگاه

 .”حمایت ستاددیه از جمله این موارد است

گذشته اردیبهشت ماه سال جاری با اهالی هنر  های مشارکتی نیز سالدر حوزه برنامه“وی گفت: 

میلیارد ریال از سوی نمایندگیان سیاسی و هنری  5داشتیم طی آیین گلریزانی مبلغی معادل 

کشور در راستای آزادی زندانیان زن غیرعمد اهدا شد. ناگفته نماند این اقدام جدای طرحی است 

زندانی زن جرایم غیرعمد با کمک  ۰۱۱هی که در قالب پویش ارمغان و آیین گلریزان تامین بد

آوری میلیون تومانی خیرین برای کمک به آزادی زندانیان موجود در آن برهه زمانی جمع ۹۱۱

 .”شد

وبلوچستان در محاصره اعتیاد، ازدواج زودرس دختران، بیکاری و سیستان

 فقر

جدی روستاهای محروم های اعتیاد، ازدواج زودرس دختران، بیکاری و فقر از معضلات پاتوق

های اجتماعی و مدیرعامل موسسه وبلوچستان است. فاطمه دانشور، فعال حوزه آسیبسیستان

  .هددتاثیر قرار میوآمد معتادان در منزل امنیت کودکان را تحتگوید: رفتخیریه مهرآفرین می



 حق برای رشد    

90 
 

 

مرغ درحال تخمپزی داخل خانه گوجه و خانه کاهگلی است و حیاط تاریک. روی چراغ خوراک

خورد به دماغ و خاکستر است که روی زمین خوردن است. بوی دود از همان در ورودی میقُل

ورو های زرد ایستاده کنار در آهنی رنگرها شده. مرد لاغراندام و بلندقامتی با موها، سبیل و دندان

هایش را در همسر دستای دورتر از زند. زن اما در گوشهپریده. مرد در تاریکی با خود حرف می

هزار نفر هم گره زده و کمر خم کرده. خانه پاتوق معتادان است در روستایی کوچک که تنها دو

ورورفته جمعیت دارد. دو کودک در حیاط خانه زیر نور مهتاب روی لحاف و تشک کهنه و رنگ

غربی ج در جنوبای در روستای کُتیج است.از توابع فنواند. اینجا محلهمچاله شده، خوابیده

 .بلوچستانوسیستان

آور. جاده از نیکشهر به سمت فنوج و روستای سفر اما به این نقطه دور از شهر سخت است و دلهره

های نفسگیر. تصویر، تصویر های تند و پیچکیلومتر راه پر از شیب۰۱۱شود. کُتیج باریک می

که از یک طرف چسبیده به کوه است  ای استخوبی نیست پر از نگرانی برای گذرکردن از جاده

ای که حفاظ و گاردریل و حتی روشنایی هم برای شب و از سمت دیگر چسبیده به پرتگاه؛ جاده

های کوچک و محقرشان را با شاخه تر است. روستاییان اینجا خانهندارد و در روستا روزها تاریک

اگر پول یارانه نباشد، زندگیشان باد  اند، به قول خیلی از مردم این روستاها استتار کردهنخل
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سری بالای سرشان هست یا معتاد است یا هواست یا شوهر ندارند، اگر هم شوهری، مردی سایه

 .رود تا شب اما پول و نان چندانی در کار نیستصبح می

کند ساله معرفی می۱زند. دختر را اش توی چشم میمرد در آستانه در ایستاده و پیراهن صورتی

نسترن دوست »ساله شود و شوهرش بدهند: ۹۰خواهد زودتر سال دارد، انگار می۱رحالی که د

اینها را مادر « شود مدرسه برود.ندارد مدرسه برود، هرچه با او حرف می زنیم، باز هم راضی نمی

آید. زن دوم آقا یعقوب است و خیلی وقت است که خانه گوید و بعد جلوتر میساله فرناز می۹%

د خانه پاتوق اعتیا»پاتوق کرده اما خودش حتی اعتیاد خود را قبول ندارد، چه برسد به این که  را

 هایکنند و فاطمه دانشور که کارشناس حوزه آسیبآنها در فقر و فلاکت زندگی می« باشد.

اجتماعی و مدیرعامل موسسه خیریه مهرآفرین است، از کیلومترها دورتر به دیدنشان رفته تا از 

های بازمانده از تعداد بچه»هایشان را بشنود: زدیک ببیند آنچه بر سرشان رفته، تا درد دلن

ا هها درگیر اعتیاد هستند و توجهی به آموزش بچهتحصیل زیاد است چون بسیاری از خانواده

ه در مورد این خانواده هم نکت»زند: هایی میطور مشخص درباره این خانواده، حرفاو به« ندارند.

ساله شرایط خوبی ندارند. ۹ساله و پسربچه ۱داری خانواده است و دختر برانگیز پاتوقتاسف

متاسفانه دختربچه علاقه چندانی به مدرسه ندارد و این خود یک نشانه آسیب به کودک است. از 

 ودهند تا دختربچه مدرسه نرود تا زودتر زمینه ازدواج اها هم ترجیح میطرفی اینگونه خانواده

ر تهران د»کند: های اعتیاد در این روستا، فاطمه دانشور را متاثر میفعالیت پاتوق« را فراهم کنند.

شود اما اینکه های معتادی وجود دارد که گاهی از طریق نهادها به آن ورود و رسیدگی میپاتوق

ده، دلیلی ک خانواداری یاو معتقد است؛ پاتوق« در روستا پاتوق اعتیاد ببینیم، بسیار عجیب است.

ر هایی دمتاسفانه اهالی و نزدیکان در برخورد با چنین خانواده»برای رهاکردن کودکان نیست: 
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کنند، درحالی که همین دیده را به کلی طرد میشوند و گاه خانواده آسیبروستاها سردرگم می

ن وآمد معتاداتشود. رفمسأله باعث تکثیر پنهان همان آسیب میکردن صورتتوجهی و پاکبی

دهد و زنگ خطری برای کودکان است، درحالی که تاثیر قرار میدر منزل امنیت کودکان را تحت

 .دانند با این مسائل چطور برخورد کنندها در شهرهای دورافتاده نمیمسئولان و محلی

های سیاهش را از پشت دزدد. دستاش را مینگاه سرد و افسرده-دوست داشت درس بخواند

ها را باز اش قفل دستکردن موهای براق و خرماییکمر به هم قفل کرده و گاه برای پنهان

عمو حالا برای او اش درآمده. زنشود که به عقد پسرخالهسال دارد و چند ماهی می۹۰کند. می

رویش زیر نور مهتاب ایستاده و به جا روبهاش یعنی شوهر. آنساله۹۱یعنی مادرشوهر و پسرعمو 

عمو، خواندن را دوست دارد اما به اختیار خود ازدواج کرده است. زنگوید که درسزبان بلوچی می

دهد و چشم و ابرو هایش کلمه به کلمه گوش میرو ایستاده و به حرفهمان مادرشوهرش روبه

 داندازد. مریم مدرسه رفته است و نمراتش هم خوب بوده اما حالا معلوم نیست که بتوانبالا می

را برای « همسر برادر»وسالش نقش سنهای همدرس بخواند یا نه. در میان سروصدای دخترعمو

ند وبلوچستان است. خانه چکند. او هم ساکن روستای کُتیج از توابع فنوج سیستانآنها بازی می

ود ر خرنگ را دورورفته درِ کرمهای کاهگلی، حصیرهای رنگراستای پلهخورد به بالا و همپله می

اش ازدواج کرده ساله۰۰سال دارد و پارسال با پسرعموی ۹۹محاصره کرده است. مریم که حالا 

ای دهد یا اگر کلمهها را میهای سر جواب سوالزند و تنها با اشارهاست، اما زیاد حرف نمی

ر دبریده و یواش است. فاطمه دانشور هم درباره سرگذشت دختران بلوچی که گوید، بریدهمی

های دهند، معتقد است که حداقل باید به این دختران آموزشسنین پایین تن به ازدواج می

متاسفانه ازدواج »های زودرس نشوند: پیشگیری از بارداری را ارایه کرد تا دچار عواقب بارداری
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ران های دختوبلوچستان آمار بالایی دارد و باید برای آموزشزودهنگام دختران در استان سیستان

درباره ازدواج زودهنگام کودکان در  ۱5سال  ای کهدر مطالعه« ریزی شود.ها برنامهو خانواده

رضوی، ایران انجام شد، بیشترین فراوانی ازدواج زودهنگام دختران در هفت استان خراسان

وبلوچستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و اصفهان گزارش شرقی، خوزستان، سیستانآذربایجان

تان هم وبلوچسپزشکی استان سیستانریزی نظامد. سید سعید سیدالحسینی، معاون برنامهش

 .وبلوچستان فقر استهنگام در سیستانهای زودمعتقد است که دلیل بسیاری از ازدواج

دهند؛ اگر یارانه کند اما پولش را نمیشوهرم کار می-کودکی که در آتش نشئگی مادر سوخت

سال دارد تنها محرومیت و فقر نیست، ۰5قصه سلیمه که تنها « نداریم. نباشد درآمد دیگری

خوردگی سختی گرفته بود، دکتر و دارو نبود و کسی سلیمه معتاد است. دختربچه که بود سرما

گفت بیا این را بکش خوب »اش تریاک را دستش داد: داد. شوهرخالهبه درمان او اهمیت نمی

روزها « خواهم ترک کنم.ام میکشم اما حالا شربت گرفتهشیره میشوی، از آن وقت تا الان می

سال قبل هم که شوهر کرد،  5گذشت و سلیمه بدون آن که خودش هم بداند، معتاد شد. 

رفت اما نشئگی کار دست او داد. شوهرش مواد را به او رساند. همه چیز برای او عادی پیش می

برد و پشتش به نور است. آستین دست راست را بالا میایستاده در گوشه اتاق سیمانی و کوچک 

دهد؛ جای سوختگی است. پارسال وقتی نشئه اش را نشان میهای برآمده روی بازویو گوشت

اشتم د»گوید: پای بساط مواد نشسته بود، منقل برگشت و اتاقشان آتش گرفت اما خودش می

جا آتش گرفت. از اتاق بیرون آمدم اما کردم که چراغ برگشت. نفهمیدم چه شد؛ همهآشپزی می

 ای نداشت همهها را بیرون کشیدم اما دیگر فایدههایم در اتاقند. آمدم بچهبعد یادم افتاد بچه

سوزد و وقتی هم که به ماهه سلیمه همان وقت در آتش می ۱دختر « چیزم سوخته بود.
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ی در بیمارستان بستری است اما رسد از دست رفته است. سلیمه هم مدتبیمارستان زاهدان می

گیرد. شوهر سلیمه کارگر است اما درآمد شود دوباره اعتیادش را از سر میوقتی مرخص می

کند و آنطور ساله در کنار مادر مریض و معتاد خود زندگی می ۹زیادی ندارد. حالا عرفان پسر 

ود به بچه نرسد، گریه گوید اگر دکه فاطمه دانشور، مدیرعامل موسسه خیریه مهرآفرین می

مادر برای اینکه بچه را بخواباند او را »ساله هم معتاد شده است:  ۹کند و این یعنی عرفان می

های اعتیاد زنان است که کودکان را هم آلوده هم معتاد کرده است و متاسفانه این یکی از آسیب

عنوان یکی از معضلات مطرح بهاو نبود کمپ ترک اعتیاد در مناطق محروم و روستاها را « کند.می

سال  %شود؛ در حالی که سال قبل در روستاها گزارش می ۰اعتیاد زنان از »گوید: کرده و می

ن شود که در ایقبل حتی گزارش یک نمونه اعتیاد هم نداشتیم و نگرانی ما از آنجا بیشتر می

هم تصمیم به ترک بگیرند،  ها کمپ ترک اعتیاد برای زنان وجود ندارد؛ اگر خودشانشهرستان

های خراسان رضوی، البرز، استان به گفته دانشور در استان .دارو هم در دسترس آنها نیست

های زیادی درباره اعتیاد مادران وجود دارد آن هم در شرایطی که هیچ مرکزی و لرستان گزارش

پایین جامعه هستند، این افراد چون اغلب از طبقات »زیرساختی برای ترک آنها وجود ندارد: 

 .هزینه درمان اعتیاد خود را هم ندارند
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 اعتیاد کودکان وابستگی»او درباره اعتیاد کودکان این مادران توضیحات دیگری را هم ارایه کرد: 

شود اما زیادی به اعتیاد مادران دارد وقتی مادر سالم است و پدر اعتیاد دارد کودک معتاد نمی

ها هیچ امکانی نداریم آن شود. برای ترک اعتیاد بچهبچه حتما معتاد میوقتی مادر معتاد است، 

تری نسبت به بزرگسالان دارد. آنها هم در شرایطی که ترک اعتیاد کودکان پروسه خیلی سخت

زدایی در بیمارستان بستری شوند اما متاسفانه هیچ امکاناتی برای آن نیست و باید برای سم

او از دولتمردان و به ویژه مسئولان سازمان « تی اعتیاد را ترک کنند.احتمالا باید به صورت سن

اگر توجهی به این بخش از »بهزیستی خواست تا برای ترک اعتیاد مادر و کودک فکری کنند: 

های بیشتری گریبانگیر این مردم خواهد شد و هر ساله شاهد جامعه نشود، حتما آسیب

روز در بهبه گفته دانشور اعتیاد در زنان روستایی روز« بود.بیشترشدن اعتیاد در روستاها خواهیم 

در تهران اینگونه فرزندان را پس از گزارش به اورژانس اجتماعی از مادران »حال افزایش است: 

کنند اما در شهرها و روستاها عنوان ابزاری برای ترک مادران استفاه می گیرند و از کودک بهمی

شوند و های اجتماعی به حال خود رها میهم نیست؛ بنابراین آسیب همین امکانات و مداخلات

 گوید اینکهدانشور می« شوند.عنوان نخستین قربانیان به آسیب کشیده می کودکان به

کنند، جای نگرانی است و اگر یارانه قطع شود، معلوم هایی اینجا تنها با یارانه زندگی میخانواده

 .آیدها مینیست چه بر سر این خانوده

ن در ها روستایی است که مردم آوبلوچستان تنها یکی از دهروستای کُتیج از توابع فنوج سیستان

گذرانند. حتی مردمی هم که زندگی عادی دارند از حداقل امکانات این منطقه با فقر روزگار می

در این هوای  ساعت آب دارند آن هم ۰ساعت در روز تنها  ۰۵زندگی برخوردار نیستند و از هر 

داغ و همیشه تابستانی. روستاییان این منطقه از داشتن مرکز درمانی مجهز محرومند، تنها یک 
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کیلومتر  ۰۱۱جا مداوا نشود، باید مرکز درمان سرپایی برای مداوا دارند که اگر دردشان در آن

ا یکی از روستاه مسیر را تا ایرانشهر یا نیکشهر طی کنند تا به بیمارستان برسند. فاصله زیاد

ویژگی های اصلی در این استان بزرگ است که دسترسی عمومی به خدمات رفاهی و اجتماعی 

را سخت کرده است. مردم این روستا هم مثل مردم سایر نقاط استان سیستان و بلوچستان 

برند و تقریبا همه روستاهای این منطقه مساجد بسیار شیک و بشدت از فقر مدرسه رنج می

های دهد مردم بومی منطقه نظر مساعدی درباره مشارکتموضوعی که نشان می ی دارند؛تمیز

های مردمی کمتر برای مردمی برای ساخت مسجد دارند در حالی که این تمایل و مشارکت

ساخت مدرسه وجود دارد. نخستین نخلستان سرسبز که تفریحگاه آنها است با روستا بیشتر از 

؛ اما ماجرای روستای کوچک کُتیج تنها جاده، نداشتن امکانات درمانی یا کیلومتر فاصله دارد 5

های اجتماعی به این روستای کوچک و محروم هم رسیده است اما کمتر تفریحگاه نیست آسیب

مقام مسئول و دولتی هست که از حال سلیمه معتاد و پاتوق خانواده نسترن باخبر باشد یا از 

 .ریم که وقت بدرقه خیس شد و نخندیدکرده مهای کشیده و پفچشم

 هاای دلیل عدم حضور زنان در ورزشگاههای رسانهشیطنت

جمهور در امور حقوق شهروندی، در دیدار با اعضای شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس

هایش در دولت دوازدهم وعده داد انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز با اشاره به برنامه

ها و ملی اقدام را در سالروز رونمایی از حقوق شهروندی ارائه دهد. او با اشاره به چالش برنامه

هایی گفت که به عمد موانعی را در مسیر حضور زنان در مشکلاتش در دولت یازدهم از شیطنت

 .وجود آورده استها بهورزشگاه
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دانشجویان راجع به عدم ورود دولت در در ادامه این دیدار مولاوردی در پاسخ به سؤال یکی از 

ما در ابتدای دولت یازدهم با افت شدید »ها گفت: اوجیمراحل اخذ مجوز و انجام فعالیت ان

رو بودیم و در همین راستا از نهاد زنان روبههای مردمسرمایه اجتماعی در حوزه زنان و سازمان

ین سرمایه اجتماعی در دستور کار قرار دادیم که هایی را برای ارتقا و افزایش اریزیابتدا برنامه

های اجتماعی و فرهنگی حس نکنیم ولی با شاید خروجی ملموسی را در حوزه پروژه

هایی که برگزار کردیم، مسئله وابستگی توسعه به زنان را مطرح کردیم ها و همایشدرمانیگفتار

 .«نفس زنان داشتیمو سعی بر بالابردن اعتمادبه

های متعددی در راستای جمهوری در حقوق شهروندی در ادامه افزود: برنامهویژه رئیس دستیار

ها و صلاحیت زنان در دستور کار قرار دادیم و در رابطه با اعتماد زنان اعتماد جامعه به توانمندی

 های انجمنی داشتیم که در اینهای دولت نیز سعی بر افزایش مشارکت زنان در فعالیتبه برنامه

ماعی های اجتهای آموزشی مبتنی بر نقشه راه آسیبای و کارگاههای منطقهراستا سلسله نشست

ایمان را در هگیری تمام مسئولان استانی سعی بر این داشتیم که برنامهکاربرگزار کردیم و با به

 .ها تعمیم دهیمبرنامه ششم توسعه و سایر حوزه
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م، ها داشتیی که برای برداشت موانع از سر راه این سازمانها و مشارکتمولاوردی گفت: با برنامه

سازمانی که اغلب  ۱۱%۹ها رسیدیم که در همین راستا از به افزایش کمی و کیفی این سازمان

هایی که اوجیهای بعد از انسازمان رسیدیم و در سال ۹۹۹آنها غیرفعال شده بودند، به دوهزارو 

ها و در حوزه زنان و حوزه اوجیایت شد. بنابراین درباره انعملکرد مناسبی داشتند، نیز حم

ها بودیم که این امر بیانگر کاهش هایی داشتیم و شاهد افزایش کمی این سازمانجوانان برنامه

 .ها استموانع اخذ مجوز این سازمان

شکاف  او درباره حضور زنان در مناصب دولتی گفت: از همان ابتدای دوره، با توجه به گزارش

جنسیتی، به چالشی جدی در شاخص توانمندی اقتصادی و سیاسی زنان کشور پی بردیم که 

گردد که ریشه در نظام المللی برمیدهی به مجامع بینبخشی از این موضوع به نحوه گزارش

هایی برای پیگیری به دکتر آماری کشور دارد و این موضوع در دستور کار قرار گرفت و گزارش

های نظام برای ای است که باید در برنامهباره ارادهرائه کردیم. مسئله اصلی دراینابتکار ا

مصوبه  رو بههای پیشسازی زنان در حوزه اقتصاد و سیاست قرار گیرد که بعد از پیگیریتوانمند

درصدی رسیدیم که طبق این مصوبه، هیئت دولت، وزرا و کل مسئولان موظف شدند که در ۹۱

ها را در اختیار زنان قرار دهند و در بحث جوانان درصد مدیریت ۹۱لت دوازدهم چهار سال دو

ها، هشت سال کاهش پیدا کند که البته تا آنجایی که ما رصد نیز بنا بر این شد که سن مدیریت

شدن این مصوبه نیستیم. در برنامه ها شاهد اجرائیکنیم، در انتخاب معاونان وزرا و شهرداریمی

کار های خانم ابتهایی در این راستا داریم که امیدواریم با پیگیریه، راهبردها و برنامهششم توسع

صورت یک الزام مطرح درصدی باشیم تا این مصوبه فقط به۹۱شدن این مصوبه شاهد اجرائی

 .نشود و در هر سه سطح مدیریت اجرائی شود
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ماده از قوانین  ۹۰۱حق و  ۰۰او در ادامه سخنانش درباره حقوق شهروندی گفت: این منشور 

بخشی به مردم برای دارد که در این منشور جمع شده است و هدف از این منشور آگاهی پراکنده

گیرد و توجهی قرار میگری و دفاع از حقوق خویش است؛ حقوقی که عمدتا مورد بیمطالبه

سالگرد رونمایی منشور،  مصادف با ۱۱آذر  ۰۹ایم تا در ای در دستور کارمان قرار دادهبرنامه

ها هماهنگ و طبق قانون شده و این برنامه ملی اقدام را ارائه دهیم تا فعالیت تمام قوا و حوزه

 .حقوق اجرائی شود

هایی درباره توانمندسازی زنان در نامهمولاوردی در پاسخ به سؤال دیگری درخصوص نبود توافق

 اینامهت: درباره چرایی نداشتن موافقتدولت و مجلس فعلی و مقایسه با مجلس ششم، گف

حاضر باید گفت که در حوزه زنان به جز همان کنوانسیون رفع تبعیض علیه باره، درحالایندر

جایگزین آن شده  ۰۱۹۱حاضر سند نامه دیگری نداشتیم و درحالزنان در مجلس ششم، توافق

 .ان نپیوسته باشدو کشوری باقی نمانده که به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زن

ها گفت: من در جریان او در ادامه درباره رویکرد دولت دوازدهم درخصوص ورود زنان به ورزشگاه

شاءالله رسد و انای میهایی در حال انجام است و باید دید که به چه نتیجههستم که رایزنی

های ز شیطنتسازوکار لازم فراهم شود. از همان ابتدا سوءتفاهماتی جدی پیش آمد که ا

ها ضاوتکردند و قساعته فقط یک تیتر کوتاه انتخاب میهایی بود که از یک سخنرانی یکرسانه

لی هرحال در دولت فعگرفت و من نیز شامل چنین قضایایی بودم. بهنیز با همان تیتر صورت می

 .هایی در حال انجام است که امیدواریم به نتیجه برسدرایزنی
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معیت سالمندان تحت پوشش کمیته امداد را تشکیل می درصد ج 4۴زنان 

 دهند

درصد مردان سالمند تحت حمایت، معیشت بگیر  %۹درصد زنان و  ۵%زارع فرد خاطر نشان کرد: 

ر د کمیته امداد امام خمینی کمیته امداد هستند. مجید زارع فرد مدیر کل حمایت های اجتماعی

کشور تحت  درصدسالمندان ۰5، اظهار کرد: نشست خبری که امروز)سه شنبه( برگزار شد

 .درصد از کار افتاده هستند 5۵درصد سالم و  ۰۵هستند که از این تعداد  کمیته امداد پوشش

کمیته  مرد سالمند تحت پوشش ۱۱زن سالمند،  ۹۱۱وی ادامه داد: با توجه به اینکه به ازای هر 

 .سوی زنانه شدن پیش می رودهستند ساختار جمعیتی سالمند در این نهاد به  امداد

در صد هزار است/ زنان بیشتر خودکشی  4وقوع خودکشی در کشور 

 کنندمی

رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران گفت: در اکثر کشورهای دنیا خودکشی در افراد مسن و 

ا رپیوندد، ولی در جامعه ما زنان جوان بیشترین آمار قربانیان خودکشی میان مردان به وقوع می

 .دهدبه خود اختصاص می

خبرگزاری فارس، مریم رسولیان در نشست خبری که در  به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان

ارتباط با سی و چهارمین کنگره سالانه انجمن علمی روانپزشکان برگزار شد، اظهار داشت: 

خودکشی در ایران نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و در حالی که در اکثر کشورهای دنیا 
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زنان جوان بیشترین قربانیان خودکشی دهد در ایران خودکشی در افراد مسن و مردان رخ می

 .هستند

 

های پرخطر و پرهزینه خودکشی همچون خودسوزی ایجاد وی افزود: از طرفی نیز شیوع روش

شود خانواده او نیز شده و این مسئله علاوه بر اینکه اگر فرد زنده بماند خود با چالش مواجه می

 .ها به شدت گرفتار خواهند شدبه دلیل هزینه

در صدهزار  %رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران ادامه داد: آمار خودکشی به طور میانگین 

 هایپیوندد که وزارت بهداشت و دستگاهاست و در ایران در مناطق غربی بیشتر به وقوع می

 .هایی این میزان را کاهش دهندمربوطه تلاش کردند از طریق انجام فعالیت

های خیابانی و در ملا عام اصولا اعتراض به وضعیت اجتماعی که خودکشیرسولیان با اشاره به این

افسردگی بوده و در واقع ناامیدی و ترین اختلالی که با خودکشی همراه است،است، گفت: شایع

 .تواند سبب بروز این مسئله شودافسردگی می

ی الگوی وی گفت: اشتغال مباحث فرهنگی، اجتماعی و روابط عاطفی سبب شده که گاه

توان گفت بعد از ایران کشور افغانستان از لحاظ مسائل مربوط به خودکشی تغییر یابد و می

 . خودکشی شبیه ما است
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رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران اضافه کرد: بیشترین آمار خودکشی در کشور مربوط به 

تاثیر آن در بروز اختلالات رسولیان در ادامه به موضوع بهداشت خواب و .ساله است ۹۱تا  ۰۱زنان 

ساعت خواب مداوم نیاز  %روانپزشکی اشاره کرد و گفت: یک فرد برای حفظ سلامت خود حداقل 

این نکته توجه داشت که  صبح در آن لحاظ شود. همچنین باید به ۵تا  ۹۰دارد و باید ساعت 

 .دهدش میخوابی علاوه بر ایجاد مشکلات اخلاقی کارآیی فرد را در طول روز کاهکم

 

باز ایرانی که به خاطر حجاب از تیم ملی اخراج شد به تیم دختر شطرنج

  ملی آمریکا پیوست

المللی های بیندرسا درخشانی، دختر شطرنج باز ایرانی که به دلیل حضور بدون حجاب در رقابت

 .از تیم ملی ایران اخراج شده بود، به تیم ملی آمریکا پیوست

یل المللی شطرنج که به دلباز ایرانی الاصل و استاد بزرگ و استاد بین درسا درخشانی، شطرنج

المللی از تیم ایران اخراج شد، از این پس در تیم ملی های بینحضور بدون حجاب در رقابت

 . کندآمریکا در مسابقات شرکت می

 

http://zanan.bashariyat.org/wp-content/uploads/2017/10/dorsa-derakhshani-300x191.jpg
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ت ه در نهایالمللی بدون حجاب شرکت کرده بود کدرخشانی در دو سال اخیر در چند رقابت بین

الطارق سبب اخراج او از و در مسابقات شطرنج جبل ۰۱۹۱ حضور بدون حجاب او در اوایل سال 

تیم ملی ایران شد.او پس از سارا خادم الشریعه، دومین شطرنج باز زن ایرانی بود که علاوه بر 

شطرنج جهان  ٔ  سالگی و در هشتاد و هفتمین کنگره۹۹کسب درجه استاد بزرگ بانوان، در 

 ۰۱۹۰وی سابقه قهرمانی شطرنج نوجوانان آسیا در سال  المللی را به دست آورد.عنوان استاد بین

را برای ایران در کارنامه خود دارد.درسا  ۰۱۹5و کسب مقام ششمی شطرنج جوانان جهان در سال 

ه تحصیلات با یک پیشنهاد از باشگاه بارسلونای اسپانیا برای ادام ۱۵درخشانی حدود سال 

 دانشگاهی و شطرنج به آن کشور رفت و برای آن تیم بازی کرد.

بی شناسنامه؛ پیامد ممنوعیت انتقال تابعیت از مادر به « ناشهروندان»تولد 

 فرزند

یک فعال حقوق زنان با اشاره به لزوم رفع موانع قانونی انتقال تابعیت مادر به فرزند در کشور 

درحال حاضر وجود دارد اجازه می دهیم بخشی از ساکنان کشور که گفت: با موانع قانونی که 

متولد سرزمین مادریشان هستند، با ما همزبانند و فرهنگ و شیوه زندگی ایرانی دارند، تبدیل به 

شوند. آنها از کلیه حقوق انسانی محروم می شوند. به این ترتیب آنها هیچ حقی به « ناشهروند»

 .شوندهایت از حق تحصیل، هویت، اشتغال و مالکیت نیز محروم میاین سرزمین ندارند و در ن
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با اشاره به اینکه اغلب ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی به  وگو با ایسنا،مرضیه محبی در گفت

حال حاضر بیشتر  دلیل مقررات سختی که در این زمینه وجود دارد، ثبت نمی شود افزود: در 

دختران کم سن و سالی هستند که  دست و پنجه نرم می کنند، زنان و زنانی که با این مشکل

فاقد اوراق  به دلیل شرایط سخت اقتصادی و یا خانوادگی، با اتباع خارجی که ممکن است

ازدواجشان نیز ثبت نمی  شناسایی باشند تن به ازدواج می دهند، به این ترتیب معمولا

نظیر قاچاق  مناسبی برای انواع آسیب های اجتماعیکودکان حاصل از این ازدواج حاملان  شود.

های جنسی هستند، زیرا آنها مدرک هویتی ندارند و بهره کشی، استثمار و سوء استفاده انسان، 

 .به راحتی در معرض هر آسیب و ستمی قرار می گیرند

ب اساس نسمدنی ایران که انتقال تابعیت را تنها بر  این فعال حقوق زنان با اشاره به قوانین

بر اساس این قانون مادر نقشی در انتقال  و از طریق پدر امکان پذیر می داند اضافه کرد: خونی

قانونی محل تولد نیز نمی تواند در  بر اساس همین ماده تابعیت به فرزند ندارد. از سوی دیگر

رانی آمده باشد ایانتقال تابعیت موثر باشد یعنی فرزندی که در ایران و از مادری ایرانی به دنیا 
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است و در نتیجه به طور سنتی در  ۹۹۱۱سال  محسوب نمی شود. قانون مدنی کشور مصوب

 .شودکشور اعمال می

قانون مدنی طفل متولد شده از پدر ایرانی را، صرف نظر از اینکه در  %۱۱ماده  وی با بیان اینکه

فرزندی که از  این ماده آمده است کجا به دنیا آمده است ایرانی می داند اظهار کرد: همچنین در

سال، یک  ۹۹پدر یا مادر غیر ایرانی در ایران متولد شود در صورتی که بعد از رسیدن به سن 

نمی  سال در ایران بماند می تواند تابعیت ایرانی داشته و دریافت کند. اما این قانون سال ها اجرا

عیین تکلیف این قانون زد و با افزودن مجلس شورای اسلامی دست به ت  ۹۹۹5شد تا اینکه سال 

شرعی و رسمی  هایی آن را مورد بازنگری قرار داد. برای مثال ضرورت ثبتمحدودیت

همچنین در نظر گرفتن محدودیت زمانی برای شمول کودکانی که حداکثر یک سال   ازدواج،

یرات و بازنگری ها متولد می شوند، از جمله این تغی %۹بعد از تصویب این قانون یعنی تا سال 

 .هستند

مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا با انتقاد از اینکه کودکی که در ایران، از مادری ایرانی و 

هیچ هویتی ندارد و شهروند هیچ کشوری محسوب نمی شود  پدری خارجی متولد می شود،

لازم است تا طفل متولد شده از مادر ایرانی که بعد  تصریح کرد: علاوه بر ای،ن بر اساس مقررات

بگیرد. اما این سوال وجود دارد که این فرد « رد تابعیت»سال زندگی در ایران از پدر  ۹۹ از 

و با کدام اوراق شناسایی می تواند از کشور خارج شود؟ همچنین در صورت خروج از  طور  چه

گشت با باز رخواست صدور شناسنامه بدهد و سپسرفتن به کشور متبوع پدر، چه طور د و  کشور



 حق برای رشد    

017 
 

گذراندن یک سال دیگر در کشور درخواست تابعیت ایران را داشته باشد؟ به نظر می  و  به ایران

 .رسد زمان آن است که تمام این قوانین اصلاح شوند

 ر واقعفاقد شناسنامه ای که از مادران ایرانی متولد شده اند د بیشتر افراد وی در ادامه گفت:

اند. از مقصد افغانستان وارد کشورمان شده تبعه کشور افغانستان هستند زیرا بیشترین مهاجران

 ندارد و به شدت «ترک تابعیت»این درحالی است که این کشور سیاستی تحت عنوان قبول 

 نسبت به این قضیه مقاومت می کند. البته این سیاست هایی است که برای مقابله با دو تابعیتی

بودن افراد اتخاذ شده است. بنابراین این عملا ممکن نیست که طفلی که در ایران به دنیا آمده و 

 .هیچ اوراق شناسایی ندارد بتواند ترک تابعیت از کشور پدری اش بگیرد

محبی در ادامه به طرح پیشنهاد نماینده شهر مشهد در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: 

به مجلس ارائه شده است که در صورت تصویب به « صلاح قوانین تابعیتا»طرحی تحت عنوان 

کمک می کند تا برای فرزندانشان شناسنامه بگیرند. قرار بود این طرح در یک  زنان ایرانی

کمیسیون مشترک در مجلس بررسی شود که تا هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته؛ اما در عین 

 .حال روند کار متوقف هم نشده است

 «خاک»و « خون»ی با اشاره به دو سیاست تابعیت در جهان یعنی انتقال تابعیت بر اساس و

اظهار کرد: انتقال تابعیت بر اساس تولد در خاک یک کشور سیاستی است که در بیشتر کشورهای 

از  ابعیتت کشورهایی که اصالت نژادی برایشان مهم است بیشتر مهاجر پذیر دنبال می شود. اما در

کشورهایی است که  یا پدر به فرزند منتقل می شود. این درحالی است که ایران از معدودمادر 
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در آن تابعیت تنها از پدر به فرزندان منتقل می شود. امیدواریم که این سیاست سنتی هرچه 

 .سریعتر اصلاح شود

بیش از  هاین فعال حقوق زنان با تاکید بر اینکه مساله کودکان بدون تابعیت مساله ای است ک

ر براساس دستو اگرچه  آنکه مربوط به ایران و قوانین ما باشد یک مساله بشری است ادامه داد:

حاضر کودکان افغانستان می توانند در مدارس تحصیل کنند اما باید  مقام معظم رهبری در حال 

 توجه داشته باشید که صرف تحصیل بدون داشتن شناسنامه مشکلی از این کودکان حل نمی

به همین دلیل باید تلاش کرد  کند و در نهایت آنها در حاشیه شهرها سرگردان خواهند بود.

طرحی که وارد مجلس شده برای پایان دادن به این ستم ها هرچی سریعتر تصویب شود و این  تا

 .حق را برای زن ایرانی قائل شویم که فرزندش تابعیت ایرانی داشته باشد

 میرغفاری از سوی نیروهای امنیتیبازداشت مجدد لیلا 

 

 

 .طی روزهای گذشته لیلا میرغفاری، فعال مدنی، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است

http://zanan.bashariyat.org/wp-content/uploads/2017/09/leila-mirghafari.jpg
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به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه چهارم مهرماه نیروهای امنیتی اقدام به 

 .اندنامعلومی منتقل کردهبازداشت لیلا میرغفاری کرده و این فعال مدنی را به مکان 

این فعال مدنی پیش .از اتهام و نهاد بازداشت کننده تا این لحظه اطلاعی به دست نیامده است

 .شده بود آزاد از این نیز در خردادماه سال جاری بازداشت و پس از یک هفته با قرار وثیقه

، لیلا میر غفاری به همراه چند تن دیگر از فعالین مدنی در پی تجمع ۱۵گفتنی است؛ در سال 

اعتراضی مقابل زندان اوین بازداشت و پس از انتقال به دادسرای دو زندان اوین به زندان قرچک 

 .میلیون تومانی از زندان آزاد گشت 5۱با تودیع وثیقه  ۹۹۱۵ورامین منتقل شد. وی در آذرماه 

به دلیل شرکت در مراسم سالگرد ریحانه جباری در  ۱5این فعال مدنی مجدداً در آذر ماه سال 

 .زهرا احضار و بازجویی شده بودبهشت

انتقال ملیکا کاوندی و زهرا شفیعی دهاقانی کفن پوشان معترض به اعدام 

 محمد علی طاهری به زندان قرچک

 

 

https://humanrightsiniran.org/1396/41039/
https://humanrightsiniran.org/1396/41039/
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دهاقانی از شاگردان بازداشت شده محمدعلی طاهری ملیکا کاوندی و زهرا شفیعی شب گذشته 

که در اعتصاب غذا بودند از بازداشتگاه دو الف زندان اوین به زندان زنان قرچک منتقل شدند. 

خانواده های این زندانیان به دلیل بازداشت غیر قانونی این بانوان به دادگستری و دادگاه انتظامی 

آنها پذیرفته نشده و گفته اند که خانواده زندانیان اجازه قضات شکایت کرده اند اما شکایتهای 

 .شکایت ندارند

قابل ذکر اینکه این .تا کنون هیچ مقام و مسئولی پاسخگوی وضعیت این دو زندانی نبوده است

دو بانو برای دومین بار در زندان دست به اعتصاب غذا زده بودند و در حالی برای انتقال به زندان 

د که زندان از پذیرش آنها به دلیل اعتصاب خودداری میکرد که ناچارا اعتصاب قرچک برده شدن

 .خود را شکستند

طبق اظهارات منبع مطلع، این دو زندانی اعتصابی در زندان اوین به منظور گرفتن اعترافات 

 .اجباری تحت بازجویی های فراوان و فشار روانی شدیدی قرار گرفته بودند

حکم اعدام محمدعلی طاهری، به همراه زهراالسادات ابراهیمی و رها این دوتن پس از صدور 

داوودیان با پوشیدن کفن در مقابل زندان اوین در اعتراض به این حکم ناعادلانه تحصن کردند 

که در روز دوم تحصن با دعوت رئیس زندان اوین جهت مذاکره به داخل زندان اوین وارد شدند 

 ر کمال ناباوری با توهین و بی احترامی دستگیر شدند.اما برخلاف وعده مسئولان و د
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 زنانگی یک فرهنگ است/ نسبت احراز پست سیاسی توسط زنان با توسعه

 یک است. فرهنگ یک و زندگی شیوۀ یک و نیست فیزیولوژیک زنانگی گفت: فاضلی الله نعمت

 .است زندگی دادن سازمان از شکلی و است بودن معناست؛

خبرنگار مهر، زاویه در برنامۀ این هفتۀ خود نیز به موضوع هفتۀ پیش دربارۀ بررسی  به گزارش

الله فاضلی )دانشیار پژوهشگاه های سیاسی توسط زنان پرداخت. مهمانان زاویه نعمتاحراز پست

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( و ایراندخت فیاض )دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی( بودند.

 

مجری و سردبیر برنامه بعنوان اولین سوال از فاضلی پرسید: بحث احراز پست سیاسی  صلواتی

توسط زنان در دنیا مطرح است و استدلال برخی این است که برای اینکه زنان بتوانند مشکلاتشان 

را خودشان حل کنند باید زنان پست های مدیریتی داشته باشند یا چون پست های مدیریتی 

جربۀ موفقی بوده خوب است به لحاظ کمّی باید مشارکت زنان در ایران افزایش زنان در دنیا ت

دهند که مشارکت زنان در سیاست در کشورهای یابد. اما برخی هم با استناد به آمارها نشان می

راین ای مثل آمریکا و روسیه بیشتر است و بنابتوسعه نیافته مثلًا جامائیکا از کشورهای پیشرفته

است که آیا احراز پست سیاسی توسط زنان نشانۀ توسعه است یا اینکه توسعه باعث جای تردید 

 افزایش مشارکت زنان است و یا اینکه ارتباطی با هم ندارند؟
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خواهد زاویۀ فاضلی در ابتدا اشاره کرد که به مباحث مطرح در حوزۀ عمومی توجه ندارد و می

ه زنان در سازمان معرفت شناسانه است و خیلی دید خود را بیان کند. سپس گفت: مسئلۀ جایگا

بد مطرح شده است. این مسئله دو رویه دارد: یکی مسئلۀ حضور زنان در جنبش معاصر و دفاع 

داند، و دیگری مسئلۀ حضور از حقوق زنان که نداشتن پست سازمانی را اجحاف این حقوق می

ت. اما آنچه کمتر بدان توجه شده زن در سازمان بر اساس حقوق شهروندی و انسانی برابر اس

مسئلۀ نیاز به حضور زنان در سازمان است و ابهامات زیادی در این مسئله وجود دارد. امروزه 

کارکرد خیلی نهادها مثل خانواده به سازمان مؤول شده و لذا باید به ساختار سازمان توجه کنیم 

سازمانی که باید زنانه شود چیست؟ باید پرسید جایگاه زن در سازمان کجاست و جایگاه رهبری 

و این بستگی به مفهوم ما از زن دارد. به نظر من زن وجود ندارد و زنها وجود دارند و استفادۀ 

نادرست از مفهوم زن بحران ایجاد کرده است. زنانگی فیزیولوژیک نیست و یک شیوۀ زندگی و 

ن زندگی است و من از این یک فرهنگ است. یک معناست؛ بودن است و شکلی از سازمان داد

 خواهم از زن و سازمان صحبت کنم.منظر می
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زن یک فرهنگ است نه فیزیولوژی و راهبرد نجات هر جامعه است و زنانگی همچون معنا تنها 

راه موفق سامان جامعه است.صلواتی پرسید: طبق زاویۀ دید شما تعیین درصد مشارکت برای 

پرسش درست نیست و اگر زنان در سازمان زنانگی  زنان خوب است؟فاضلی پاسخ داد: طرح

 نداشته باشند درصد چه اهمیتی دارد و زن یعنی فرهنگ و زنانگی باید وجود داشته باشد؟

دیگر مهمان برنامه خانم فیاض نیز ابتدا سوال را کاوید و گفت: این سوال استراتژیک است و 

در ادارۀ کشور مشارکت کنند؟ در حالیکه از توانند نیست؛ اینکه آیا بانوان می ۰۹جایش در قرن 

همان آغاز حلقت مشخص است که انسان بماهوانسان مطرح بوده و ظرفیتهای مشترکی برای هر 

هایی خاص. در سورۀ نمل ملکۀ سبا هرگز بی عقل و کدام از زن و مرد لحاظ شده به جز بخش

ده ان کارآمد به وی نسبت داده شبی تدبیر و ترسو معرفی نشده و بلکه تمام ویژگی های یک انس

است. او زنی اهل تدبیر و رای است و ترسو نیست و لذا اگر ویژگی انسان بماهوانسانی را لحاظ 

ها که اقتضائات خود را دارد این چیزها مطرح نخواهد بود. اینکه کدام نقش کنیم مگر در نقش

ر خانه هم مادری ناتوان است و باشد یا نباشد به شرایط جامعه بستگی دارد. یک زن ناتوان د

کند و کند و هم زمینۀ تعامل را فراهم میمشارکت سیاسی و اجتماعی بانوان هم زن را بالغ می

 کند.عقلانیت و مهارت اجتماعی زن و توان حل مسئله را تقویت می

صلواتی پرسید: با تعیین درصدها موافق هستید؟ و با تعبیر فاضلی که فرهنگ زنانه را بجای زن 

بکار برده است؟فیاض پاسخ داد: تفکیک زن و مرد در ادارۀ کشور قابل قبول نیست چون آنچه 

م توانم موثر باشمهم است انسان است و ما این تشخیص را از بانوان گرفتیم که من الان کجا می

اگر فضا را برای رشد فکری و تجربی زنان باز نکنیم نه مارد موفق داریم نه همسر موفقی!  و
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عقلانیت نوعی تمرین است همچون عضله که نیاز به تمرین دارد. لذا باید با حل مسئله تقویت 

افتد باشد و این مستلزم مواججه با مسئله است که در امر مشارکت و فعالیت اجتماعی اتفاق می

رچه گسترۀ فعالیت زن بیشتر باشد رشدش بیشتر خواهد بود و به نظر این تعیین درصد و ه

مشارکت سیاسی است و باید اول نگاه و فرهنگ و زاویۀ دید را عوض کنیم و این درصدها معنا 

گیرند و اگر قواعد را رعایت کنیم ندارد. گاهی زنان بالغ و گاهی مردان بالغ امور را به دست می

 و مرد ندارد. دیگر زن

در ادامه صلواتی سوال دیگری از مهمانان پرسید و گفت: تعیین درصد برای احراز پست سیاسی 

خواهد زنان را توانمند سازد یا صدای آنها خواهد چه بکند؟ میمی  برای زنان یا فرهنگ زنانگی

 ست؟شنیده شود و یا نه ژست مدرنی است که بعنوان نماد توسعه یافتگی بکار رفته ا

فاضلی پاسخ داد: من با فعالیت زنان به منظور رشدشان موافقم اما با نگاه فراجنسیتی مخالفم و 

معتقدم این دو با هم فرق دارند ولی باید دید این فرق از چه زاویۀ دیدی مطرح است! گاهی به 

ا در هشود. گاهی هم بر اساس واقعیات آنمنظور توجیه و تقویت تبعیض علیه زنان استفاده می

جامعه و تجربۀ تاریخی مطرح است. نگاه من از منظر سازمان و نظام بوروکراسی است و مسئلۀ 

اصلی پست زنان یا رشد آنها نیست، بلکه این است که سازمان چه نیازی به زن دارد! من این را 

 دهم. امروزه سامان اجتماعی حول مفهوم سازمان شکل گرفته است. سازمان را بایدتوضیح می

خیلی جدی بگیریم و چون نگرفتیم بحرانهای زیادی دامنگیرمان شده و ما دولت ضعیف داریم، 

های زیادی دارد اما توان اجرای آنها را ندارد و سازمانش یعنی دولتی که آرمانها و قوانین و برنامه

شود و ترین شکل اسن ضعف در اختلاس و رشوه و فساد اداری دیده میضعیف است و ساده
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ترین های حقوقی و فقدان نیروی انسانی و دانش کارشناسی است و مهمف دولت ما رویهضع

ضعف سازمان هم فرهنگ سازمان است. آنچه سازمان را در ایران شکل داده اخلاق قدرت است 

ا های ابزاری شکل گرفته است.تنهکه در بستر تاریخ مردانه و بازیهای ایدئولوژیک و قدرت و ارزش

ی اصلاح آن وجود دارد و آن روی آوری به اخلاق مراقبت یعنی اخلاق زنانگی است. یک راه برا

این بحث در آموزش و پرورش، آموزش عالی و فلسفه و محیط زیست و همه چیز موثر است و 

 به مثابه یک رویکرد قابل طرح است.

 به زنان گفت:اخلاق مراقبت از اخلاق مادری سرچشمه گرفته و فیزیولوژیک نیست. هگل می

شناسی و عطوفت و مهربانی و و توجه به قدرت ندادند تا بتوانند سرمشق انسان کامل، زیبایی

اش دیگری و گفتگو و مدنیت باقی بماند و با رفتار و گفتار و عقلانیت نهفته در اخلاق مراقبت

و همۀ  تأثیرگذار باشد. زنانگی فرهنگ است و باید از آموزش عالی و پرورش تا وزارت خارجه

 های دیگر را در بربگیرد و گسترش یابد.سازمان

یر گیرد؟ یا نه مسصلواتی پرسید: مکانیسم آن چگونه است؟ آیا با حضور کمّی زنان شکل می

 دیگری دارد؟

فاضلی پاسخ داد: سازمان کنونی آمادگی نقد ندارد و توجیهش صریح و خشن است و چون ابزار 

تواند این را رفع بکند. نباید از تگو وجود ندارد و زنانگی میقدرت است جایی برای اخلاق و گف

زاویۀ دید فراجنسیتی یا فمینیستی این قضیه را دید، هرچند از برخی لحاظ حرفشان درست 

 باشد.باشد! با این حال لحن آنها غلط است و بازتولید تبعیض می
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ها متفاوت نه نقش و نقشفیاض بحث را ادامه داد و گفت: بحث من در فراجنسیت هویت است 

ها معتقدند زنان ترسو و سازد و خیلیهستند ولی هویت انسانی را عقلانیت و اراده و اختیار می

هستند اما در داستان ملکۀ سبا در قرآن چنین چیزی نیامده و خداوند  …بی تدبیر و بی عقل و 

 های تدبیر و شجاعت و عقلانیت را در او دیده است.همۀ ویژگی

شود به زنان به لحاظ هویتی، فراجنسی نگاه کرد ولی به لحاظ نقش، صلواتی پرسید: چطور می

 نگاه جنسیتی به آنها بکنیم؟

کند. مادر من شش فرزند را بزرگ کرد و تمام فیاض پاسخ داد: نقش با اقتضائات زمانه تغییر می

کردنم با مادرم خیلی فرق  عمر خود را صرف آنها کرد، ولی من یک فرزند دارم و شرایط مادری

دارد. لذا نباید از اینکه فضای باز مشارکت زنان ترسید به این دلیل که باعث عدم تحکیم خانواده 

 ند.های مشارکتی هستخواهد شد. واقعیت کشور ما این نیست و خیلی بانوان با فرزند دارای نقش

ه جنسیتی و فاضلی تأکید کرد کدر اینجا بین دو کارشناس برنامه بحثی شد پیرامون نگاه فرا

مسئلۀ سازمان مهم است و خیلی مباحث فراجنسیتی اتفاقًا در جهت تقویت تبعیض علیه زنان 

است و باید توجه کرد که اکنون بیش از آنکه زنان به سازمان نیازمند باشند سازمان به زنها 

تولید اخلاق قدرت است از نیازمند است اما کدام زن؟ زنی که نمایندۀ فرهنگ زنانه نیست و باز

 تواند با اخلاق مراقبت خود سازمان را اصلاح کند.هزار مرد بدتر است.زن می
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شود مردی را پیدا کرد که فرهنگ زنانه داشته باشد و زنی که فرهنگ صلواتی به فاضلی گفت: می

ت زنان مشارکگویند صورت مسئله را تغییر دادید و بجای زنانه نداشته باشد. آن وقت به شما می

 مسألۀ زنانگی را مطرح کردید؟

فاضلی جواب داد: اگر فرهنگ زنانه حاکم شود عدم تعادل جنسیتی یا تبعیض جنسیتی یا اشکال 

دیگر تبعیض اجازۀ ظهور نخواهند یافت و زنانگی یک جور شیوۀ زندگی و تفکر و جهان بینی 

ر سازمان حاکم شود با لفاظی است و یک تلقی از انسان و بودن اوست و این فرهنگ اگر ب

ایدئولوژیک یا قدرت و غیره زنان را کنار نخواهد گذاشت. فرهنگ زنانه به تفکیک عقل و عاطفه 

قائل نیست و از قضا یکی از قربانیان این تفکیک خود زنها بودند. سرمایۀ شناختی زنان یک 

و از خشونت بهره نبرد. تواند گفتگو کند، همدردی کند سرمایۀ وجودی انسانی است و زن می

سازمان کنونی ما بازتولید خشونت و فساد است و فاقد غمخواری و توجه به دیگری و مثلاً رییس 

گوید پول دربیاورید یا آمار مقالات را بالا ببرید و این تأثیر ایدئولوژی و قدرت دانشگاه فقط می

ه ی و همزبانی کمک نماییم. درحالیکگوید از طریق علم گفتگو ایجاد کنیم و به همدلاست، اما نمی

در فرهنگ زنانه اینطور نیست و زنانه کردن سازمان راه حل برونشد از انواع بحرانهای آموزشی و 

 زیستی و علمی و اخلاقی و غیره است.

شود قضیه را دید و آن اینکه خداوند در فیاض گفتگو را ادامه داد و گفت: از زاویۀ دیگر هم می

ا انسانها را اطوار )طور طور( آفریدیم و وقتی کنار هم قرار بگیرند باعث توسعه قرآن فرموده م

ای توسعه یافته باید از این استعدادهای هستند انسان استعدادهای مختلف دارد و اگر جامعه

 سوای زن و مرد بودن بهره ببرد و به جای زن بودن به استعداد وی توجه شود.
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اند همین طور طور بودن را برای تبعیض و سرکوب زن بکار برده فاضلی گفت: من قبول دارم اما

و امروزه برای توسعه مسئلۀ سازمان مهم است. فیاض گفت: فرهنگ هم مهم است و فاضلی ادامه 

داد: ما به دلایل تاریخی از فرهنگ زنانه محروم شدیم و وضعیتمان چنین شد و اخلاق از گفتمان 

این چنینی که در زاویه طرح شده و جای تشکر دارد، قرن رسمی ما حذف شد و لذا سوالات 

بیست و یکمی نیست و همانطور که از حرفهای ماقبل تاریخ در بارۀ زنان در عصر مشروطه که 

شویم، از این طرح مسائل پرسیدند آیا زنان حق تحصیل یا غیره را دارند؟ دچار تعجب میمی

 د.امروز ما هم پنجاه سال بعد متعجب خواهند ش

فیاض گفت: بحث مشارکت سیاسی زنان در فرهنگ عمومی گیرهای معرفتی دارد و به تعبیری 

تر است و ما اکنون یک مقاومت فرهنگی در بحث ها از هر نوع دیکتاتوری قویدیکتاتوری توده

زنان داریم.فاضلی گفت: مخالفم و فیاض ادامه داد: چنین چیزی؛ مشارکت زنان مطالبۀ یک انسان 

است. آیا اینکه دربارۀ نیمی از جامعه یعنی زنان بگویند اینها عقل ندارند به کسی عادل 

خورد؟ به مردان و عالمان دینی و فرهیختگان و غیره؟ بزرگان دین و سیاست و فرهنگ برنمی

جامعه باید بگویند که از توان همه جانبۀ زنان استفاده شود و در بحث مشارکت زنان تعیین 

مرد مطرود و به معنای تقابل است درحالیکه در هیچ جای دین از تقابل زن و  درصد برای زن و

مرد گفته نشده بلکه به تعامل و ارتقای این دو اشاره شده و این دو باید دست همدیگر را بگیرندو 

 فرهنگ را درست نمایند.

د یک ما نیاز به توسعۀ فرهنگ ناموس اجتماعی داریم. ما طبق فرهنگ دینی و اجتماعی خو

فرهنگ ناموس نَسَبی داریم و این به تفکیک محرم از نامحرم و مشکلاتی در این زمینه منجر 
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ری پذیشده و به قطع روابط این دو انجامیده و تا مردی بفهمد زنی نامحرم اوست حس مسئولیت

کند! گو اینکه وقتی کسی نامحرم است نباید آدم حسابش توجهی میوی سلب شده و به او بی

.درحالیکه باید فرهنگ ناموس اجتماعی رشد یابد و همۀ زنان و مردان نسبت به هم مسئولیت کرد

اجتماعی داشته باشند و محرم و نامحرم بودن عامل ایجاد دیوار بین این دو نشود. شاگرد من 

احترامی است که من برایش با زد و این نهایت بیزد کأنه با دیوار حرف میوقتی با من حرف می

 ار و میز و صندلی فرق نداشتم.دیو

لذا چرا ما نگران حضور زنان در سازمان هستیم؟ آن هم به دلیل ایجاد مفسده؟ چون به نگاه 

ناموس نسبی یعنی محرم و نامحرم و دیگر هیچ دچار هستیم! که معتقد به قطع رابطه است، اما 

در این صورت اخلاق مراقبت توان چنان کرد که روابط در نهایت سلامت و تعالی رشد یابد و می

گیرد.فاضلی به فیاض اعتراض کرد که اتفاقًا ساختار که دکتر فاضلی هم اشاره داشتند شکل می

دهد نه توده ها و فیاض گفت: اعتقاد ندارم اخلاق مراقبت را فقط زنان باید قدرت اجازه نمی

 ود داشته باشد.تواند احساس همدلی ودلسوزی و احترام متقابل وجبیاورند، زیرا می

دهم و ها حواله نمیفاضلی گفت: نقطۀ اختلاف من و خانم فیاض در این است که من به توده

فیاض بلافاصله گفت: اتفاقاً معتقدم در نخبگان هم وضع همین است و فاضلی ادامه داد: اتفاقًا 

د که مقاومت ها نیستنجامعه خواهان اصلاح سازمان و برقراری تعادل جنسیتی است و این توده

نطور دقیقاً همی کنند و فاضلی ادامه داد: کنند، و فیاض هم تأیید کرد که نخبگان مقاومت میمی

 شوند.صلواتیاست و نخبگان فقط روشنفکران نیستند و شامل حکومت و سازمان و غیره می

داد: درصد مشارکت را به زنان اختصاص دهند!فاضلی پاسخ  ۹۱اعتراض کرد که: دولت که گفته 
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نه فقط دولت نیست و ساختار گفتمان رسمی پذیرای این نیست که اخلاق مراقبت و فرهنگ 

های وجودی در سازمان قرار گیرد زیرا سازمان بر اساس اخلاق مردانۀ قدرت بنا زنانه و ارزش

شده است. فیاض هم خاطرنشان کرد که من ناموس اجتماعی را در سازمان مدنظرم بود نه 

ضی گفت: تحّولات نهادی باید رخ دهد و مشکل از قوانین و گفتمان رسمی و عرف و ها!فیاتوده

فرهنگ سازمانی است که پذیرای چنین چیزی نیستند درحالیکه مطالبۀ جامعه است. اکنون 

اند و بسیار با زنان عصر مشروطه فرق دارند ولی هنوز سازمان این را نفهمیده زنان ما باسواد شده

 است.

خواهند بر اساس مه داد: حدود هفت میلیون دختر ازدواج نکرده وجود دارد که میفاضلی ادا

توان گفت زن یعنی مادر. های وجودی دیده شوند نه نقش مادری و بنابراین دیگر نمیارزش

توانند برای سازمان بحث پست اجرایی بحث سازمان است و مشکل ما سازمان است و زنان چه می

توانند به آن بدهند؛ فرهنگ زنانگی و مشکل سازمان هم نبود همین میبکنند؟ فرهنگشان را 

فرهنگ زنانگی است. اما اولاً فرهنگ زنانگی به نوعی نقد اخلاق قدرت است و در ثانی باید توسط 

زنانی ارائه شود که نمایندۀ اخلاق قدرت نباشند.اما فیاض خاطرنشان کرد که این قدرت خودبخود 

 .کندن قدرت است که درصد مشارکت برای زنان تعیین میشود و همیایجاد می

 های خصوصیبرنامه دولت برای مقابله با بدحجابی در دستگاه

که  جانشین قائم مقام وزیر کشور در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی گفت

ای همشکل بدحجابی در دستگاه»هایی که در این ستاد به دنبال آن هستیم، یکی از برنامه
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است که « خصوصی زیرمجموعه دولت مانند مهدهای کودک و کارمندان بانک های خصوصی 

 .پیگیر آن بوده و جلسات مختلفی را تا به امروز برگزار کرده ایم

انت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی جانشین قائم مقام وزیر کشور در ستاد صی

هایی که در این ستاد به دنبال آن هستیم، مشکل بدحجابی در یکی از برنامه“خاطرنشان کرد: 

های خصوصی زیرمجموعه دولت است که پیگیر آن بوده و جلسات مختلفی را تا به امروز دستگاه

ها وضعیت ه مراکز بخش خصوصی و دانشگاهامروز در جامع“ملازاده تصریح کرد: .”برگزار کرده ایم

 .”شود که این روند باید اصلاح شودمطلوبی دیده نمی

ا ههای خصوصی، مهدهای کودک، آرایشگاهساماندهی کارمندان بانک“ملازاده در پایان ابراز کرد: 

 .”هایی است که در دستور کار این ستاد قرار دارداز برنامه …و
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 بخش چهارم

 گزارشات نقض حقوق محیط زیست  
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کارخانجات صنعتی زبالهدریاچه ارومیه محل تخلیه  

بیشترین تاثیرات زیست محیطی در استانهای آذربایجان شرقی، غربی و کردستان مشهود خواهد 

بود آثاری از افزایش بیماریهای کوتاه مدت مانند حساسیتهای چشمی و پوستی، بیماریهای روحی 

هامحل ارومیه دراین سال در ساکنان حوضه آبریز ارومیه مشاهده شده است.دریاچهو تنفسی 

نماینده مردم ارومیه در مجلس با انتقاد از کارخانجات صنعتی شده است.تخلیه پسآبهاوزباله

عملکرد دولت یازدهم در حل معضل دریاچه ارومیه، تصریح کرد: دریاچه مظلوم ارومیه در این 

کارخانجات صنعتی شده و ما هیچ امیدی به حل مشکل این  آبها و زبالهپس ها محل تخلیهسال

دریاچه در دولت دوازدهم نیز نداریم، چرا که براساس آخرین خبرها مدیران سازمان محیط 

م و اند، البته باید منتظر باشیزیست بدون تغییر نسبت به دولت یازدهم در سمت خود ابقاء شده

تواند ری در صورت منصوب شدن به عنوان رئیس سازمان محیط زیست میببینیم آیا آقای کلانت

 اقدامی سازنده در احیای دریاچه ارومیه انجام دهد یا خیر.

 

خشــکیدن دریاچه ارومیه یعنی برخاســتن غبار؛ غبار نمکی. هراس ازهمین غبار نمکی که به 

به دنبال دارد، باعث شد ستاد  جز بیماریهای صعب العلاج، از بین رفتن محصوالت کشاورزی را

احیای دریاچه ارومیه، پیشگیری ازطوفانهای نمکی، گردوغبار و فرســایش خاک را یکی از 

اولویتهای فعالیتش قرار بدهد. اگرچه دریاچه در طول بیشتر از سه سال فعالیت ســتاد احیا به 
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ما براساس پیش بینی ها، ساله احیای آن در حال آغاز است ا ۹۱وضعیت تثبیت رسیده و برنامه

اگر بودجه به شکل گذشته به طور مرتب اختصاص پیدا نکند روند خشــکیدن دریاچه پس از 

توقف آن، ادامه پیدا خواهد کرد و غبار نمکی حتی زنجان، همدان، کرمانشاه و ایالم را هم 

 دربرخواهد گرفت.

 

 نقش سازمان ملل متحد در قرن بیست و یکم

 آغاز هزاره جدید موقعیتی برای جشن و تفکر است. -های تازهجدید،چالشسده    -۹

در شب سال نو هنگامی که زنگ ساعت نیمه شب نواخته شد، در هر منطقه، زمانی بعد از  -۰

(وفیجی گرفته به سمت باختر،پیرامون ارض بسوی Kiribatiمنطقه دیگر، از )

رودهزاره برایشان مفهوم خاصی در تصورمیدنیاجشن گرفت،نه تنهامردم یکه  (Samoa) ساموا

های مختلف در آن شرکت کردند. دیوار بزرگ چین و اهرام مصر، بر دارد بلکه مردمان با فرهنگ

اللحم ومیدانسنت پیتردررمروشن شده (دربیتManger) همانند میدان مانجر

ی، مسکو، پاریس، های هزاره،به سیدندرخشید،توکیو،جاکارتاودهلی نو،دربرگزاری جشنبودومی

 نیویورک، ریودوژانیرووصدها شهر دیگر پیوستند.                

(درجنوب آفریقا،درچهرۀ های کودکان Rubenاز اسپیزبرگن درنروژگرفت.هتاجزیرهروبن)

ای ازتنوع غنی،وحدت سابقهساعت،خانواده بشری،بانمایش بی ۰۵نورشمع منعکس بود. طی 

 خویش را جشن گرفت.
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دهد. مجمع عمومی این گردهمایی سران هزاره فرصتی برای تفکر در اختیار قرار میاجلاس  -۹

کند تا درباره نقش ملل متحد در سده بیست و یکم بحث نماید. کشورها و دولتها را برگزار می

کند که از سر عنوانهای خبری امروزی گامی پیشر برداشته، مناسبت و موضوع هر دو ایجاب می

ر و تن و چالشهایی که برای این سازمان ایجاد کرده، دید و نقطه نظراتی وسیعدرباره وضع جها

 تر اتخاذ کنیم.دراز مدت

توان ذکر کرد که باید برای آن سپاسگزار باشیم. امروزه اغلب مردم انتظار نکات زیادی می -۵

ذیه بهتر تغدارند که بیش از والدینشان و خیلی بیشتر از اجداد دورترشان زندگی کنند. آنها 

کنند،وروی هم رفته باامکانات تریمی به تحصیلات دارند، برخور بهتری  کنند، از سلامتیمی

 اقتصادی مساعدتری روبروهستند.

انگیز است و باید تصحیح شود. قرنی که به همچنین موارد بسیاری وجود دارد، که تاسف -5

 بد نما شد. فقر طاقت فرسا و نابرابری تازگی پایان یافت توسط مخاصمات بیرحمانه مکرراً زشت و

سابقه همچنان ادامه درد. بیماریهای چشمگیر بین کشورها و در داخل آنها، حتی با وجود ثروت بی

د. نمایهائی را که با رنج و سختی بدست آمده به خنثی ماندن تهدید میکهنه ونو پیشرفت

، توسط فعالیتهای روزمره خود ما خدمات جانبخش طبیعت که بقای نوع بشر بدان بستگی دارد

 بطور جدی تباه شده است.

های خواهند تا چالشزمانی که رهبران جهان در کنفرانس هزاره دهم آینده، مردم از آنها می -%

 عمده را مشخص و پیشاپیش براساس آن اقدام کنند.

ود که همگی تواند در کمک با مقابله با آن چالشها موفق شملل متحد فقط در صورتی می -۱

احساس کنیم رسالتی جدید درباره اقدام مشترکمان داریم. لازم است به خاطر بیاوریم که سازمان 
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ملل چرا و برای چه کسی وجود دارد. همچنین باید از خود بپرسیم که رهبران جهان از چه نوع 

تهای ا فعالیسازمان ملل در حرف و در عمل آمادگی پشتیبانی دارند. پاسخهای روشنی لازم است ت

های آینده تقویت شود و تمرکز یابد. این همان پاسخهایی است که اجلاس هزاره سازمان در دهه

 باید در اختیار ما قرار دهد.

البته فلسفه وجودی سازمان ملل متحد خدمت به دولتهای عضو است. سازمان تنها رکن در  -۹

رد. گییادی از اقدامات بشری را در بر مینوع خود با عضویت جهانی و گستره جامع بوده و تعداد ز

ها و نکات سازمان را به یک مجمع منحصر به فرد و سودمند برای تبادل اطلاعات، انجام این جنبه

مذاکره، تدوین معیارها و طرح انتظارات و نیز هماهنگی رفتار دولتها و نقش آفرینان دیگر و 

ت. ما باید تضمین کنیم که ملل متحد این های اقدام مشترک تبدیل نموده اسپیگیری برنامه

 وظایف را تا آنجا که ممکن است به نحوی موثر و کارآنجام دهد.

ولی سازمان ملل متحد صرفًا یک ابزار و وسیله نیست. همانطوری که منشور آن به روشنی  -۱

 برقراریالمللی و نیز کند، هدف سازمان ملل ایجاد و ابداع اصول جدید در روابط بینبیان می

کند: حل و فصل باشد. اولین ماده منشور ما را تعریف میتفاوت کیفی در اقدام روزمره آن می

تماعی، اج حلهای مشترک برای مسائل اقتصادی،هایی مسالمت آمیز، ابتکار راهاختلافات به شیوه

ملل. به الفرهنگی و بشردوستانه، و بطور کلی ترویج رفتار مطابق با اصول عدالت و حقوق بین

دیگر سخن، گذشته از هر گونه وظایف عملی که از سازمان ملل متحدخواسته شده، منظور آشکار 

ای نیز دارد، که عبارت است از ایجاد تحول در روابط بین کشورها، و روشی که به و پذیرفته شده

 شود.وسیله آن امور جهان اداره می
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تحد سازمان دولتها است ولی منشور بنام ما این تمام قضیه نیست، زیرا هر چند ملل م -۹۱

مردمان دنیا نوشته شده است. منشور حیثیت و ارزش شخص انسان، احترام نسبت به حقوق بشر 

و حقوق برابر برای مرد و زن، تعهد نسبت به پیشرفت اجتماعی که با معیارهای بهترزندگی اندازه 

نیازها و آسودگی در مورد فراهم بودن  شود، تا آسودگی خیال در برابر فراهم بودنگیری می

دهد. بنابراین در نهایت ملل متحد برای نیازها امنیت را به یکسان برقرار کند مورد تاکید قرار می

 و امیدهای مردم در تمامی نقاط جهان وجود دارد و باید در خدمت آن باشد.

ای برد، و از انجام پارهسال اول وجود خود در چنگال جنگ سرد بسر  ۵5ملل متحد طی  -۹۹

 از رسالتهای محوری آن جلوگیری بعمل آمد، ولی وظایف مهم دیگری در سایه آن مخاصمات

هائی بوده که از تغییرات پر سر و کشف کرد. طی ده سال گذشته، ملل متحد مواجه با ستیزه

امور دیگر صدای عصر جدید ناشی شده. در بسیاری از موارد اقدامات خوبی بعمل آورده و در 

دهد تا ملل کوتاهی کرده است. اکنون اجلاس هزاره فرصت منحصر به فردی به رهبران جهان می

متحد را در قرن بیستم و یکم متحول و آن را قادر سازند تفاوت واقعی و قابل سنجشی در زندگی 

 مردم ایجاد نماید.

کنم تا کار آنها را در یم میاینجانب با کمال احترام گزارش حاضر را به دولتهای عضو تقد -۹۰

تهیه مقدمات برای اجلاس تسهیل نموده و موجب برانگیختن مشاورات بعدی آنها در اجلاس 

های فوری را که مردم دنیا با آن روبرو هستند و در حوزه گردد. گزارش حاضر بعضی از چالش

یت داده شود جهت نماید، موضوعاتی را که باید بدان اولوگیرد مشخص میملل متحد قرار می

توان در خود اجلاس بعمل کند، و چند اقدام فوری که میبررسی کشورهای عضو پیشنهاد می

 نماید تا روحیه مردم را تقویت و زندگی شان را بهبود بخشد.آورد را پیشنهاد می
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 ، که دنیا را در هنگام ورودمان به قرن بیست وکلیه این پیشنهادها در زمینه جهانی شدن -۹۹

سازد، مطرح شده است. در عصر جدید، اقدامات مردم دائماًهرچندبطورناخواسته یکم متحول می

گذارد. جهانی شدن فرصتهای زیادی کنندتاثیرمیدرزندگی سایرین که درنقاط دورزندگی می

اش دهد،ولی درحال حاضرمنافع شبه صورت بسیارنابرابر توزیع شده، در حالی که هزینهبدست می

 شود.امی مردمان تقبل و پرداخت میتوسط تم

بنابراین چالش محوری که امروزه با آن مواجه هستیم این است که تضمین کنیم جهانی  -۹۵

شدن به یک نیروی مثبت برای تمامی مردم جهان تبدل گردد، به جای آنکه میلیاردها نفر از 

ولی  وی توانمند بازار بنا شود،آنها را در بلاتکلیفی باقی گذارد. جهانی شدن فراگیر باید بر نیر

ت دارتری استواند آن را بدست آورد. این امر مستلزم کوشش دامنه نیروی بازار به تنهایی نمی

 ای مشترک بر مبنای بشریت مشترکمان با تمامی تنوع و گوناگونی آن.برای ایجاد آینده

رک نه فعالیتها و مصالح مشتاین امر به نوبه خود مستلزم آن است که دوباره بیندیشیم چگو -۹5

خود را اداره کنیم، زیرا بسیاری از چالشهایی که امروزه فرا روی ما قرار دارد خارج از توانایی 

بسیاری از کشورها است که به تنهایی با آن مقابله نمایند. در سطح ملی باید بهتر حکومت کنیم 

ر برای هتر حکومت نماییم. دولتهای موثالمللی باید یاد بگیریم چگونه با یکدیگر بو در سطح بین

هر دو وظیفه ضروری است، و ظرفیت آنها برای هر دو نیاز باید تقویت گردد. ما نیز باید نهادهای 

توانند حکومت کنند، با واقعیات عصر جدید تطبیق المللی را، که از طریق آن دولتها بهتر میبین

ًا با شرکایی ورای حدود و ثغور دستگاه اداری، تشکیل دهیم و نیز باید ائتلافهایی از تغییرات غالب

 دهیم.



 حق برای رشد    

019 
 

تر از مورد زیر باشد: باید مردم را تواند حیاتیهیچ تغییری در نحوه اندیشه و عمل ما نمی -۹%

تر و هیچ مسئولیتی بزرگتر از دهیم قرار دهیم. هیچ ندایی با شکوه در مرکز هر آنچه انجام می

و کودکان شهرها و روستاهای سرتاسر دنیا را قادر سازیم تا زندگی  آن نیست که مردان و زنان

جهانی شدن  بریمافتد پی میخود را بهبود بخشند. تنها در هنگامی که این امر اتفاق می

 واقعاًفراگیرشده،وبه همگان اجازه داده درفرصتهای آن سهیم باشند.

خود انجام دهیم. باید آن را بسازم و از ولی باید چیزی بیشتر از صرفاً صحبت درباره آینده  -۹۱

هم اکنون اجازه دهید اجلاس هزاره با توافق درباره دید مشترکمان، تعهد دولتهای عضو نسبت 

به ملل متحد خودشان را مجدداً به نمایش گذارد. اجازه دهید رهبران جهان به مجرد آن که به 

 سیله تعهد خود را به اثبات برسانند.کشورهای خود بازگشتند براساس آن عمل نمایند وبدان و

بینی در سالهای اولیه تاسیس ملل متحد، اتمام کار به موقع مجمع عمومی با دقت قابل پیش -۹۹

د. آشکارا شبود و جلسه پایانی آن با آخرین سفر دریایی کشتی کوین مری در آن سال تنظیم می

 آن دنیا با جهان امروز بسیار متفاوت بود.

قت، زمانی که سازمان ملل متحد تاسیس شد، دوسوم اعضای فعلی به عنوان کشور در حقی -۹۱

کردند. کل جمعیت مستقل وجود نداشتند، و مردم آن هنوز تحت حکومت استعماری زندگی می

میلیارد نفر است. موانع  %میلیارد نفر بود، در حالی که جمعیت امروز  5/۰کره زمین کمتر از 

یان بازرگانی اندک و کنترل بر سرمایه شدید بود. اغلب شرکتهای بزرگ در تجارتی بسیار بالا، جر

کردند. هزینه مکالمات داخل کشور واحدی عمل کرده و فقط برای بازار خانگی خود تولید می

تلفنی به آن طرف اقیانسها برای یک فرد معمولی باز دارنده و شاق بود، و استفاده از آن برای 

گشت. میزان تولید فولاد به عنوان معیار ع و احوال استثنایی محدود میمقاصد تجارتی به اوضا
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شد. اولین رایانه دنیا بتازگی ساخته شده بود، که ارزشمندی برای قدرت اقتصاد ملی تلقی می

لوله الکترونیکی و نیم میلیون اتصال بود، و برای  ۹۹۱۱۱کرد و دارای اطاق بزرگی را اشغال می

کرد. اکولوژی یا بوم شناسی موضوعی بود بایست تغییر میکشی آن می هر وظیفه جدید سیم

حتی درداستانهای  cyberspace گرفت و بهشناسی مورد مطالعه قرار میکه در قالب علم زیست

 ای نشده بود.تخیلی اشاره–علمی

ز صادرات جهان حتی پس ا ۹۱5۱دانیم اوضاع تا چه اندازه تغییر کرده است. از سال می -۰۱

تطبیق یافتن با تورم، ده برابر شده است و دائماً با سرعتی بیش از تولید ناخالص داخلی دنیا رشد 

گذاری خارجی با آهنگی سریع تر افزایش یافته، میزان فروش توسط شرکتهای کند. سرمایهمی

 چند ملیتی از صادرات جهان تجاوز کرده و معاملات بین شعب شرکتها بخش رو به افزایشی از

تریلیون دلار در روز صعود  5/۹دهد، جریان ارز خارجی تا میزان تجارت جهانی را تشکیل می

میلیارد دلار  ۹5که نرخ ثابت ارز خارجی سقوط کرد رقم فوق  ۹۱۱۹کرده، در حالی که در سال

بود. یک مورد از ادغام مخابراتی فرا ملیتی منجر به ایجاد شرکتی شد که ارزش بازاری آن فراتر 

ز تولید ناخالص داخلی تقریباً نیمی از اعضای ملل متحد است. هر چند که از لحاظ ارزش، ا

شرکت فوق فقط در مقام چهارم قرار دارد. امروز هیاتهای نمایندگی مجمع عمومی که باید با 

ند ، و اگر بخواهتوانند اقیانوس اطلس را در کمتر از چهار ساعت طی کنندفوریت گرد هم آیند می

 توانند در طول راه از طریق اینترنت یا مکالمه تلفنی به امور رسیدگی نمایند.می
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 بزرگترین اعتراض زیست محیطی تاریخ ایران

خود را توجه شهروندان ایران به محیط زیست رو به گسترش است. آنها امروز حاضرند اعتراض 

راسری تشکل س“نیاز به یک های زیست محیطی به نمایش بگذارند. آیا ایران نسبت به آلودگی

توجه شهروندان ایران به  بزرگترین اعتراض زیست محیطی تاریخ ایران در زنجاندارد؟” سبز

خود زندگی سالم و محیط زیست افزایش یافته است. آنها امروز حاضرند در معابرعمومی اعتراض 

مرداد(  ۰۹اوت/ ۹۹های زیست محیطی به نمایش بگذارند. روز یکشنبه )را نسبت به آلودگی

های ناشی از کارخانه سرب زنجان شاهد بزرگترین اعتراض زیست محیطی شهروندان به آلودگی

 و روی این شهر بود.

 

 

 حمایت فعالان محیط زیست از انرژی اتمی

چهار دانشمند فعال در مسائل اقلیمی مصرانه از فعالان محیط زیست خواسته اند تا از توسعه 

به عنوان جایگزینی برای سوخت های فسیلی حمایت کنند. « امن تر»سیستم های انرژی اتمی 

سوخت های فسیلی یکی از عوامل گرمایش جهانی زمین هستند.دانشمندان ایالات متحده و 

یا درخواست خود را روز یکشنبه در نامه ای منتشر کردند و خطاب به مردمی مستقر در استرال
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قصد دارند بر سیاست های زیست محیطی اعمال نفوذ کنند اما با انرژی اتمی »نوشته اند که 

تعداد زیادی از فعالان محیط زیست معتقدند که جایگزین کردن سوخت های «.مخالف هستند

پرهزینه است. آن ها می گویند دولت ها باید برای رفع نیازهای  فسیلی با انرژی اتمی خطرناک و

جهانی باید در منابع انرژی همچون انرژی خورشیدی و انرژی باد سرمایه گذاری کنند.اما 

به »نویسندگان این نامه معتقدند سیستم های تولید انرژی خورشیدی و انرژی باد را نمی توان 

، برای تولید انرژی مقرون به صرفه، سریع و قابل اطمینان میزانی که اقتصاد جهانی نیاز دارد

 برای تثبیت« قابل اطمینان»آن ها بر این باورند که باید در هر راهکار «. مورد استفاده قرار داد

برای انرژی هسته ای در نظر گرفته شود.این نامه « نقش کلیدی و بنیادینی»شرایط اقلیمی، یک 

، «موسسه فن آوری ماساچوست»، کری امانوئل در «کارنگی موسسه»توسط کنت کالدیرا از 

جیمز هنسن، استاد دانشگاه کلمبیا و تام ویگلی از دانشگاه آدلاید نوشته شده است.این چهار 

دانشمند می گویند خطرات توسعه انرژی اتمی بسیار کمتر از ادامه استفاده از نیروگاه های تولید 

شورای »رفتار می کند.« همچون زباله دانی»و محیط زیست  برق با سوخت فسیلی است که با فضا

که یک گروه حمایت از محیط زیست ایالات متحده است، تاکید این نامه « دفاع از منابع طبیعی

بر ایده استفاده از انرژی اتمی را رد کرد. باب دینز، سخنگوی این شورا می گوید جهان از جایگزین 

 «.ابوس دیگری منفعتی نخواهد بردکردن یک کابوس زیست محیطی با ک

ما نگران امنیت پایایی، ماندگاری و هزینه این نوع منبع انرژی هستیم. آنچه که »او گفته است 

ما در فوکوشیما )در ژاپن( شاهد بودیم یادآور خطر یک فاجعه مصیبت بار نیروگاه اتمی است، 

ل از استفاده از این فن آوری، هنوز سا ۱%مشکل ما با این نوع پیامدها است. هنوز بعد از گذشت 

نمی دانیم چطور زباله های نیروگاه های انرژی اتمی را نابود کنیم. مسئله امنیتی انرژی اتمی 
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نیز مطرح است که اگر این مواد به دست گروه های تروریستی بیفتد، می توانند با آن سلاح اتمی 

رژی اتمی است. انرژی هسته ای یکی از تولید کنند. هزینه هم جنبه مهم دیگر استفاده از ان

 «.گرانقیمت ترین شیوه های تولید برق است

این شورا معتقد است ایالات متحده باید در ساخت خانه ها، اداره ها و خودروهایی »دینز می گوید 

سرمایه گذاری کند که از انرژی کارآمد و پویا استفاده می کنند تا مردم بتوانند با صرف هزینه 

او همچنین به سرمایه گذاری چین در انرژی خورشیدی «. انرژی بیشتری به دست بیاورندکمتر 

و انرژی باد به عنوان یک قدم مثبت اشاره می کند. چین از جمله کشورهایی است که بیشترین 

 آلودگی محیط زیست را تولید می کند.

اخت داخل، فن آوری انرژی راکتور س ۹۱اما چین قصد دارد پس از راه اندازی و بهره برداری از 

راکتور جدید بسازد و سرعت پیشرفت چین  ۰۹اتمی را صادر کند. پکن همچنین قصد دارد تا 

در توسعه فن آوری اتمی از ایالات متحده بیشتر شده است.دینز می گوید چین با چالش انرژی 

ت عت بسیار از اسارمنحصر به فردی رو به رو است چون قصد دارد تا صدها میلیون انسان را با سر

ما به طور قطع می دانیم که نیازهای فزاینده چین برای تولید انرژی »فقر رها کند.وی می افزاید 

باید مرتفع شوند، از سویی دیگر هیچ کشوری در جهان نیست که از نظر پیشرفت فن آوری 

که ژاپن هنوز همتای ژاپن باشد و آنچه که ما در فوکوشیما شاهد بودیم، فاجعه ای عظیم بود 

موفق به کنترل ابعاد آن نشده است. این سانحه باید به منزله هشداری برای همه مردم سراسر 

 جهان باشد و باید به هنگام استفاده از این فن آوری بسیار محتاط باشیم.
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ات دهیددریاچه ارومیه را نج  

که درعین حال برای  آذربایجان های طبیعی مهم درمنطقهدریاچه ارومیه یکی اززیستگاه

باشد، در آستانه روی آب نیز بسیار مناسب می اسکی و قایقرانی ،شنا های آبی همانندورزش

شورخودگردشگران بسیاری رادرفصول خشک شدن است. این دریاچه که باسواحل زیباوآب

نماید،ازنظرداشتن موادّمعدنی سوی خودجلب میالخصوص درتابستان بهمختلف وعلی

 بوده وامروزه با تهدیدی بسیار جدی روبروست.ترین منابع طبیعی گوناگون،دارای یکی ازکمیاب

متر کاهش سطح  %سال گذشته  ۹۹این دریاچه در خطر خشک شدن کامل قراردارد و طی 

منابع آبی منطقه به بخش کشاورزی،تبخیرزیاددرپی گرم شدن ٪۱۱است. اختصاص داشته

دریاچه  ازدلایل خشک شدن این های زیرزمینی درپی حفرچاههواوبرداشت غیرمجازازآب

اند در صورت خشک شدن این دریاچه هوای معتدل منطقه باشند. کارشناسان ابراز داشتهمی

تبدیل به هوای گرمسیری با بادهای نمکی خواهد شد و زیست محیط منطقه را تغییر خواهد 

 اعتراضی صورت گرفت.۹۹۱۱دراعتراض به خشک شدن دریاچه درفروردین سال داد.

 

 ودر برای نجات دریاچه ارومیه مطرح شده انتقال آب از نقاط دیگر به ویژههایی که یکی از طرح

، تنها راه نجات دریاچه ارومیه آبهای پورقاضی نادر است. به گفته  نماینده ارومیه درمجلس ارس

هایی روبروست. روزنامه است. امااین ایده بامخالفت پیرانشهر رود ارس و شهرستان

https://arzjani.blogspot.de/2014/11/blog-post_20.html
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1
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ی داند که براای مقصر خشکیدن دریاچه ارومیه را مردم و نمایندگانی میاقتصادپویادرسرمقاله

ه هایی که به دریاچتأمین نیازهای کشاورزی و خانگی آذربایجان بارها خواستار انتقال آب رودخانه

 هابرایاند و از حکومت درخواست داشتند تا آب این رودخانهبه نقاط دیگر شده ریزندارومیه می

و دیگرشهرهای استان استفاده شودویابافشاربسیاربرمسئولین طرح  مراغه هایتأمین نیاز باغ

ه ارومیه رااجرایی کردند. براساس این نظریه برای نجات دریاچه ارومیه به جای گذردریاچمیان

های بارور نقاط دیگر باید از مصرف آب کاسته و به وزارت خشکاندن ارس و از بین بردن زمین

ه اند دوبارریختههایی را که به طور طبیعی به این دریاچه مینیرو اجازه داده شود تا آب رودخانه

 آن رها کند.به سوی 

مخاطرات ناشی از فرونشست/نشست زمین در دو منطقه پایتخت به دلیل 

 پدیده فروچاله

 طرح اجرای از کشور معدنیاکتشافات و شناسیزمین سازمان مخاطرات بررسی دفتر مدیرکل

بنا به تعریف یونسکو فرونشست داد. خبر کشور در زمین فرونشست از ناشی مخاطرات بررسی

از فروریزش و یا نشست سطح زمین که به علل مختلف در مقیاس بزرگ رخ میعبارت است 

این پدیده در .های زیرزمینی استرویه آبمهمترین دلیل رخداد این پدیده برداشت بی .دهد

ها با بیلان منفی آب زیرزمینی روبرو های کرمان و خراسان که دشتبسیاری از نقاط استان

اثر برداشت آب زیرزمینی و خارج شدن آب از منافذ امکان متراکم در  .شودهستند، مشاهده می

شود و هرچه بیشتر برداشت شود، تراکم مواد بیشتر خواهد متر فراهم می ۹۱۱شدن مواد تا عمق 

 .بود

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87
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های چاه، خرابی های عمیق در سطح زمین، کج شدن لولهنشست زمین باعث ایجاد شکاف

شود که در آن به دلیل ای گفته میزایی به پدیدهلوله .خواهد شدها زایی چاهها و لولهساختمان

اکنون در مناطقی که هم.شودنشست زمین قسمتی از لوله چاه به خارج از سطح زمین رانده می

ورامین، همدان،ها و فرونشست قرار دارند، شامل دشت کبودرآهنک،شرایط بحرانی ایجاد فروچاله

در .اصفهان و قزوین است های استان کرمان،دشت ت مشهد و نیشابور،دش نظرآباد، دشت تهران، 

این رخداد به دلیل دستکاری بشر همچون  .کنار پدیده فرونشست، شاهد پدیده فروچاله هستیم

 .شودها و نشت و فرار آب ایجاد میهای درون شهری و همچنین ریزش سقف قناتساخت تونل

ایراندر  "ریزگرها"مشکل زیست محیطی   

در مورد اینکه این ریزگردهایی که چند سالی کشور ما را اشغال کرده اند از کجا می آیند تقریبا 

همه دست اندرکاران دولتی و اغلب رسانه ها با نامیدن پسوند عربی از مسئولیت برخورد با آن 

شاء ر منشانه خالی می کنند. گروه اندکی از کارشناسان )ازجمله این نگارنده( ضمن آنکه منک

خارجی بخشی از ریزگردها نیستند با مستندات علمی اعتقاد دارند که از بین بردن تالابها، دریاچه 

ها و رودخانه ها در حوضه های آبریز بین النهرین )میان رودان(، کرخه و کارون و همچنین 
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عوامل تمامی حوضه های آبریز داخلی از ارومیه گرفته تا بختگان و هامون یکی از مهمترین 

 .گسترش ریزگردها در خاورمیانه است

.با نگاهی به رسانه ها چند پیشنهاد مطرح می شود که مهمترین آن انجام مالچپاشی و ۹

بیابانزدایی و جنگلکاری در عراق است که ظاهرا بودجه هنگفتی هم به آن اختصاص داده شده 

با آب پاشی و یا پوشاندن  است. این راه حل و راه حل های جانبی دیگر مانند پاکسازی هوا

بیابانهای عراق با سنگریزه و قلوه سنگ که توسط یک همکار دانشگاهی پیشنهاد شده بیشتر به 

زمان آن است که با پذیرش .ظنز شبیه بوده و البته در هوای آلوده برای ایجاد لبخند بد هم نیست

به حداقل برسانیم و بصورت ساختار خدادادی طبیعت، دخالتهای ناروای خود را در طبیعت کشور 

 اورژانسی کلیه پروژه هایی مخرب محیط زیست را متوقف کنیم. 

 

سد سازی از مهمترین پروژه هایی است که بایستی متوقف شود. رودخانه ها شریان طبیعی   .۰

حیات در زیستکره هستند. قطع این شریان منجر به سکته طبیعت شده و اگر مسئولین وزارت 

که آخرین آن پروژه ساخت بزرگترین  -ای تابعه همچنان بر ادامه روند سد سازی نیرو و شرکته

اصرار ورزند، فرزندان ایران و بخصوص مردم بومی اولین  -سد قوسی جهان در بختیاری است

قربانیان این سدها هستند. قربانیان بعدی تا هزاران کیلومتر کسانی هستند که مجبور به تنفس 

که آب ذخیره شده در پشت سد می توانست جلوی برخاستن آنها را بگیرد ریزگرهایی می شوند 

و جنگلها و مراتع و زندگی میلیونها زیستمندی که با احداث این سدها نابود می شوند. می توان 

با یک برنامه چند ساله راههای اصلاح الگوی مصرف آب و افزایش میزان بهره وری آن در 

جلوی هر گونه نیاز جدیدی به آب گرفته شود. احداث هر سد  کشاورزی را به اجرا گذاشت تا
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تنها به فربه شدن جیب شرکتهای سد سازی کمک می کند و مشکل ریزگردها را هر روز تشدید 

                                                                                                      می کند

 .م در مراتع و جنگلها متوقف شود تا پوشش گیاهی کشور احیا شود.چرای مفرط دا۹

همزمان با متوقف شدن سد سازی در کشور و اصلاح الگوی مصرف آب، بایستی جلوی   .۵

گسترش شهرها گرفته شود. روند فعلی که شهرداریها با فروش تراکم شهرها را گسترش می 

شتباه و ویران گراست. اگر به فعالیتهای دهند و نیاز آبی جدیدی بوجود می آورند بسیار ا

ساختمان سازی و عملیات عمرانی در شهرهای بزرگ و بخصوص تهران نگاه شود حجم بسیار 

زیادی از گرد و غبار و ذرات معلق در شهر تولید می شود که ضرر آن بدلیل آلوده بودن و درشتتر 

  .بود برای سلامت بسیار بیشتر از ریزگردها هستند

            

..کلیه کشورهای منطقه متعهد شوند که به حقوق محیط زیستی احترام بگذارند و با اجرای 5

طرحهای بدون پشتوانه علمی اکوسیستمها و چرخه های طبیعی که میلیونها سال شکل گرفته 

را مختل نکنند. نمونه عملی این گونه عملیات مخرب را می توان به خشک شدن دریاچه آرال 

قرن بیستم در آسیای میانه اشاره کرد. آخرین آنهم طرح انتقال آب خزر به کویر مرکزی در نیمه 

است که اگر خدایی نکرده اجرایی شود نه تنها کمکی به بهبود اقتصاد، کشاورزی و آب و هوا 

نمی کند بلکه با تاثیرات سوء خود کویرزایی بسیار گسترده در ایران و آسیای میانه را تشدید می 

 .کند
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کشور ما خشک است. زمینهای قابل کشاورزی محدود است. بدلیل وابستگی به  . %

درآمدهای نفتی تولید در کشور ما روند سالمی ندارد. علیرغم وسعت زیاد ظرفیت جمعیتی 

ما قابل مقایسه با کشورهای مرطوب دنیا نیست. علت عمده افزایش شهر نشینی در ایران 

شهرها و دیگر سخت بودن شرایط طبیعی زندگی در  هم یکی سد سازی و تامین آب در

مناطق روستایی است. خوشبختانه مردم ما این محدودیتها را درک کرده اند و با کنترل 

جمعیت بیشتر به فکر تامین آینده بچه های خود هستند. به نظر من بهتر است برنامه ریزان 

یق به افزایش جمعیت، روند کشور از این آگاهی مردم استفاده مطلوب کنند و بجای تشو

فعلی را حفظ و با اعمال مدیریت درست با توسعه پایدار به افزایش کیفیت زندگی مردم 

کمک کنند. در ادبیات دنیا جدید کیفیت زندگی اتوبان و وسیله شخصی و آپارتمان نیست، 

 .بلکه داشتن محیط زیست سالم و آرامش است

 

همه ما بر اساس قانون اساسی و دستورات دینی حق تخریب طبیعتی که بایستی فرزندان  .۱

امروز و فردایمان در آن رشد سالمی داشته باشند را نداریم. این حقوق نباید توسط عده ای 

سود جو به بهانه توسعه پایمال شود. لذا وظیفه کلیه دستگاههای فرهنگی و آموزشی کشور 

محیط زیست را برای همه رشته ها و سطوح آموزشی اجباری کرده است که آموزش حفظ 

تا کارشناسان آینده ما افرادی وظیفه شناس و حساس و آشنا به حقوق محیط زیستی 
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نتیجه آنکه ریزگردها حاصل فرایند پیچیده ای است که تقابل ناموزون بشر با طبیعت .باشند

انده نیستند بلکه ما در دعوت آنها نقش نقش مهمی در گسترش آنها دارد. این مهمانها ناخو

اساسی داریم. از من معلم گرفته که نتوانسته ام وظیفه خود را در تربیت کارشناسانی آگاه 

به مسائل محیط زیستی به درستی انجام دهم، تا آن همکار متخصص نمایی که برای پر 

تشویقهای دولتی کردن جیبش و یا نمایش در قاب تلویزیون و بهره مندی از سکه ها و 

طرحهای مخرب زیست محیطی را توجیه می کند، تا آن مهندس و پیمانکاری که جز پول 

هیچ چیز را نمی شناسد و دنبال هر چه بزرگتر تعریف کردن پروژه ها است، آن مسئول 

محترمی که به سادگی پول طرحهای مخرب را از بودجه بیت المال اختصاص می دهد و 

مادرانی که لوکس گرایی و مصرف گرایی را بجای سالم زندگی کردن  بلاخره همه پدران و

 .انتخاب کرده اند

 برابر جهان ۱بحران محیط زیست در ایران 

 کارشناساندنیاست. کل در موجود مشکلات برابر ۰ ایران در محیطی زیست هایبحران میزان

 تلاش ارومیه چهدریا مشکل حل برای کشوری ریزانبرنامه و زیست محیط حفاظت سازمان

 ارومیه دریاچه دقیق هایریزیبرنامه و شده انجام هایپیگیری رغمعلی افزود: اند،کرده ایویژه

 داریم. فاصله مطلوب نتیجه تا اما گرفته پیش را خوبی روند قبل هایسال به نسبت

 ندرب مختص ارومیه دریاچه وضعیت این کرد: اعلام تهران دانشگاه زیست محیط دانشکده رئیس

 نشام که است آب بحران اتفاق این دلیل و است شده هم پریشان و هامون گاوخونی، تالاب انزلی،

 عیتوض این است یافته افزایش تبخیر میزان و شده کمتر آب که چرا است اقلیم تغییرات آن
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 خصوص در متحد ملل سازمان شود.گزارش بیشتر آب بخش در ما کشور مشکلات شده سبب

 راینبناب است جدی بسیار آبی تنش نظر از ایران وضعیت که شده مشخص جهان، در آبی تنش

 نام هب حاضر عصر جدید هایبحران بر تاکید شود.با انجام بارهاین در دقیقی هایریزیبرنامه باید

 ردهاریزگ نام به محیطی زیست مشکل یک بروز برای را مسیری ها،الابت شدن خشک ریزگردها:

 طقهمن ساکنان برای را متعددی محیطی زیست مقولات و مشکلات اتفاق این که کندمی فراهم

 زد. خواهد رقم

 مشکل رحاض حال در آب کمبود اینکته بر تاکید با تهران دانشگاه زیست محیط دانشکده رئیس

 محیط یبرا را دیگری مشکلات و گذاشته تاثیر آب کیفیت روی آب کمیت :گفت است، شده ساز

 است. کرده ایجاد زیست

 اشتل در تخصصی نظرات تجمیع با شودمی انجام شده ریزیبرنامه که هاکنفرانس از نوع این

 مفراه مشکلات بر آمدن فائق برای را راهکاری روز دانش و جدید هایتکنولوژی ارائه با تا است

 وزر هایچالش طبق را زیست محیط مهندسی تخصصی نمایشگاه و ملی همایش سالانه ازد.ماس

 مقاله ۱۱۱ زیست محیط مهندسی ملی همایش هشتمین در امسال که کنیممی ریزی برنامه

 مقاله ۱% تا 5۱ مقاله هر در شده انجام کارهای و وقت میزان به که شد دریافت دبیرخانه توسط

 ایه بحث و زیست محیط است.مقوله شده ارائه پوستر شکل به نیز عدادیت و شفاهی طور به

 های فناوری ، هوا خاک، آلودگی ریزگردها، آب، بحران چالش همانند روز محیطی زیست جدی

 محیط مهندسی دانشگاهی دروس تمام در صوت و هوا فاضلاب، و آب پسماند، و خاک نوین،

 ائهار زیست محیط مهندی بحث در را نوینی هایفناوری تا تلاشیم در ما و شود می ارائه زیست

 دهیم.
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 منشا آلودگی هوای سیستان و بلوچستان

وزش باد همراه با گرد و غبار میزان غلظت ذرات معلق در هوای شهرستان های شمالی استان 

)زابل، هیرمند، زهک، نیمروز و هامون( را در شبانه روزهای گذشته به حدود پنج برابر حد مجاز 

میکرو گرم بر متر مکعب  ۰%%رساند.غلظت ذرات معلق در هوای منطقه سیستان در این مدت 

کیلومتر بر ساعت  ۹۹.وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در سیستان با سرعت ”گزارش شد

علاوه بر کاهش کیفیت هوا، میزان دید افقی را در زهک به چهار هزار متر و زابل پنج هزار متر 

روزه از زمان شکل گیری سیستان و بلوچستان در شمال  ۹۰۱بادهای موسمی ”.کاهش داده است

همزاد بوده و هر سال با آغاز آن در اوایل تابستان مردم منطقه شاهد گرد و استان با این منطقه 

غبار و آلودگی هوا بعضا تا چند برابر حد استاندارد نیز هستند.این بادها اقتضای طبیعت منطقه 

بوده و وزیدن آن به صورت طبیعی دمای هوا را کاهش می دهد اما به سبب خشک شدن تالاب 

روزه دمای هوا در منطقه سیستان و بلوچستان  ۹۰۱ه با وزش شدید بادهای بین المللی هامون گا

تا میزان زیادی افزایش می یابد.سیستان و بلوچستان با پنج شهرستان زابل، زهک، هامون، 

هیرمند و نیمروز در شمال سیستان و بلوچستان واقع شده است.سیستان و بلوچستان با وسعتی 

شهرستان و  ۹۱درصد مساحت کشور( و  5/۹۹مربع )معادل  کیلومتر 5۱۰هزار و  ۹۹۱حدود 

هزار نفر جمعیت پهناورترین استان کشور محسوب می شود که امکان  ۹۱۱میلیون و  ۰بیش از 

دارد همزمان چندین پدیده از جمله توفان، بارندگی، سیل، خشکسالی و مواج شدن دریا را تجربه 

ر فرصت شغلی در این منطقه از دست رفته هزا ۱۱۱کند.به دلیل خشک شدن تالاب هامون 

های در سال اخیر سبب شده که این تالاب در فهرست تالاب %۹است.خشکی تالاب هامون در 
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در کنوانسیون رامسر قرار گیرد.تالاب  "مونترو"معرض خطر جهان موسوم به فهرست قرمز یا 

کشور  ۹%۹رامسر که اکنون  المللیمیلادی در کنوانسیون بین ۹۱۱۹المللی هامون در سال بین

شده بود.این کنوانسیون وظیفه داشته به همراه کشورهای عضو جهان در آن عضویت دارند، ثبت

وجود اما ایران و افغانستان که اند، حفاظت کند، بااینالمللی داشتههایی که اهمیت بیناز تالاب

عمل  محیطی موفقن عرصه زیستاند در حفظ ایاند، نتوانستهدر این کنوانسیون عضویت داشته

درصد آن در افغانستان قرارگرفته و درمجموع چند هزار هکتاری هم از  ۹۱کنند. تالابی که 

 تر است.دریاچه ارومیه بزرگ

 

 دستگیری چهار متهم به شکار حیوانات وحشی

متهم به شکارغیرقانونی حیوانات وحشی از جمله قوچ و آهو  ۵ش جداگانه مجموعا در دو گزار 

در مناطق سرپیشه و میمه بازداشت و راهی زندان شدند. از شکارچیان سلاح جنگی غیرمجاز نیر 

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از صدا و سیما ، در گزارش اول، کشف لاشه قوچ .کشف شد

لاشه در بازرسی از منزل یک شکارچی در سربیشه کشف و ضبط  وحشی در سربیشه، این

این شکار چی ضمن جریمه “مسعود روان رئیس اداره حفاظت محیط زیست سربیشه گفت: .شد

سه شکارچی که در مناطق حفاظت شده بخش  .”میلیون تومان به مراجع قضایی معرفی شد ۹۱

ر و دو قبضه سلاح جنگی غیر مجاز از آنها میمه اقدام به شکار غیر مجاز آهو کرده بودند دستگی

 در پی“کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه با اعلام این خبر اظهار کرد: 

تماس مأموران اداره حفاظت محیط زیست منطقه قرقچی بخش میمه با فرماندهی انتظامی این 

شغول شکار در منطقه حفاظت بخش مبنی بر اینکه سه شکار چی غیر مجاز آهو در حالی که م

https://arzjani.blogspot.de/2017/08/blog-post_7.html
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شده مذکور بودند به وسیله یک دستگاه خودروی پژو پارس به سمت شهر میمه متواری شدند 

 .بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران گشت انتظامی قرار گرفت

سرهنگ رجبعلی مختاری افزود: ماموران با مشاهده شکارچیان در ورودی شهر میمه به آنها 

داده اما متخلفان بدون توجه به اخطارهای پلیس به راه خود ادامه دادند که در دستور ایست 

نهایت ماموران با رعایت قانون بکارگیری سلاح به سمت لاستیک خودروی مذکور تیراندازی و آن 

 .را متوقف کردند

ل در این عملیات سه شکار چی غیر مجاز را دستگیر و در بازرسی از خودرو و وسای“وی افزود: 

های همراه شکارچیان دو دستگاه سلاح غیر مجاز جنگی از نوع برنو و سلاح خفیف به همراه فشنگ

ن در ای“مختاری خاطر نشان کرد: ”.مربوطه، دو تیغه چاقو و دوستگاه دوربین شکاری کشف شد

رابطه هر سه متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

 .”شدندمنتقل 
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 آلودگی سواحل دریای خزر

کیلومتر از نقاط مختلف نوار ساحلی دریای خزر در استان گیلان، شاهد آلودگی های  ۰۹۱حدود 

ناشی از پسماندهای فاضلابی و زباله های انسانی است.امروزه دریای خزر به علت افزایش آلودگی 

همچنین برداشت نفت حال و روز خوشی های محیط زیستی ناشی از دخل و تصرفات انسانی و 

نداشته و گرفتار بحران پسماند، فاضلاب و آلودگی نفتی است به گونه ای که نسل برخی آبزیان 

تنها   .این دریای مهم و استراتژیک منقرض شده و نسل برخی از آنها نیز در معرض انقراض است

ی رودخانه ها و دریای خزر می درصد آن راه ۱۱درصد فاضلاب استان های شمالی تصفیه و  ۹۱

شود علاوه بر معضل ورود فاضلاب به دریا با با انباشت و دپوی زباله در سواحل دریای خزر نیز 

مواجه هستیم که شیرابه های حاصل از این زباله ها به دریای خزر وارد و سواحل و دریا را آلوده 

ستانی در استان های شمالی تولید و هزار تن پسماند خانگی، صنعتی و بیمار %روزانه  .می کند

به صورت غیربهداشتی دفع و شیرابه های حاصل از آنها بعد از تجزیه، آب های زیرزمینی و دریای 

 .خزر را آلوده می کند

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-V4B4moQp7AA/WYicx8VYXdI/AAAAAAAAAVM/lFeQTA2FwsA1MR2jyPYX0COKqOTekbafQCLcBGAs/s1600/n3508292-5974338-300x191.jpg
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آبیتلف شدن آبزیان در تالاب هورالعظیم به دلیل کم  

تالاب هورالعظیم شده گرمای شدید و کاهش دبی آب رودخانه موجب تلف شدن آبزیان در 

های بنی، گتان هزار قطعه بچه ماهی از گونه ۹۱%میلیون و  %است.از ابتدای سال جاری تاکنون 

 ۹۹طی سال گذشته و امسال بیش از  و برزم در مصب تالاب هورالعظیم رهاسازی شده است.

 ید و کاهشمیلیون بچه ماهی بومی در تالاب هورالعظیم رهاسازی شده است.به دلیل گرمای شد

بالا و کمبود اکسیژن محلول در آب EC  دبی آب رودخانه نیسان در حال حاضر بر اثر شوری و

اند. از سازمان آب و برق خوزستان، مدیریت بحران و مقدار قابل توجهی از آبزیان تلف شده

 رود نسبت به افزایش دبی آب رودخانه کرخه و انشعاباتهمچنین مدیریت امور آب انتظار می

 .ندریزی کآن جهت آبگیری تالاب و جبران تبخیر و جلوگیری از تلفات احتمالی آبزیان برنامه

 

تالاب هورالعظیم یکی از مهمترین منابع صید ماهی، نی بری، حصیر بافی، دامپروری و کشاورزی 

 های دشت آزادگان و هویزه است.برای مردم شهرستان

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-3t8AECM7Af8/WYs4ZeK66iI/AAAAAAAAAVc/HRBES7ywVAoG7sYMc0c4wGJTEnCftTKrACLcBGAs/s1600/talab-horolazim-300x191.jpg
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اصله نهال  ۲۱۱متخلف قطع درخت در چهارمحال و بختیاری به غرس  

 محکوم شد

از سوی دادگاه به تحمل چهارماه حبس  متخلف قطع درختان جنگلی در چهارمحال و بختیاری

ها به مدت دوسال وقوع جرم و محافظت از آناصله نهال بلوط در محل  ۹۱۱تعزیری و غرس 

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست چهارمحال .محکوم شد

و بختیاری، چندی پیش، یک متخلف در منطقه حفاظت شده جنگلی هلن درحین تخریب محیط 

این فرد از سوی دادگاه .زیست از طریق قطع درختان جنگلی دستگیر و تحویل مراجع قانونی شد

اصله نهال بلوط در محل وقوع جرم و محافظت  ۹۱۱به تحمل چهارماه حبس تعزیری و غرص 

 .ها به مدت دوسال محکوم شداز آن

در این حکم عنوان شده است که چنانچه این فرد مفاد حکم را رعایت نکند، محکومیت وی را 

جالب توجه در این حکم، تا گذشت نیمی از به حبس یا جزای نقدی تبدیل خواهد کرد. نکته 

توان از ابزار تشویقی و تنبیهی برای افزایش یا مدت مجازات با پیشنهاد قاضی اجرای حکم، می

کاهش مدت مجازات استفاده نمود و تاکید قاضی بر پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرم قرار 

 .گرفته است

 

https://arzjani.blogspot.de/2017/08/blog-post_17.html
https://arzjani.blogspot.de/2017/08/blog-post_17.html
https://3.bp.blogspot.com/-ucRbiHaoaXY/WYs56kMwy4I/AAAAAAAAAVo/otMFeC-TREkLMsmmSx9QY-KuQUhtsRhvQCLcBGAs/s1600/sodor-hokm-mahkomiyat-mahkom-300x191.jpg
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واسطه تصمیم شورای عالی حفاظت محیط زیست  هکتاری حفاظت شده هلن به ۵۱۹۹۹منطقه 

مورد  ۹۹۹۱های کشور انتخاب و در سال مبنی بر حفاظت از ده درصد جنگل ۹۹۱۱در سال 

عملا به مدیریت اداره کل حفاظت  ۹۹۹۱اعلام و از سال  ۹۹۹۱تصویب قرار گرفت، در سال 

یار از توابع استان چهار محیط زیست در آمد. این منطقه در شهرستان های اردل و لردگان و ک

 .محال و بختیاری واقع شده است

 

 درصد مساحت کشور تحت تاثیر خشکسالی بلندمدت0۴

ها بر اساس اقلیم ایران در کمربند خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد و لازم است همه فعالیت

درصد  ۵۰درصد مساحت کشور تحت تاثیر خشکسالی خفیف،  ۹۹خشک کشور تنظیم شود.

درصد خشکسالی بسیار شدید است  ۹۹درصد خشکسالی شدید و  ۹۱خشکسالی متوسط، 

همچنین پنج درصد مساحت کشور در شرایط نرمال و حدود نیم درصد مساحت کشور در شرایط 

دمدت داشته های بلنبلندمدت ترسالی قرار دارند. بیشترین حساسیت را باید نسبت به خشکسالی

ء این نوع خشکسالی از طبیعت زمانبر است بنابراین مدیریت باشیم چون محو شدن آثار سو

شود. تقریبا کل پهنه سه استان صحیح منابع محدود آب کشور یک امر ضروری تلقی می

های خوزستان، قم و خراسان شمالی دچار خشکسالی شدید و بسیار شدید هستند، گفت: بخش

های اصفهان، مرکزی، هایی از استانشوسیعی از چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، بوشهر و بخ

یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان 

تهران، البرز، زنجان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، جنوب گیلان و گلستان با 

 خشکسالی بلندمدت مواجه هستند.
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ارد. گذشته از تغییرات اقلیمی، نقش عامل انسانی در این خشکسالی در ایران علل متفاوتی د

ها، افزایش دمای هوا و به موازات آن کننده است. کاهش ده درصدی بارشخشکسالی تعیین

یرات توانند تاثها، از جمله عوامل اقلیمی هستند که با توجه به روند گرمایش زمین میتبخیر آب

یرات اقلیمی به طور کامل در دست بشر نیست، اما بسیاری باری برجای بگذارند. اگرچه تغیفاجعه

اندیشی شود، قابل مهارند.بحث بر سر کمبود منابع آبی ها چارهعوامل دیگر اگر به موقع درباره آن

های اخیر به موضوعی دائمی تبدیل شده است. بسیار کارشناسان معقتدند که در ایران در سال

سی در ایران به اندازه مشکل آب جدی نیست. بسیاری بر یک از مشکلات اجتماعی و سیاهیچ

اند، روی قحطی آب متمرکز است.یکی از تبلیغات هایی که در پیشها و تنشاین باورند که جنگ

محوری در جمهوری اسلامی افزایش جمعیت است. افزایش جمعیت در کشوری با منابع آبی 

 بسیار محدود مشکلی بزرگ است.

اسی این بحران، افزایش جمعیت است که با توجه به جمعیت هفت میلیونی های اسیکی از علت

میلیونی در زمان حاضر،  ۹۱میلیونی در ابتدای انقلاب و جمعیت  ۹۱و جمعیت  ۹۹۱5ایران در 

 ۹۱رویه و خارج از استانداردهای جهانی افزایش داشته ؛ بطوری که برای مصارف ما به صورت بی

میلیارد متر مکعب آب  ۹۱۱های شرب، صنعت و کشاورزی م بخشمیلیون نفر جمعیت در تما

شود و این استفاده نادرست منابع طبیعی را کاهش داده است.از دیگر عواملی که بارها مصرف می

وری در استفاده از درباره آن صحبت شده ولی اقدامی برای حل آن نشده، مسئله ناکارآمدی بهره

وری در بخش بهره»گوید: اورزی است. این کارشناس میهای کشرویه زمینآب و گسترش بی

کشاورزی بسیار پایین است، بطوری که در تولید یک کیلوگرم محصول کشاورزی حدود یک متر 

 ۹تا  ۰/ 5وری در کشورهای پیشرفته کنیم در حالی که متوسط بهرهمکعب آب مصرف می
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وری تنها به بخش کشاورزی بهره کیلوگرم با استفاده از یک متر مکعب آب است.پایین بودن

سنت  ۰۱وری اقتصادی نیز تولید ما به ازای هر متر مکعب آب حدود شود، در بهرهخلاصه نمی

در کشاورزی و در سایر کشورها بیش از یک دلار است بنابراین برای تولید مواد غذایی در کشور 

 توان مصرف آب را کاهش داد.وری میناچار به استفاده آب بیشتر هستیم ولی با افزایش بهره

 

ترین عواملی که کارشناسان بر سر آن توافق دارند، ضعف مدیریت آب و چسبیدن به یکی از مهم

بر اساس تاکید متخصصان، خشکسالی   اش توسعه ناپایدار است.هایی است که نتیجهبرنامه

این پدیده در ابعاد شود و لازم است هواشناسی تنها اولین مرحله از خشکسالی محسوب می

های کشاورزی ، منابع آب و در نهایت آثار اقتصادی و اجتماعی مورد رصد و پیگیری دستگاه

 متولی قرار گیرد.
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معضل گرد و غبار و آلودگی هوا در اکثر استانهای کشور )غرب ، جنوب و 

 جنوب غربی و شرقی و..(

شودبر اساس خوزستان محدود نمیهای شن تنها به استان مشکل گرد و غبار و طوفان 

توجه به اینکه  ابرنداستان کشور از پدیده گرد و غبار رنج می ۰۱ های رسمی منتشرشده،گزارش

زیادی از ایران را گرفته است .همگی ما با آن آشنا   سالهاست معضل ریزگردها گریبان استانهای

از های مقابله با آن کدامند ؟هستیم اما دلیل آن چیست؟ خسارات ناشی از آن چیست ؟ و راه

ند دلایل به وجود آمدن این پدیده عبارت آنجا که اقلیم تأثیر بسزایی برروی تولید گرد و غبار دارد،

شار تغییرات ف ، نبود پوشش گیاهی مناسب ، ،خشکسالی کاهش بارندگی و میزان رطوبت هوا از :

                                                    هاو..وخشکی تالاب هوا و وزش باد شدید

آنچه پر واضح است در سه مورد از چهار مورد بالا طبیعت تاثیر گذارتر می باشد هر چند مدیرت 

خسارات طبیعی بسیار تاثیر گذار می باشد ، اما در مورد   و برنامه ریزی صحیح در مورد کاهش

ان و مسئولان سازمان محیط زیست در ایران بسیار نقش نبود پوشش گیاهی مطمئنا برنامه ریز

پررنگی دارند البته همانطور که همگی مستحضر هستیم مسئولان مربوطه هیچ تلاش قابل 

ملاحظه ای در این سالها برای جلوگیری از این حادثه نکرده اند و به همین خاطر این معضل روز 

عی ین پدیده تحت تأثیر عوامل طبیبیشتر! شتر!به روز گسترده تر شده و خسارات ناشی از آن بی

د از عبارتن طوفانهای گرد و غبار   جملـه مهمترین اثرات طبیعی از و انسانی شـکل مـی گیـردا

آلودگی هوا، جنون حیوانات ، تعطیلی کسـب و کـار، مشکلات ماشین آلات و آلوده سـازی آب  :
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ز ا انسانی  ..ومهمترین تاثیرات کاهش قابلیت دید ، آسیب به ابنیه تاریخی و فرهنگی ، آشـامیدنی

:: آسیب های قلبی و تنفسی ، تاثیرات برمکانیسم های دفاعی و تصفیه ای ، بروز و تشدید جملـه

آسم ، تاثیرات سرطانی چنانکه آمار منتشر شده نشان می دهد رشد تمامی این بیماریها در 

ان ، سیستان و بلوچستان و ... رو به افزایش است و استانهای خوزستان ، کرمانشاه ، ایلام ، اصفه

روزانه تعداد زیادی به خاطر وجود گرد و غبار و ذرات معلق در هوا در این استانها راهی بیمارستان 

 ها می شوند

 : و در آخر پیشنهاد چند راهکار برای مقابله با این پدیده

سد سازی از .۰ گرد و غبار در کشورهای مولد های داخلی و چشمهشناسایی دقیق کانون ۹.

ایجادکمربندسبز اطراف شهرهاو حفظ و  -۹مهمترین پروژه هایی است که باید متوقف شود. 

مقابله با بیابان زایی  -5مدیریت صحیح منابع آب و خاک  -۵گسترش فضای سبز درون شهر ها 

 مردم و ...  ء سطح آگاهی عمومی ارتقا -%
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ایذهجیره بندی آب در   

در حالی که با آغاز گرمای بی سابقه خوزستان در هفته های گذشته بار دیگر مشکل اب آشامیدنی 

در برخی مناطق ایذه و باغملک در رسانه ها و شبکه های مجازی مطرح شده است فرماندار ایذه 

ی رفع برا ۹نیز در گفتگو با رسانه ها خواستار تسریع در اجرای پروژه انتقال اب از سد کارون 

 این مشکل شده است.

 

در حالی که رودخانه کارون از مسیر ایذه به استان خوزستان وارد می شود در کنار آن روستاها 

و مناطقی وجود دارند که از آب آشامیدنی مناسب بی بهره هستند.آنگونه که مدتی قبل خادمی 

اطق آب نداشته اند و این روز برخی از این من ۵5نماینده ایذه گفته بود در ایام گرما حدود 

 مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است.

زند و این روستا بین سدهای به گفته این نماینده مجلس، رود کارون بخش دهدز را دور می

رود و آب خوردن ندارند. مازاد بار می ۰۱قرار گرفته اند اما برق این منطقه روزانه  ۵و  ۹کارون 

های این روستا در محل نگهداری گذرد، اما کلاس درس بچهستای مرغا میهای نفت از روچاه

 روستا در ایذه و باغملک آب ندارند. ۰۱۱شود!بگفته وی حداقل حیوانات برگزار می
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در نزدیکی این شهر، آب  ۹جالبتر آنکه با وجود عبور کارون از دهدز و ایذه و وجود سد کارون 

شود که بگفته بیرانوند فرماندار ایذه، متأسفانه امسال تأمین میشرب ایذه و دهدز از طریق چاه 

ها از ها نیز افت آب پیدا کرده اند، به طوری که تعدادی از آنهای زیرزمینی، چاهبا کاهش آب

ها مدار خارج شده اند.حالا حتی در شهر ایذه هم چندین نقطه از شهر از جمله در دهدز آب آن

روز فقط یک ساعت آب دارند و بقیه روز از آب و این مناطق در شبانهبندی است به صورت جیره

کم آبی در ایذه نه تنها باعث شده است تا تامین آب آشامیدنی مردم با مشکلات بی بهره هستند.

باعث  ۹جدی مواجه شود بلکه کشاورزی این منطقه را نیز لنگ کرده است.احداث سد کارون 

ی و حتی آثار تاریخی منطقه زیر آب برود و آبگیری سد برای شد بسیاری از زمین های کشاورز

مسیر ارتباطی برخی روستاها مشکلاتی ایجاد نمود که برای حل آن از شناورهای آبی استفاده 

کردند که همین موضوع هم باعث بروز برخی مشکلات و حوادث تلخ در سال های گذشته شده 

یرو و سازمان برنامه و بودجه کشور و پیگیری به نظر می رسد تسریع مسئولان وزارت ن است.

آنها  استانداری خوزستان برای رفع مشکل آب شرب شهرهای ایذه و باغملک و روستاهای اطراف

ضروری است و ادامه این وضعیت بویژه در گرمای سوزان تابستان قابل تحمل نخواهد بود چرا 

 .یه ناپذیر و غیرقابل قبول استبرای مردم توج ۹که بی آبی در کنار کارون و سد کارون
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 طرح گردشگری در تالاب استیل متوقف شده است

حدود یک ماه پیش شهرداری آستارا با خاکریزی در تالاب استیل عملیات عمرانی خود را برای 

ایجاد پیست دوچرخه سواری آغاز کرد که با انتقاد مردم محلی و فعالان محیط زیست مواجه شد 

سازی شهرداری آستارا مانع عملیات تخریب محیط زیست منطقه با توقف جادهو یگان حفاظت 

ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست تاکید در تالاب استیل شد. مدیرکل دفتر زیستگاه

کرد: تعرض و تغییر در تالاب استیل توسط هر دستگاهی که صورت بگیرد خلاف قانون است و 

 شود.تخلف محسوب می

 

مورد تخریب صورت گرفته در تالاب استیل در شهرستان آستارا اظهار کرد: دو هفته پیش از در  

طریق گزارش مردمی از تخریب صورت گرفته در تالاب استیل مطلع شدم. بلافاصله با اداره کل 

محیط زیست استان گیلان مکاتبه کردم و دستور ارائه گزارش در مورد وضعیت تالاب استیل 

گزارش ارائه شده از سوی اداره کل محیط زیست گیلان، تالاب استیل بر اثر اقدام  براساس دادم.

سویه شهرداری آستارا دچار تخریب شده که محیط زیست استان به محض اطلاع، کار را یک

 متوقف کرده است.
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ویژه محیط زیست آستارا در پاسخ به این پرسش که چرا اداره کل محیط زیست گیلان و به

ییرات و تخریب در تالاب استیل نشده و قبل از آغاز تصرفات، اقدام قانونی انجام نداده متوجه تغ

است، گفت: انتقاد و اعتراض دارم که چرا اداره کل محیط زیست مستقر در منطقه قبل از 

ای نزده و از این کار خودداری نکرده است؟ از همین رو خاکریزی در تالاب، دست به اقدام مقابله

یربط در سازمان محیط زیست نظیر دفتر بازرسی عملکرد باید پیگیر عدم ورود به موقع دفاتر ذ

 مسئولان و ماموران محیط زیست در ممانعت از تخریب تالاب باشند.

ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به لایحه پنج مدیرکل دفتر زیستگاه

تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، گفت: بر اساس ماده ها که اخیرا به ای حفاظت از تالابماده

های کشور ممنوع است و تشخیص ها، هر گونه اقدام تخریبی در تالابلایحه حفاظت از تالاب ۹

اقدامات تخریبی بر عهده سازمان محیط زیست گذاشته شده است و ادارات کل محیط زیست 

 ها موظف به اجرای این قانون هستند.استان

ی سوارهایی در مورد تخریب تالاب استیل به منظور ساخت پیست دوچرخهنوز نگرانیاگرچه ه

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان  -از سوی شهروندان پابرجاست ولی قربانعلی محمدپور 

تاکید دارد که عملیات عمرانی در تالاب استیل توسط شهرداری آستارا به طور کامل   -گیلان

 آوری شده است.ده در تالاب جمعهای ریخته شمتوقف و شن

حدود یک ماه پیش شهرداری آستارا بدون داشتن مجوز به تالاب استیل ورود و عملیات عمرانی  

 سواری در این تالاب را آغاز کرد.برای ساخت مسیر دوچرخه

روز قبل از انجام کار عمرانی در تالاب استیل، استعلامی از اداره کل محیط  ۹۱شهرداری آستارا 

زیست گیلان داشت که اعلام کردیم اظهارنظر در مورد طرح گردشگری منوط به ارسال طرح به 
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اداره محیط زیست استان است ولی آنها از ارسال طرح اجتناب و بدون داشتن مجوز کار عمرانی 

 را در تالاب استیل شروع کردند.

 دستگیری عاملان خریدوفروش حیات وحش در ایلام

زیست استان و با همکاری این شهرستان ایلام گفت که در پی شکایت محیطفرمانده انتظامی 

کردند دستگیر شدند. از این نفر که در امر خریدوفروش حیوانات وحشی فعالیت می ۰سازمان 

 .تیغی، سهره و مرغ مینا کشف شدسنجاب، جوجه افراد حیواناتی از جمله

از متهمان “نگ حمید فتاحی اظهار کرد: سره به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا،

 .”کشف شد  تیغی،سهره و مرغ میناقلاده حیوان شامل؛سنجاب،جوجه ۹۹ تعداد

 

 

نمک/ مهاجرت بحران غبارنمکی در تهران و قم با خشک شدن دریاچه 

 معکوس 

برابر کاهش یافته است. تبخیر آب در  5/۰۰سال گذشته بارندگی در دریاچه نمک قم 5۱در

 ۹5۱برابر میانگین جهانی افزایش یافته است میزان بارندگی در این دریاچه  5دریاچه نمک قم 

تر لیتر است مرگ به دریاچه نمک قم نزدیک و نزدیکمیلی ۱۱%۹متر و میزان تبخیر میلی
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میلیارد ۰۱در شرایطی که دمای کشور تا دو درجه بالاتر رفته و میزان تبخیر آب  شود. حالامی

درصد کمتر شده است. این موضوع اقلیم ۹۱ها هم مترمکعب افزایش داشته است. میزان بارش

کویری را در شرایط بدتری قرار داده و از این میان، حال دریاچه نمک قم وخیم گزارش شده نیمه

 است

 

برابر کاهش  ۰۰،5سال گذشته میزان بارندگی در دریاچه نمک 5۱براساس اعلام وزارت نیرو در  

که درک برابر میزان جهانی افزایش داشته است. برای آن 5یافته و تبخیر از این دریاچه به 

تری از وضع مرگبار دریاچه نمک داشته باشید، کافی است که بدانید میزان بارندگی در درست

لیتر گزارش شده است. میلی ۱۱%۹متر و میزان تبخیر از این دریاچه میلی۹5۱ه نمک دریاچ

کیلومتری قم قرار دارد و حالا ۰%دریاچه نمک قم بین سه استان اصفهان، قم و سمنان و در 

تر از دریاچه ارومیه دارد، موجب ای که به گفته کارشناسان وضعیتی بحرانیخشکسالی دریاچه

هاجرت از روستاهای اطراف آن شدت بگیرد. این موضوعی است که اعظم بیگی شده است روند م

« ندشهرو»وگو با مدیر بخش آب مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران در گفت

جا که در این منطقه کشاورزی بسیار آسیب دیده، در کند و معتقد است؛ از آنبه آن تأکید می

تاها شدن روسنشینی افزایش یافته که نتیجه آن خالیشهرها و حاشیهنتیجه مهاجرت به سمت 

گونه که اعظم بیگی، مدیر بخش و افزایش جمعیت شهرهاست.قم درگیر پدیده گردوغباراما آن

https://3.bp.blogspot.com/-oMjNEf_ftcs/WZAqsSpb-qI/AAAAAAAAAXc/K5cUaNLrtGcWy2j4O59Iatygjq_ZBCQPQCLcBGAs/s1600/15-6-8-163811595178.jpg
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گوید، در هر دهه می« شهروند»آب مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران به 

ها خوب بوده، را که میزان بارش ۱5و  ۱۵های شود و اگر سالتر میدرجه گرمهوای ایران نیم

میلیارد متر ۹۹۱های اخیر بشدت کاهش یافته و میزان آن از فاکتور بگیریم، بارش در مابقی سال

میلیارد مترمکعب رسیده که در حوضه دریاچه نمک این تغییرات بیشتر بوده  ۹۱مکعب به 

 ۹۱تا  5د روزهایی که قم با پدیده گردوغبار مواجه بوده، تعدا ۱5سال است.به گفته بیگی در 

روز در یک ماه بوده و این در حالی است که منابع آب سطحی کاهش و برداشت از منابع آب 

زیرزمینی افزایش یافته و سطح آب زیرزمینی افت کرده است و تمام اینها باعث شده که حوضه 

ایی از بابت ریزگردها وجود داشته باشد.اما در هدریاچه نمک منطقه خطرناکی شود و نگرانی

های عمده مردم کشاورزی است هایی که در حوضه دریاچه نمک قرار دارند، یکی از فعالیتاستان

های کشاورزی که در این مناطق با و با توجه به افت سطح آب زیرزمینی آن دسته از زمین

ها، اند و به دلیل کاهش میزان بارشهشوند، با مشکل مواجه شدهای زیرزمینی تغذیه میآب

 رو هستند.کنند، با کاهش منابع آب روبههای سطحی استفاده میهایی هم که از آبزمین

نشینی موجب شده که در این مناطق بخش کشاورزی آسیب بسیاری شدن روستاها و حاشیهخالی

شدن نشینی افزایش بیابد که نتیجه آن خالیببیند و در نتیجه مهاجرت به سمت شهرها و حاشیه

نشینی وضع ناامنی را به روستاها و افزایش جمعیت شهرها است و این در حالی است که حاشیه

طور قطع اگر مشکل حل نشود، این ده و مهاجران به شهرها نیازمند اشتغال هستند.به وجود آور

أثیر تخصوص مناطق روستایی را تحتتواند در آینده بسیاری از مناطق این حوضه به مسأله می

بینی برخی کارشناسان این است که اگر وضع قرار دهد و مهاجرت را تشدید کند و حتی پیش

بسیاری از مناطق کشور خالی از سکنه خواهد  ۹۵۱۱سال ادامه پیدا کند، در به همین منوال 
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شد.ضرورت تغییر الگوی کشت مدیر بخش آب مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق بازرگانی 

توان موضوع مشخصی را برای رهایی از این وضع عنوان کرد؛ اما از ایران معتقد است که نمی

که میزان بارش کاهش یافته، حاشیه کویر قرار دارد و با توجه به اینجا که دریاچه نمک در آن

ها متوجه وخامت اوضاع شده و الگوی کشت خود را تغییر داده و به سمت کشت بعضی استان

اند که آب کمتری را مصرف کنند. به گفته بیگی اما در برخی نقاط الگوی کشت محصولاتی رفته

ته او کند.به گفف آب بالایی دارد که این وضع منطقه را بدتر میاند که مصررا به سمت باغ برده

یکی از راهکارها این است که الگوی کشت تغییر کند و این مناطق به سمت کشت محصولاتی 

ونه گرویه آب جلوگیری شود.آنهای بیکنند و باید از برداشتبروند که آب کمتری مصرف می

گوید، قم خشک اورزی و آب اتاق بازرگانی ایران میکه مدیر بخش آب مرکز ملی مطالعات کش

های غیرمجاز را که وزارت نیرو چاهرسد؛ ولی با وجود اینهای آن آب نمیشده و اصلا به چاه

کنند. به عبارت دیگر کنترلی روی این مسأله کند، اما باز هم برخی افراد چاه حفر میمسدود می

هزار چاه غیرمجاز را مسدود کرده، کند که چند و اعلام میوجود ندارد و در شرایطی که وزارت نیر

هزار چاه غیرمجاز حفر شده است.البته این موضوعی است که پیش از آن  باید پرسید که چند

برخی از مسئولان وزارت نیرو هم به آن تأکید داشتند؛ به گفته آنها در بسیاری از مناطق چاه 

شود. تر چاه غیرمجاز دیگری حفر میز بعد کمی آن طرفشود، اما چند روغیرمجازی مسدود می

خصوص در مورد حوضه دریاچه نمک ادامه پیدا کند، بدیهی است که اگر چنین وضعیتی به

شود.بیگی معتقد است برای عبور از بحران شود، بلکه وضع بدتر هم میتنها مشکلی حل نمینه

ی به وجود بیاید؛ زیرا این فقط بحران آب آب و بحران اقلیم در این منطقه باید یک وفاق مل

مان و سلامت نسل آینده را در معرض خطر نیست، بلکه بحران سرزمین است و پایداری سرزمین
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های دهد.شاید مهمترین کاری که باید در این رابطه انجام شود، این است که سازمانقرار می

انی ای اساسی داشته باشند و تکر رویهذیربط و نهادهایی که متولی منابع آب کشور هستند، تغیی

ای برای انجام کار وجود داشته باشد. در حال به خود بدهند. درواقع مسأله این است که باید اراده

ای برای کنند که در دریاچه نمک بحران وجود دارد اما ارادهحاضر همه فقط از این صحبت می

، جا پرداخت شود تا ساختارزینه باید در همینرهایی از وضع فعلی وجود ندارد و شاید بیشترین ه

 کردن، اقدام کنند.تغییرات اساسی کند و افرادی مسئول شوند که به جای صحبت

میلیون هکتاری سطح جنگلی کشور ۲۲کاهش   

میلیون  ۰5مشاور و مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 

میلیون هکتار کاهش  ۹۵ذشته بود که متاسفانه اکنون به هکتار سطح جنگل های کشور در گ

امروز در هشتاد و پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان،   یافته است.

خبر( اظهار کرد: طرحی که در -گام دوم مثلث توسعه اقتصادی منطقه چهار )شهرستان بافت

 .اری تفرجگاهی استبرددر حال اجراست، حفاظت محیطی و بهره« خبر»

سال  5۱نظیر است اما متاسفانه در نظیر و کمعلیرغم اینکه ایران دارای مناطق طبیعی بی 

 .گذشته در بهره برداری از مناطق طبیعی اقدامی صورت نگرفته است

مشاور و مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان این 

های طبیعی کشور محفوظ سرمایه« خبر»هایی مشابه طرح طرح مطلب که با اجرای

وند شبرداری پایدار از طبیعت ضمن حفظ طبیعت راغب میگذاران با بهرهماند،گفت: سرمایهمی

میلیون هکتار سطح جنگل های کشور در گذشته بوده  ۰5. که به این عرصه ورود پیدا کنند
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هایی از ار کاهش یافته است. با اجرای چنین طرحمیلیون هکت ۹۵است که متاسفانه اکنون به 

 .شودها جلوگیری میکاهش بیش ازپیش جنگل

 دستگیری هفت شکارچی و آسیب زننده به حیات وحش

به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر شنیده شدن صدای شلیک گلوله در ارتفاعات مناطق آزاد 

مامورین جهت “ فاعات مذکور شدند.تفت، نیروهای یگان محیط زیست این شهرستان عازم ارت

برخورد قانونی با متخلفین وارد عمل شدند اما یکی از شکارچیان که اسلحه در دست داشت 

متواری شده و نفر دوم به همراه لاشه یک بز وحشی، کوله پشتی و یک دوربین چشمی دستگیر 

اطلاعاتی مبنی بر ورود گروهی مرداد( به دنبال کسب  ۰۹از سویی دیگر صبح روز )دوشنبه ”. شد

سرخه حصار، نیروهای یگان محیط زیست این پارک یک  از شکارچیان غیرمجاز به پارک ملی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر از  شکارچی قوچ را دستگیر کردند. در گزارشی دیگر

 .دستگیری سه صیاد غیرمجاز ماهی در این شهرستان خبر داد

در پی گشت شبانه روزی “هرانا به نقل از مهر، علی فتحی نیا اظهار کرد: به گزارش خبرگزاری 

مشترک نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شوشتر و گتوند در عملیات زمینی و آبی در حوزه 

رودخانه کارون در روزهای اخیر، سه متخلف صید غیرمجاز ماهی به وسیله الکتروشوکر دستگیر 

هی به همراه سه فروند قایق، یک دستگاه موتوربرق، سه دستگاه قطعه ما ۰۰۱و از آنها تعداد 

عدد باطری کشف و ضبط و پس از تنظیم صورتجلسه برای رسیدگی به مراجع  %الکتروشوکر و 

 .”قضایی معرفی شدند

در روزهای اخیر، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست این اداره همراه با “فتحی نیا افزود: 

پس از چندین ساعت عملیات کمین زمینی و گشت آبی موفق به شناسایی نیروهای اداره گتوند 
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سه فروند قایق درحال صید ماهی توسط جریان الکتریکی در رودخانه کارون شدند و با کمین 

در محلهای گذر و نیز بارگیری و با تعقیب و گریز شبانه آنها، موفق به دستگیری هر سه متخلف 

ماده « ج»و بند  ۹۱ماده « الف»شدند. متخلفان براساس بند  و ضبط ادوات و وسایل صید آنها

 ”.قانون شکار و صید برای رسیدگی به پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند ۹۹

 

 های غیرقانونی و غیراخلاقی صید ماهیاستفاده از دستگاه شوک الکتریکی از روش“وی بیان کرد: 

ه به شود و متأسفانفلج کردن سایر آبزیان نیز میاست که علاوه بر ماهیان، موجب ازبین رفتن و 

رئیس اداره حفاظت محیط ”.روشی رایج برای صید ماهی در آبهای خوزستان تبدیل شده است

این شیوه صید ماهی، می تواند حیات تمامی آبزیان و جمعیت و تنوع “زیست شوشتر تاکید کرد: 

یل این اداره حسب وظیفه قانونی و با زیستی آنها را با خطرات جدی مواجه کرده به همین دل

 ”.وجود کمبود امکانات، تمام تلاش خود را برای مقابله با این تخلفات انجام می دهد

 عامل شکار بز وحشی در ارتفاعات تفت دستگیر شد

به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر شنیده شدن صدای شلیک گلوله در ارتفاعات مناطق آزاد 

رئیس اداره حفاظت .محیط زیست این شهرستان عازم ارتفاعات مذکور شدندتفت، نیروهای یگان 
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محیط زیست شهرستان تفت در این باره گفت: محیط بانان پس از ساعت ها جست و جو و 

 .دوربین کشی دو شکارچی متخلف را حین پایین آمدن از ارتفاعات مشاهده نمودند

 

د قانونی با متخلفین وارد عمل شدند اما محمدرضا خواجه اظهار داشت: مامورین جهت برخور

یکی از شکارچیان که اسلحه در دست داشت متواری شده و نفر دوم به همراه لاشه یک بز 

متهم پس از تشکیل پرونده جهت .وحشی، کوله پشتی و یک دوربین چشمی دستگیر شد

یت شکارچی با اعتراف متهم دستگیر شده هو.رسیدگی به جرم به مراجع قضایی معرفی گردید

 بهای نرخ آخرین بر اساس.متخلف فراری نیز شناسایی و وی نیز به دادسرا احضار خواهد شد

، جریمه قابل پرداخت از بابت زیست محیط به وارده زیان و ضرر مطالبه لحاظ به وحشی جانوران

یا بز وحشی معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است که صید و شکار غیرمجاز هر یک کل 

همچنین متهمین در دادگاه به جرم .متهمین می بایست این مبلغ را به حساب دولت واریز نماید

قانون شکار و  ۹۰شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده محاکمه شده و بر اساس ماده 

دی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نق

 میلیون ریال محکوم خواهند شد.

http://www.iew.ir/1394/05/05/38263
http://www.iew.ir/1394/05/05/38263
http://www.iew.ir/1394/05/05/38263
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 توافقنامه پاریس؛ تهدید یا فرصت

دون ای باکسیدکربن ایجاد شده، نظریهافزایش دمای زمین به علت افزایش دی  این مسئله که

 مبنا است و دلیل علمی برای این موضوع وجود ندارد.

در مورد افزایش یافتن یا نیافتن دمای کره زمین یا   ای هواشناسیهای ایستگاههبرخی داده

تغییرات اقلیمی به لحاظ دقت قابل تشکیک است.توافقنامه پاریس ابعاد گسترده حقوقی، علمی، 

سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی دارد که باید کارهای کارشناسی وسیعی از سوی کارشناسان 

ا باید در کشورمان توافقنامه پاریس و بحث گرمایش را و مسئولان بر روی آن صورت گیرد.م

بندیها را مبنای ادامه مستقلاً و به دور از حواشی سیاسی داخلی یا جهانی بررسی کنیم و جمع

های مربوط به افزایش دما در تمام دنیا از لحاظ علمی مخدوش .اساس و بنیاد نظریهراه قرار دهیم

هایی وجود دارد که پردازد؛ پدیدهیر یابد و به کنترل آن میدهد دما تغیاست.زمین اجازه نمی

 تر یا سردتر شود.گرم  دهد دمای کره زمین از حدیاجازه نمی

بسیاری از ادعاهای مطرح شده مبنی بر گرم شدن زمین که شامل بالا رفتن دمای کره زمین، 

وی های شدید جرشی، پدیدهآب شدن یخ قطبها، بالا آمدن سطح آب اقیانوسها، تغییر الگوهای با

 ای دما، فاقد پشتوانه علمی است.و افزایش هفت درجه

رود همه مربوط به آمار است در صورتی که علم بینی ها به کار میمدلهایی که برای پیش

دست آورد و مورد های هواشناسی را با آمار بهتوان دادههواشناسی با علم آمار تفاوت دارد؛ نمی

لحاظ قرار داد.در مورد سرنوشت توافقنامه پاریس باید در وهله نخست بحث علمی درست بودن 
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لط بودن گرمایش زمین مورد توجه واقع شود.اینکه مطرح شود فلان دانشمند یا کارشناس یا غ

ستنادی اند، ارا مطرح کرده  کشورهای غربی چنین موضوعاتی درباره تغییر اقلیم یا گرمایش زمین

مدت را داشته باشد و در هر های درازندارد.سازمان هواشناسی برای این تاسیس شده که داده

تواند سازمان محیط زیست باشد بلکه باید سازمان تعیین تغییرات اقلیمی نمی  حلصورت م

توانستیم در موضوع گرمایش زمین و توافقنامه پاریس، منفعل نباشیم و از هواشناسی باشد.می

المللی عضویت داریم، استفاده ظرفیت کشورهای در حال توسعه و گروههایی که در مجامع بین

 کنیم.

ط زیست متولی اصلی ریزگردها است اما متاسفانه این موضوع را به تغییر اقلیم سازمان محی

 کنند در حالی که ریزگردها ربطی به تغییرات اقلیمی ندارد.مرتبط می

خواهند ضعف مدیریتی را پشت تغییر اقلیم مخفی کنند؛ اینکه برخی مسئولان متاسفانه برخی می

د خواهنم ربط دهند، بازی با افکار عمومی است یعنی میخواهند ریزگردها را به تغییر اقلیمی

 ای برای توافقنامه پاریس داشته باشند.بهانه

آید، حرف اشتباهی است؛ به اینکه یخهای قطبی در حال آب شدن است و آب اقیانوسها بالا می

 شود و حتی آماری جهانی داریم که در برخی سالهاطور متوسط، از یخهای قطبی کاسته نمی

للی پاریس المیخها بیشتر شده است.افراد منتقد نسبت به موضوع گرمایش زمین و توافقنامه بین

المللی در جراید درباره این نفر از کسانی که در سطح بین ۹۱اند.بیش از تا امروز کجا بوده

اند یا زنند یا از شرکتهای نفتی وام گرفتهموضوعات)تغییرات اقلیمی و توافقنامه پاریس( قلم می

 پردازند!به طور مستقیم یا غیر مستقیم به وامداری آنها می
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در مورد فرآیند تغییر اقلیم باید گفت که این موضوع جا افتاده و مشخص است؛ تغییر اقلیم به 

شود.در حال حاضر در مورد تغییر اقلیمی سخن مثابه یک کشتی در حال حرکت تعبیر می

هم ربط دارد؛ اینکه یک تغییر در یک کشور رخ دهد و بگوییم گوییم که تمام آسمان دنیا به می

 ربطی ندارد، درست نیست.

قطعاً بحث تغییرات گردوغبار موضوعی نیست که صرفاً به تغییر اقلیم ارتباط داشته باشد اما به  

 شود.تغییر اقلیم هم مرتبط می

 سوزی شاهواز طریق مانور سپاهآتش

کوهستان شاهو از توابع شهرستان کامیاران، از روزهای گذشته درپی مانور سپاه پاسداران در 

های این شهرستان را به خاکستر سوزی مهیبی روی داده که صدها هکتار از جنگلتاکنون آتش

 بدل کرده است

 

درپی مانور سپاه پاسداران در کوهستان شاهو از توابع شهرستان کامیاران، از روزهای گذشته 

های این شهرستان را به خاکستر سوزی مهیبی روی داده که صدها هکتار از جنگلتاکنون آتش

ها تن از مردم منطقه و سوزی جدید کوهستان شاهو، دهبدل کرده است.درپی وقوع آتش

زیستی مریوان، سنه و کامیاران، خود را به منطقه رسانده که با ممانعت های محیطانجمن

نیروهای سپاه مواجه شدند. مقاومت مردم و نهادهای مدنی نهایتاً باعث شد تا سپاه به ورود مردم 

https://3.bp.blogspot.com/-p-kRHKxO6QM/WZMTwPJlRlI/AAAAAAAAAYE/P-d7KdJUD8kS5_XzJbZFmIoFp1YQRsaJQCLcBGAs/s1600/20170809-20170808-20170808-636373051811605838acc0ed-image23478d-thumb3b3486-image.jpg
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ه شود کسوزی موافقت کرده و آتش سرانجام مهار شود.این خبر درحالی منتشر میبه محل آتش

آگوست( ادامه داشته باشد. از آنجا که نیروهای  ۹۹مرداد ) ۰۰ن قرار است تا مانور سپاه پاسدارا

های گسترده مشابه سوزیکنند، احتمال آتشزا استفاده میهای آتشسپاه در این مانورها از بمب

باز هم وجود دارد.شایان ذکر است که با ممانعت سپاه از اطفاء حریق، هیأتی از انجمن سبز چیا 

ساعت تلاش  ۹۵شریف باجور، راهی روستاهای پالنگان و تَنگیوَر شده و پس از  به سرپرستی

مسئولیتی مسئولان، حیات را در شاهو های بیوقفه، موفق به خاموش نمودن آتش شدند.شعلهبی

و  بانانیک کارشناس ارشد محیط زیست گفت: متاسفانه به جز تعدادی از محیط!خاکستر کرد

های مردم نهاد در تلاش برای مهار آتش، ش مردم منطقه و انجمندهیاران بخش که دوشادو

سوزی گسترده به نمایش ربط تلاشی برای اطفای این آتشحضوری فعال داشتند، نهادهای ذی

سوزی گسترده در مناطق جنگلی کوه شاهو از توابع شهرستان کامیاران استان نگذاشتند.، آتش

بانان اطفا شد. نطقه، فعالان محیط زیست و محیطکردستان، در پنجمن روز به کمک مردم م

کنند.فعالان محیط هکتار برآورد می ۵۱۱کارشناسان، خسارت وارده به این منطقه را بیش از 

ربط به از بین رفتن پوشش ارزشمند جانوری توجهی نهادهای ذیزیست و مردم منطقه که از بی

ند، طی ساعات گذشته به تهیه طوماری مندسوزی گلهو گیاهی کوه شاهو، طی پنج روز آتش

ه سوزی پنج روزاند تا انتقاد خود را نسبت به عدم اعزام نیروی اطفای حریق در آتشمشغول شده

 کوه شاهو به نمایش بگذارند.
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های بانان و دهیاران بخش که دوشادوش مردم منطقه و انجمنمتاسفانه به جز تعدادی از محیط

ز آتش کوب، بیل و آبپاش، در تلاش برای مهار آتش، حضوری فعال داشتند، مردم نهاد با استفاده ا

 .سوزی گسترده به نمایش نگذاشتندربط تلاشی برای اطفای این آتشنهادهای ذی

 

تپهزیر دندان کارگران هفت« نیشکر»تلخی   

میدونی  …گویند جان سختبه ما می»های صنفی همچنان ادامه دارد؛ معوقات مزدی و تنش

درجه  55فهمی چی میگم. لای این نیزارها مییعنی چی؟ اگر در این گرمای خرماپز بیایی لابه

اونی که از  …درجه! میدونی کارگرا تو این هوا چه جوری کار میکنن؟ ۱۱بالای صفر با رطوب 

ه اینکه ب کارگر شکایت میکنه به دادگاه، نمیتونه پنج دقیقه تو این نیزارها سرپا وایسه چه برسه

« …کار کنه. اونوقت انصافه که حق و حقوق ما رو ندن. حرف هم که بزنیم برن ازمون شکایت کنند

های اخیر است.از دارشان در ماهتپه از دلایل اعتراضات دامنهاینها روایت کارگران نیشکر هفت

رکت زدند روزهایی که در اعتراض به تأخیر در پرداخت مطالبات مزدیشان دست به تجمع در ش

هایشان رهگذران جاده اهواز به شوش را مهمان تا روزی که جان به لب شدند و همراه با خانواده

اعتراض کارگریشان کردند. نتیجه این اعتراضات، احضار گروه زیادی از کارگران به دادگاه را به 
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 ارها بر فعالاندهنده افزایش فشسابقه بود و نشانهمراه داشت. اتفاقی که در سالیان اخیر بی

 .کننده( بر تجمعات صنفی کارگری استآمیز )محدودنگرش تحدید دار شدنکارگری و ادامه

 

سازی و تبعاتش اعتراض به تأخیر در پرداخت مطالبات مزدی در خصوصیساله به ۹اعتراض 

خش که شرکت به ب ۱۵دار شده است. تقریبا از سال هاست که ادامهتپه سالمجتمع نیشکر هفت

خصوصی واگذار شده به تناوب شاهد اعتراضاتی از سوی کارگران بازنشسته و شاغلین شرکت 

ایم. کمبود نقدینگی و اجرا نشدن مواد متعددی از قانون کار درباره پرداخت به موقع حقوق بوده

 و دستمزد منجر به بروز اعتراضاتی در بین کارگران شده که در برخی موارد تا چندین روز ادامه

و برگزاری  %۱داشته است. برگزاری چهار تجمع اعتراضی در پنج ماهه سپری شده از سال 

تاکنون در پی آن صورت گرفت که مسئولین شرکت نتوانستند از  ۱۵تجمعات متعدد از سال 

پس عمل به تعهدات خود در قبال کارگران برآیند. پرداخت نشدن مطالبات کارگران، پرداخت 

ای کارگران از جمله این تعهدات وصول ستگان و مطالبات مزدی و بیمهنشدن مطالبات بازنش

های اخیر، باعث شد تا در یکی از پرسروصداترین دار شدن این اعتراضات در ماهنشده است. ادامه

هایشان، جاده بندر امام به اندیمشک تپه به همراه خانوادهتجمعات، کارگران شرکت نیشکر هفت

حلی برای تجمع اعتراضی خود، تبدیل کرده بودند. موقعیت استراتژیک این را برای ساعاتی به م

منطقه باعث شد تا اعتراض صنفی کارگران از سوی برخی نهادها، امنیتی تعبیر و با آن برخورد 

https://1.bp.blogspot.com/-MuzbTSO6xY0/WZnHdiZgQjI/AAAAAAAAAYk/yG3qbj8VH_YG0UWMdhmtkI8NOuQt9wPYQCLcBGAs/s1600/images.jpg
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تپه در منزلشان کارگر مجتمع نیشکر هفت ۹5، %۹۹۱شود. روز بعد یعنی چهارم مردادماه 

ای در محور اهواز  شوش ها، مختل شدن مسیر تردد جادهداشتبازداشت شدند. دلیل این باز

عنوان شد. بعد از این اتفاق مسئولین شرکت ادعا کردند که اتفاقی که رخ داده در نتیجه شکایت 

اند. کارگران چند روز بعد با قرار کفالت آنها نبوده و برخی نهادها دستور بازداشت را صادر کرده

نفر از  ۹۱کم ر پی این اقدامات، چند روز بعد ایلنا از احضار دستمیلیونی آزاد شدند. د ۰۱

رسد فشار بر فعالان کارگری در این مجتمع کارگران معترض به دادگاه خبر داد اما حالا خبر می

نفر در ارتباط با تجمعات صنفی کارگری چند ماه  5۹کم صنعتی همچنان ادامه دارد و دست

گویند همچنان بابت برخی معوقات اند. کارگران میضار شدهگذشته این شرکت به دادگاه اح

های صورت گرفته در این کارخانه، در پی اعتراض .مزدی و مزایای دیگر از شرکت طلبکارند

ها حکایت از آن دارد که دلیل تعلیق این افراد که اند. شنیدهبرخی کارگران از کار تعلیق شده

تپه هستند، تحریک کردن کارگران برای عمدتا عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت

رگزاری تپه، محرک اصلی برای بیشکر هفتبرگزاری تجمع است. به گفته یکی از کارگران شرکت ن

توجهی های کارفرما و بیاین تجمعات، شرایط بِد زیستی این کارگران ، عملکرد و سیاست

ار تپه مشغول به کهاست در نیشکر هفتمسئولین شهرستان و استان است. این کارگر که سال

بات ه در این شرایط نباید از مطالکنند کمرتبا توجیه می»گوید: می«اتفاقیهوقایع»بوده است به 

کارگری حرف زد و باید از تولید حمایت کرد. اما به چه قیمتی؟ به قیمت له شدن کارگر؟! ما 

او ادامه « دانند یعنی چه؟ایم؟ این آقایان میچیزی در حدود سه ماه است که حقوق نگرفته

ت شده و پس از آن دیگر های فروردین و اردیبهشت پرداخحاضر حقوق ماهدرحال»دهد: می

ماه و  %محدود کردن قراردادهای کاِر از یک سال به .حقوقی به کارگران پرداخت نشده است
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توانیم حقوقتان را پرداخت کنیم ماهه کنید می %مجبور کردن کارگران به اینکه اگر قرار دادها را 

نتیجه این مسائل، برخی گوید در کند. او میمورد دیگری است که این کارگر به آن اشاره می

یکی از مسائلی که به شدت مورد اعتراض »گوید: این کارگر می.اندکارگران از کار تعلیق شده

کارگران است، تیم جدید مدیریتی است که همزمان با واگذاری شرکت به بخش خصوصی، اداره 

انجام شد،  ۱۵ر سال دهد: شکل واگذاری شرکت که داند. او ادامه میامور را نیز بر عهده گرفته

شّبهه دارد. تا پیش از واگذاری این شرکت در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع بود اما 

که قیمت شرکت چندین برابر میلیارد تومان بوده درحالی %اند پولی که برای مناقصه گذاشته

ت را فرادی که شرکدانیم این ابیشتر از رقمی است که برای مناقصه گذاشته شده است و ما نمی

کت دانیم شراند. تا آنجایی که میاند با چه شرایطی موفق به خرید شرکت شدهتحویل گرفته

میلیاردی را تقبل کرد تا در  ۱۱%میلیارد تومان بدهی داشت و کارفرمای جدید بدهی  %۱۱

ومان و میلیارد ت ۵5۱های قبل که نزدیک به های باقیمانده از سالاقساط هشت ساله و بدهی

ها افزوده سال بپردازد. اما متأسفانه همچنان بر این بدهی 5شامل بیمه و موارد دیگر بود را ظرف 

از معوقات مزدی .شود زیرا مسئولین شرکت حتی توان پرداخت حق بیمه کارگران را ندارندمی

رداخت قانون کار و پرداخت به موقع حقوق و پ ۹۱اجرای ماده »تا برخورد با فعالان کارگری

ماه  ۹کارگران روزمزد، پرداخت شدن  ۱۵حقوق خرداد و تیر همه پرسنل و بهمن و اسفند سال 

عالی کار از فروردین ماه تا آذرماه که تخلف آشکار از مصوبه شورای ۱5بن کارگران روزمزد سال 

عالی روزمزد )برخلاف مصوبه شورای %۱است، لحاظ نکردن پایه سنوات افزایش حقوق سالانه سال 

کار(، نداشتن لباس کار طی دو سال گذشته و هر سال دو دست لباس، لحاظ نکردن طرح 

طبق  ۱5و  ۱۵بندی کارگاه برای کارگران روزمزد و موقت، پرداخت نکردن پاداش سال طبقه
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از جمله مطالبات کارگران این شرکت است « شرکت دولتی بوده ۱۵که سال عرف کارگاه درحالی

رسد. در همین رابطه یکی از کارگران با هزار نفر می۹تعدادشان به بیش از  شودکه گفته می

اعلام این مطلب که مدیران شرکت تعداد کارگران برای پرداخت مطالبات را بیش از رقم واقعی 

 برداریگویند که موقع بهرهکنند و میگوید: آن چیزی که مدیران اعلام میکنند، میاعلام می

یند گونفر بیشتر نیسیتم اما آقایان می ۰۱۱۱شود درست نیست. ما بر اضافه می تعدادی کارگر نی

طور برداشت شود که پرداخت این مطالبات خیلی سخت است. اغلب این کارگران نفر تا این 55۱۱

کنند و این برای شرکتی درصد آنها، حداقل قانون کار، حقوق دریافت می ۹۱تا  ۱۱یعنی معادل 

ندادن .های پرسنل برآید، رقم بالایی نیستبع دارد و باید بتواند از پس هزینهکه این همه منا

جیره ماه رمضان با وجود تحویل حواله بین پرسنل شرکت از دیگر مزایای پرداخت نشده به 

حواله دو تا مرغ، یک خرما و یک کیسه برنج به ما دادن، مگر قیمت اینها چقدر »کارگران است. 

ها توی جیب کارگران پوسیده شد چون ما را به کارگران ندادند. این حوالهشود؟ حتی همین می

پرداخت نشدن حق بیمه تکمیلی صندوق پرسنل که «.کنیممعمولا در گرما کارکرده و عرق می

از حساب ماهانه آنها کسر شده است مورد دیگری است که به اعترضات کارگری دامن زده است. 

قد بیمه تکمیلی بین شرکت و یک بیمه معتبر هستند( صندوقی گویند خواهان ع)کارگران می

شود اما به بیمه پرداخت درست کردن برای بیمه تکمیلی که از حقوق ماهانه کارگران کسر می

مان های بیمههای درمانی به مشکل برخورد کنیم. دفترچهشود. این باعث شده از نظر هزینهنمی

ماه است ما دفترچه  ۹،۵مان با مشکل مواجه است. میلیشود و بیمه تکهاست تمدید نمیماه

حکایت .های درمان را در این مملکت متقبل شدشود هزینهبیمه نداریم.در این شرایط چطور می

نفر تاریخی تعلیق، اخراج و جابه جایی کارگران بدون رعایت تشریفات قانونی و اقدامات  5۹
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از موارد دیگری است که مورد اعتراض کارگران سازی دستوری در این خصوص به بهانه خصوصی

 کنند. ازاینها میگن ما بخش خصوصی هستیم و دستوری اخراج می»تپه است. نیشکر هفت

 «اخراج، تعلیق، جابه جایی هیچ ابایی نداشته و هیچ اعتقادی به قانون و کمیته انضباط کار ندارند.

مدار بسته در محل کارشان نصب شده است  هایاند از زمانی که دوربینکارگران معترض مدعی

اند. یکی از کارگران در این رابطه نفر از کارگران از کار اخراج یا معلق از کار شده ۹۱حدود 

که کارگران به شود. درحالیهر حرکت کارگری در این منطقه با برخورد مواجه می»گوید: می

مسائل به مباحث دیگر غلط است. همین شان هستند و اصلا گره زدن این دنبال مطالبات صنفی

دلیل اعتراضات و اعتصابات صنفی کارگری شاهد های زیادی را بهمسئله باعث شده که ما اخراج

های اخیر از نظر قضایی برخوردهای بدی با کارگران صورت گویند در ماهکارگران می« باشیم.

نفر کارگر را برای یک  5۹ه نداشته که سابق»گوید: گرفته است. یکی از کارگران در این رابطه می

اعتراض صنفی به دادگاه ببرند. آن کسی که سبب و عامل این اتفاقات است باید پاسخگو باشد و 

درجه کار  ۱۱درجه و رطوبت بالای  5۱،55به دادگاه احضار شود، نه کارگری که در دمای 

کنند و اعتراض دارند، اراذل و اب میها اعلام کردند که اینهایی که اعتصکند. بارها در رسانهمی

موقع در یک روز مشخص حقوق بدهند، قانون در گوید باید بهقانون کار می ۹۱اوباش اند. ماده 

این مورد صراحت دارد. چرا اعتراض کارگر به پرداخت نشدن به موقع حق و حقوقش را جور 

کارفرما درباره بازنشستگی  توسط ۱۰اجرا نشدن مصوبه مجلس در سال «.کنیددیگری تعبیر می

نفر است یکی از مواردی است که چندبار زمینه ساز  ۹۹۱کارگران نی بر فصلی که تعدادشان 

برها ین»گوید: تجمعات کارگران بازنشسته این شرکت شد. یکی از کارگران در این خصوص می

 ماه که برداری نیشکرتوسط شرکت که ازمهرتا اردیبهشتبه صورت فصلی و درفصل بهره
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کارهستند ودرواقع به صورت فصلی کار شود درشرکت مشغول بهبرداری شرکت تمام میبهره

بران مصوبه تصویب کرد مابقی سال نه که مجلس به صورت خاص برای نی ۱۰کنند. تا سال می

کردند، درنتیجه برای استفاده از طرح شد نه حقوق دریافت میبیمه برای آنها واریز می

شد. تا اینکه این مصوبه مجلس تصویب شد و آور بیمه آنها دچار فاصله میی زیانبازنشستگ

 کرد ولیمیلیاردتومان برای بازنشستگی این کارگران واریز می ۰5باید تپه شرکت نیشکر هفت

تاکنون شرکت  ۱۰نفر از آنها بازنشسته شدند، از سال  ۹۹۱میلیارد واریز کرد و بیش از  ۹5فقط 

مابقی را پرداخت نکرده است. اخیرا هم که شرکت به بخش خصوصی واگذار شده  میلیارد ۹۱

برای  ایباوجود پیگیری آنها تاکنون عملا اقدامی صورت نگرفته. اگر این مبلغ که قطعا جریمه

نفر دیگر از آنها بازنشسته  ۹۹۱گیرد، پرداخت شود حدود تأخیر در واریز به آن تعلق می

 برهای شرکت آیا وعده مدیران مبنیدانند با توجه به بدهیویند نمیگکارگران می.شوندمی

شود یا خیر! این درحالی است که به گفته یکی از کارگران، با بازپرداخت تعهدات مالی عملی می

های جانبی گذاریوجود عدم پرداخت به موقع مطالبات مزدی کارگران این شرکت به سرمایه

مثلا رقم کلانی را به تیم فوتبال استقلال اهواز »گوید: باره میدراین پردازد. یکی از کارگرانمی

گذاری کنند. به این دلیل که این تیم زیر نظر استاندار است و دهند تا روی این تیم سرمایهمی

اش این شده که وقتی ما از کند. نتیجهکنند با این کار استاندار از شرکت حمایت میفکر می

نان .دهدکنیم استاندار هیچ ترتیب اثری به مشکلات ما نمیلباتمان گله میپرداخت نشدن مطا

 سازی مشکلات کارگریتپه پس از خصوصیدهند.شرایط خاص نیشکر هفتقسطی هم به ما نمی

وقتی »رسد. را در این منطقه صد چندان کرده است و اعتراضات کارگران نیز به جایی نمی

ها هفت ماه، گویند چه خبرتان است، خیلی از شرکتیکنیم مسئولین شرکت ماعتراض می
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چه دلیلی دارد که این را مطرح  …کنیداند. چرا اعتراض میهشت ماه است که حقوق نداده

کنید؟ باید اعمال قانون شود و هر جا که دیرکرد در پرداخت معوقات دارند باید به موقع می

 هاست باعثهای غلطی است که سالی و سیاستحقوق کارگر را پرداخت کنند. اینها از ناکارآمد

شود به کارگر مربوط وکار شده. اینکه از بخش تولید حمایت نمیایجاد مشکل در بازار کسب

کنم و اول ماه حقوقم من کارگر نباید برای این موضوع دغدغه داشته باشم. من کار می نیست. 

سال سابقه کار آنچنان گرفتارم که ماهی  خواهم. ما الان اقساط زیادی داریم. من با چندرا می

های دیگه هم هستن که قسط دارن، با این دهم. خیلی از بچهبیش از دو میلیون قسط می

هامون میگن که گیرن و به ضامنها مرتب دارن یقه مون رو میشرایطی که پیش اومده بانک

گوید: به خاطر باره مینیکی از کارگران این شرکت درای.هادیرکرد داشتیم تو پرداخت قسط

اوضاع بد مالی، خیلی جاها حساب دفتری برای خریدهامون داریم. باور کنید این چند وقته 

 …یرنگدهد. خیلی از کارگران نان قسطی از نانوایی مینانوایی شرکت هم به ما نان قسطی نمی

اکثر ما حقوقمان زیر  اندازی نداریم چونترین مخارج زندگیمون محرومیم. ما پسما از ابتدایی

عنوان حقوق درصد کارگران حداقل قانون کار را به ۹۱تا  ۱۱بیش از  …خط فلاکت است، نه فقر

اره توانی اجدهد اگر نمیکنند. اغلب اجاره نشین هستند و صاحبخانه مرتب اخطار میدریافت می

لاتی که به دلیل مشک د گوینتپه میکارگران نیشکر هفت«. …را به موقع پرداخت کنی برو بیرون

ها برای آنها به وجود آمده برخی کارگران دچار مشکلات عدیده در اثر تأخیر در پرداخت حقوق

ها این»شان شده است. اند که منجر به طلاق و از هم پاشیدگی زندگی خانوادگیخانوادگی شده

وش کارگران ما رو درک نمیکنن. فقط میگن حمایت از تولید و بخش خصوصی. مرتب توی گ

گذار برود دیگر کسی نیست، پس باید هرچه گفت، گوش کنید. خوانند اگر این سرمایهمی
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نند کها استفاده میترند. پولش رو دارند، نفوذش رو دارند و از تمام ظرفیتمتأسفانه اونها قوی

 که صدای ما شنیده نشود.

 زیست ایران در دوسال گذشتهای محیطپله۱۱سقوط 

در سال  ۹۹پله سقوط از  ۰۰زیستی با رتبه ایران در شاخص عملکرد محیط  ۰۱۹%در سال 

حال کشورهای فنلاند، ایسلند، تنزل یافته است. درهمین ۰۱۹%در سال  5۹۱به رتبه  ۵۰۱۹

ان، اند و افغانستهای اول تا پنجم جهان را از آن خود کردهترتیب رتبهسوئد، دانمارک و اسلوونی به

کشور  ۹۱اند. ایران حتی در بین ، ماداگاسکار، اریتره و سومالی در قعر جدول قرار گرفتهنیجر

 .جایگاهی بهتر از پله سیزدهم دریافت نکرده است خاورمیانه 

گذشته در مجمع جهانی اقتصاد در داووس منتشر شد، بار دیگر نشان داد که وضعیت 

ندارد و باوجود شعارهایی که برای در اولویت زیست ایران همچنان در شرایط مطلوبی قرار محیط

شود ولی در عمل کارنامه های کشور داده میریزیها و برنامهزیست در سیاستقراردادن محیط

 !زیست ایران دچار تنزل هم شده استمحیط

که توسط دانشگاه ییل آمریکا تهیه و ارائه شده،  %۰۱۹در سال  EPI چراکه براساس گزارش

 ۹۱5به رتبه  ۰۱۹۵در سال  ۹۹پله سقوط از  ۰۰زیستی با رتبه ایران در شاخص عملکرد محیط

حال کشورهای فنلاند، ایسلند، سوئد، دانمارک و تنزل یافته است. درهمین %۰۱۹در سال 

اند و افغانستان، نیجر، جهان را از آن خود کردههای اول تا پنجم ترتیب رتبهاسلوونی به

کشور خاورمیانه  ۹۱اند. ایران حتی در بین ماداگاسکار، اریتره و سومالی در قعر جدول قرار گرفته

جا بگذارد و جایگاهی بهتر از پله سیزدهم دریافت نکرده هم نتوانسته کارنامه موفقی از خود به
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های مرتبط با زیست ایران شده، شاخصباعث سقوط محیطبه گواه گزارش منتشره، آنچه .است

ها، جنگل و پیامدهای بهداشتی ناشی از انواع منابع آب، آلودگی هوا، تنوع زیستی و زیستگاه

ای منسجم و مؤثر برای ها بوده است. این به این معنی است که ایران نتوانسته برنامهآلودگی

ها و بهبود وضعیت هوا و حفظ منابع آب کشور لوحش، جنگهای طبیعی، حیاتحفظ زیستگاه

 .به اجرا بگذارد

دهد که تاکنون نشان می %۰۱۱زیستی دولت ایران از سال تنها مروری بر رتبه عملکرد محیط

زیست کشورمان بدتر از سال قبل شده است چراکه ایران در سال تقریبا هرسال وضعیت محیط

در  ۰۱۹۱، در سال ۱%در رتبه  ۰۱۱۹، در سال 5۹کشور جهان در رتبه  ۹۵۰در بین  ۰۱۱%

بوده که ایران با چند درجه بهبود  ۰۱۹۵و تنها در سال  ۹۹۵در جایگاه  ۰۱۹۰، در سال ۱۹رتبه 

جهان تنزل  ۹۱5ای به پله پله ۰۰جهان قرار داشته است و حالا بار دیگر با سقوط  ۹۹در پله 

 .درجه یافته است

د دهنشان در جهان ادامه میهاست به صدرنشینیاش سالهمسایه اینکه چرا فنلاند و کشورهای 

های سازگار با طبیعت و تعهد بالای اجتماعی ها و برنامهبیش از هرچیز به دلیل تدوین استراتژی

این کشور در تحقق یک جامعه عاری از کربن است؛ کشوری که بیشتر روزهای سال در تاریکی 

درصد از  ۹۹حدود  ۰۱۰۱بیند قرار است تا سال به خود نمی برد و عملا رنگ آفتابسر میبه

اش را از منابع تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی تأمین کند ولی در ایران انرژی مصرفی

کننده انرژی کشورند و ذخایر های فسیلی و منابع اندک آبی هستند که تأمینهمچنان سوخت

ه پای توسعه غیراصولی کشاورزی ذبح مان همچنان بهای زیرزمینیاتمام آبروبه

بودن وضعیت منابع بر بحرانیآور اینکه با وجود همه شواهد و مدارک موجود مبنیتأسف.شودمی
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طبیعی کشورمان، همچنان خبرها حاکی است که طرح و لوایح متعددی از سوی دولت و 

 –اطق چهارگانه ها و مراتع و مننمایندگان مجلس برای واگذاری اراضی ملی و حتی جنگل

در دست بررسی و در آستانه تصویب قرار دارد  -همچون طرح قانونی حفظ کاربری اراضی زراعی

آنکه کسی بیندیشد با کدامین ذخایر آبی، همچنان کشاورزی را مبنای توسعه کشور قرار بی

میلیون اراضی ملی کشور که منجر به ایم و اساسا رهاورد واگذاری بیش از هفتداده

کشیده، های زیرزمینی تههای گسترده شد چه بوده است؟ مراتع لخت و فقیر، آبخواریینزم

ل و زواهای خشکیده و روبهکشیده و جنگلفلکهای سربههای فرونشسته، ویلاها و شهرکدشت

های غلط در چند دهه اخیر بوده گذاریهای تهی و عاری از حیات پیامد همه این سیاستدریاچه

 .است

 

اصله درخت در یکی از روستاهای ملارد ۱۲قطع   

ساله در  ۹۱۱تا  5۱اصله درخت بین  ۰۹رییس اداره محیط زیست شهرستان ملارد از قطع 

روستای خوشنام این شهرستان خبر داد.به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، یعقوب 

دهیاری خوشنام ملارد به دلیل اصله درخت توسط بخشداری و  ۰۹با بیان اینکه حدود  مریدزاده

محیط زیست در کارگروه فضای سبز با “های عمرانی قطع شده است، اظهار کرد: انجام فعالیت

رغم مخالفت محیط زیست و عدم داشتن مجوز که متاسفانه علی قطع درختان مخالفت کرده بود

ین طرح عمرانی در روستای از این نهاد، درختان قطع شده است.وی با اشاره به اینکه برای انجام ا

فانه متاس“استفاده کنند، گفت:  توانستند از راهکارهای دیگری مانند انتقال درختانملارد، می

اند اند و مصلحت پروژه را در نظر گرفتهترین راهکار که قطع درختان است را انتخاب کردهساده
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ینکه احتمال دارد استانداری رییس اداره محیط زیست ملارد با اشاره به ا”.نه محیط زیست را

قطعا پیگیر این موضوع خواهیم بود “شهرستان ملارد اجازه این کار را به آنان داده باشد، گفت: 

در  استان تهران یکی از شهرهای مَلارد”.های خود را به دستگاه قضایی خواهیم فرستادو شکایت

 ایران است..

 

 

 زیستماجرای ساخت سد گتوند و موزه عبرت محیط 

سد گتوند در استان خوزستان که خشت اول آن کج گذارده شد، یک فاجعه زیست محیطی برای 

جنوب ایران را رقم زده است. سدی که تنها دستاوردش امروز شور کردن کارون است، باید به 

تبدیل کرد.از همان ابتدای ساخت سد گتوند بسیاری از اساتید حوزه ” موزه عبرت محیط زیست“

ویژه اساتید دانشگاه اهواز خواستار توقف روند اجرا و ساخت این سد شدند. شناسی بهینآب و زم

ها علت مخالفت خود را وجود تپه نمکی به نام گچساران اعلام کردند که در امتداد مخزن این آن

 سد وجود داشت.

https://2.bp.blogspot.com/-4lnDpskA7tc/WZ76U1kcxGI/AAAAAAAAAZE/3JIvOjqjghQvdwQrlJ0G5Z6k0sVMVK4yACLcBGAs/s1600/57462732-300x191.jpg
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ابل هنگامی قسد ایران شناخته شده، ” ترینپرهزینه“اصرار بر ساختن سد گتوند که به عنوان 

شود که بدانیم چه نهادهایی در آن دخیل هستند. کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و فهم می

نیروی ایران. مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس )وابسته به آستان قدس رضوی( و 

دا تپیمانکار: گروه سپاسد )وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی(در اب

مسئوولان متولی ساخت سد گتوند، تمامی ادعاهای مطرح شده را رد کردند و اعلام شد که سازند 

ای شدن مشکل نمک در ها پس از رسانهنمکی گچساران در محدوده این سد وجود ندارد. آن

محدوده سد، هنگامی به وجود نمک اعتراف کردند که عملا میلیاردها تومان بودجه صرف شده 

 شد.همراه می” آبروریزی“خریب یا عدم آبگیری سد با سئوالات بیشتر و بود و ت

 

در ابتدا مسئوولان متولی ساخت سد گتوند، تمامی ادعاهای مطرح شده را رد کردند و اعلام شد 

ای شدن مشکل ها پس از رسانهکه سازند نمکی گچساران در محدوده این سد وجود ندارد. آن

می به وجود نمک اعتراف کردند که عملا میلیاردها تومان بودجه نمک در محدوده سد، هنگا

https://2.bp.blogspot.com/-eOIZ_8Q2vDM/WaExsrmPTsI/AAAAAAAAAZU/16I9cEux3ZQsCiodIHhstNdg3iXQ75vtwCLcBGAs/s1600/06.jpg
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همراه ” آبروریزی“صرف شده بود و تخریب یا عدم آبگیری سد با سئوالات بیشتر و 

شد.مسئولان سد گتوند در صدد برآمدند تا با ساخت دیواری حائل از خاک رس که اصلاحا می

های سازند گچساران جلوگیری کنند و بار شود از برخود آب با نمکنامیده می” پتوی رسی“

ستند، دانفایده میرا بی” پتوی رسی“های کارشناسان که ساخت این دیگر بدون توجه به صحبت

 های کلان انجام شد.این پروژه نیز آغاز و با صرف هزینه

سال دیگر آب  ۱۱میلیون ایرانی باید محیط بان شوند/ ایران برای  ۷۱همه 

 نخواهد داشت

 اساسی از تزیس محیط اینکه بیان با کرمانشاه، هشیلان تالاب از بازدید حاشیه در کلانتری عیسی

 ظیرن توسعه ارکان دیگر پایدار توسعه تحقق برای کرد: اظهار است، پایدار توسعه ارکان ترین

یط حوی به مشکلات فرار روی سازمان مگیرند. قرار هم کنار در باید هم اجتماعی مسائل و اقتصاد

زیست اشاره کرد و گفت: سازمان محیط زیست سازمانی کوچک با بودجه محدود سالانه حدود 

میلیارد تومانی است که این بودجه کمتر از کمک دولت به دو منطقه آزاد تجاری است و  ۵۰۱

با این اعتبارت محدود نمی توان محیط زیست را حفظ کرد.کلانتری افزود: با این شرایط باید از 

میلیون محیط  ۹۱میلیون ایرانی به  ۹۱های مردمی استفاده کنیم و به سمتی برویم که کمک 

بان تبدیل شوند.وی پیشنهاد ایجاد معاونت فرهنگی اجتماعی در سازمان محیط زیست را مطرح 

کرد و افزود: با این کار می توان حفاظت از محیط زیست را به دل خانواده ها برد.معاون رییس 

امه حفظ منابع تجدیدپذیر)گیاهان و جانوران( را از وظایف اصلی سازمان محیط جمهور در اد

زیست برشمرد و گفت: متاسفانه بانک ژن جامعی در کشور نداریم.رییس سازمان محیط زیست 
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افزود: دفاع از حقوق شهرندی مردم که در وضعیت محیط زیستی خوبی زندگی کنند از دیگر 

است.کلانتری با انتقاد از تصمیم گیریهای جزیره ای در کشور،  وظایف اصلی سازمان محیط زیست

گفت: بعنوان مثال تحقق هدف گذاری انجام شده در برنامه ششم توسعه برای افزایش تولیدات 

میلیارد متر مکعب بیشتر شود و این درحالیست  ۹5کشاورزی باعث می شود مصرف آب کشور 

کعب اضافه برداشت آب داریم.وی اولین معضل محیط میلیارد مترم 5۱که هم اکنون نیز سالانه 

درصد  ۹۱سال آینده  ۰۱زیستی کشور را بحران آب دانست و گفت: با ادامه روند موجود در 

وسعت کشور آب نخواهد داشت.کلانتری افزود: با وجود بحران آب، متاسفانه گاها مشغول مسائلی 

عمق فاجعه بحران آب بسیار جدی  همچون آلودگی هوا و یا زباله می شویم، درصورتیکه

است.رییس سازمان محیط زیست در ادامه با بیان اینکه توسعه هیچ تضادی با محیط زیست 

ندارد، در کشور چهار میلیون بیکار داریم و نباید با بهانه تراشی جلوی سرمایه گذاری را در کشور 

این گزارش  .نیازاست اعتبار تومان میلیون ۹۱۱ هشیلان نگری پرنده سایت تکمیل برایبگیریم.

مدیر کل محیط زیست استان کرمانشاه گفت: برای تکمیل سایت پرنده نگری هشیلان  می افزاید:

غلامحسین کاظمی امروز دوشنبه در بازدید از سایت  میلیون تومان اعتبار نیاز داریم. ۹۱۱به 

دیریت سازمان حفاظت هزار هکتار وسعت مناطق تحت م ۹%۹پرنده نگری هشیلان اظهار داشت: 

شود.وی با اشاره به وجود درصد از مساحت استان را شامل می ۱.%محیط زیست استان است که 

پنج منطقه شکار و تیراندازی ممنوع در استان کرمانشاه گفت: هم اکنون در استان شصت محیط 

 ۹۹و نیاز شدید به نیروی انسانی داریم.کاظمی از فعالیت  بان داریم که تعدادشان اندک است 

هکتار  ۰۱۹۰تشکل زیست محیطی در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: منطقه تالاب هشیلان 

 ۵5۱شود و وسعت خود تالاب نیز وسعت دارد و منطقه شکار و تیراندازی ممنوع محسوب می
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با اشاره به مشکل چاه های غیرمجاز در  هکتار است و صد و ده جزیره کوچک و بزرگ دارد.وی

اطراف تالاب گفت: برای سایت پرنده نگری هشیلان یک میلیارد و سیصد میلیون تومان، تاکنون 

هزینه کردیم و به هفتصد تا هشتصد میلیون تومان دیگر نیاز داریم تا سایت را تکمیل و برای 

ط زیست استان نیز در این جلسه به دهه فجر به بهره برداری برسد.فرمانده یگان حفاظت محی

مشکلات مالی کارمندان محیط زیست اشاره و بیان کرد: پایین بودن سقف حقوق، اجرایی نشدن 

حق نوبت کاری، پایین بودن حق اضافه کاری از مشکلات ما است و یک سال است که اداره کل 

 حقوق ماموریتی را دریافت نکرده است.

 

 خشکیتالاب دائمی قم در آستانه 

درصد از مساحت زمین را اکوسیستم های تالابی فراگرفته و تالاب ها یکی از منابع  %حداقل 

نوع تالاب  ۵۰نوع از  ۵۹اصلی تامین آب و غذا برای انسان ها هستند و ایران نیز با دارا بودن 

اری از یموجود در دنیا، دارای بیشترین تنوع تالاب در دنیا می باشد.استان قم بر خلاف تصور بس

مردم که این خطه را استانی کویری، با آب و هوای بسیار نامناسب می دانند، دارای اکوسیستم 

های کوهستانی، کوهپایه ای و کویری در غرب و شرق استان است که در میان این تنوع آب و 

  هوایی و زیستگاهی، وجود شش تالاب فصلی و دائمی خودنمایی می کند.
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درصد از وسعت جغرافیایی  ۹۱هزار هکتار، حدود  ۹۱۱قم با وسعت حدود تالاب های استان 

استان را تشکیل داده و بر همین اساس، قم یکی از تالابی ترین استان های کشور و دارای ظرفیت 

های عظیم زیست محیطی است که همه ساله میزبان دسته های بزرگ پرندگان مهاجر است تا 

در کویر خلاصه نمی شودوسعت تالاب ها در استان قم بیش از اثبات کند که زیبایی قم تنها 

چهار برابر میانگین کشوری است و این تالاب ها با توجه به شرایط ویژه اکولوژیکی و زمین 

شناختی و قرار گرفتن در مسیر مهاجرت پرندگان، دارای گونه های غنی گیاهی و جانوری 

 ۰۱استان است که در شمال شهر و در حدود  است.تالاب بهشت معصومه قم تنها تالاب دائمی

کیلومتری حاشیه شرقی اتوبان قم تهران قرار گرفته  ۹کیلومتری جنوب تالاب حوض سلطان در 

تالاب بهشت معصومه قم پیش از این در تمام فصول آب داشت. این تالاب مجموعه  است.

 شوداکنون این تالابمی های کویری است که از پیوند آب آنها آبگیرهای دائمی تشکیلچشمه

در کنار چهار تالاب دیگر یعنی حوض سلطان، مره، غدیر و دریاچه نمک در خطر نابودی قرار 

بر  شوند. علاوهها عنوان میگرفته است .خشکسالی و گرمای هوا عوامل طبیعی نابودی این تالاب

های آبهین حقاین، ساخت سدهای مختلف در بالادست رودها و الگوهای غلط کشاورزی تأم

ها را با مشکل مواجه ساخته است .خشکسالی در قم در حال پیشروی است زیست محیطی تالاب

و باعث شده تا نیمی از روستاهای این استان از سکنه خالی شوند. پنج تالاب این استان در حال 
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ها گردشدن به منشاء ریزدو دریاچه نمک و تالاب غدیر نیز اکنون پس از خشک.شدن استخشک

کمبود آب باعث شده تا آبرسانی   اند.های همسایه قم را تحت تأثیر قرار دادهاند و استانبدل شده

ولی متاسفانه شاهد خشکی بخش عظیمی از این  به بسیاری از روستاهای قم با تانکر انجام شود

رایط ش تالاب هستیم و به دلیل کویری بودن استان و میزان کم بارندگی، بازگشت تالاب به

 .گذشته و شادابی و طراوت و جذب پرندگان مهاجر را میتوان دور از ذهن دانست

 

 معضل پسماند بر آب و خاک گیلان

محیط زیست گیلان  …ها وخواری، تغییرکاربریخواری ،تالابتصرف اراضی، کوه خواری،ساحل 

 .را رنج می دهد،اما با وجود همه این موارد پسماند مهمترین معضل در گیلان است

 

اگر مدیریت اصولی برای پسماند گیلان پیاده نشود، آلودگی آب و خاک و حتی هوا گریبانگر 

حال اقدامات خوبی که در بحث آموزش و تفکیک زباله از مبدا در استان در  گیلان خواهد شد.

 .انجام است، توفیقات مناسب بوده است،اما هنوز برای رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم

های کمپوست رودسر، انزلی و کرد: کارخانه مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان خاطرنشان

ستاندار های ارشت در حال حاضر با ظرفیت خوبی در حال کار هستند.وی با بیان اینکه با پیگیری
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های کمپوست تالش و لنگرود نیز راه اندازی ریزی شده است کارخانهدر سال گذشته، برنامه گیلان

شوند و برای هر کدام از این دو کارخانه کمپوست دو و نیم میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته 

تن دیگر به ظرفیت کمپوست 5۱۱شده است،اضافه کرد:با راه اندازی این کارخانه های کمپوست 

تن خواهد  ۵۱۱ان اضافه خواهد شد و در مجموع ظرفیت کمپوست گیلان به هزار و است

های اولیه شوراهای اسلامی شهرها و روستاها گیلان قرار باید مشکل پسماند جزو برنامه رسید.

شد که مجوز آن باید از سوی اصله درخت باید قطع می ۰۱۱بگیرد.برای رسیدن به راه دسترسی 

و طی یک پروسه زمانی خوشبختانه موفق به اخذ مجوز شدیم.برای ادامه  شدکشور گرفته می

ساخت بازچرخانی توسط دانشگاه گیلان انجام شده و لوله گذاری برای خروجی گاز متان از عرصه 

امسال شهرداری رشت برای این موضوع تخصیص  دفنگاه توسط پیمانکار نیز دیده شده است.

 .یه خانه را در پایین دست انجام می دهدبودجه قائل شده است و ساخت تصف

ها برای دریاچه ارومیه کاری زیست: دولت در این سالپژوهشگران محیط

 نکرده است

شود که تغییرات اقلیمی رودخانه فصلی تأمین می %۹رودخانه دائمی و  ۹۱آب دریاچه ارومیه از »

 «.شناسی جدی استو علل گوناگون سبب کاهش آب این دریاچه شده که نیازمند آسیب
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احیای دریاچه ارومیه، موانع »های آبریز خزر و ارومیه در نشست مرتضی موسوی، مدیرکل حوضه

ها بهنگام است و دیگر درصد بارش ۰5با بیان این مطلب گفت: در کشور ما حدود « و راهکارها

کند برای نیازهای ها ایجاب میگیرد که شرایط پراکندگی بارشها نابهنگام صورت میبارش

های اندیشی خاصی تدوین شود. مدیرکل حوضههای سالانه چارهژیک کشور از حاصل بارشاسترات

 کننده فزونیآبریز خزر و ارومیه تصریح کرد: آب تجدیدپذیر ما ثابت است اما جمعیت مصرف

توانیم با آب فعلی نیاز جمعیت رو به رشد را تأمین کنیم. سال ساخت سد گرفته و ما نمی

میلیارد مترمکعب آب داشت، چرا فقط ایجاد  ۹۰گردد که دریاچه ارومیه نی بازمیرود به زمازرینه

دهید؟ پارامترهای گوناگونی در این حادثه اثرگذار است. سد را ملاک خشکی دریاچه قرار می

ا قبول کند امموسوی توضیح داد: البته سدسازی یکی از عواملی است که توسعه پایدار ایجاب می

د نبای»ها تنها عامل خشک شدن دریاچه ارومیه بوده است. وی با بیان اینکه یندارم که سدساز

میلیارد ، گفت: ما حدود یک«تغییر رویکردهای نوین در مدیریت منابع آب را فراموش کنیم

سال  5دادیم که این رقم قرار است طی مترمکعب از محل سدها برای کشاورزی اختصاص می

 هایاین میزان آب به دریاچه اختصاص پیدا کند. مدیرکل حوضهدرصد کاهش یابد و  ۹هر سال 

های خوب دیگری که انجام شده توقف ساخت آبریز خزر و ارومیه ادامه داد: از جمله فعالیت

های آتی خواهیم ها را در سالکاره بوده است که البته ثمره برخی از این فعالیتسدهای نیمه

شک کند.در همین باره، فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر حوزه تواند دریاچه را خدید.ساخت سد می

سد در حوزه کوچک دریاچه ارومیه %5آب و توسعه پایدار نیز در این نشست اظهار کرد: ساخت 

های سال این دریاچه را خشک کند، این در حالی است که روی رودخانه۹۱تواند در عرض می

یاچه سالم مانده است. وی ادامه داد: این درست ایم و آن درمنتهی به دریاچه زریوار سدی نساخته
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سد ساخته شود؛ این حقیقت است که %5روی دریاچه ارومیه نیست که برای توسعه منابع آب 

این دریاچه در حال مرگ است. پژوهشگر حوزه آب و توسعه پایدار تصریح کرد: عامل اصلی 

ی آب و سدسازی بوده است و نمونه اهایی همانند ارومیه مدیریت سازهوضعیت نامطلوب دریاچه

کنددریاچهآرال در ظفرنژادتوضیحداد: علمهمثابتمی بارز آن در دریاچه آرال نیز رخ داده است.

روسیه بر اثر سدسازی به خشکی دچار شده است؛ خشکیدن دریاچه ارومیه به هیچ عنوان ناشی 

ه های ناشیانه انسان بوده کتکاریاز اقلیم نیست، چرا که اقلیم جهان تغییر کرده اما ناشی از دس

هزار سال گذشته  ۹۱۱ای که در دریاچه ارومیه رو به خشکی گذاشته است. وی ادامه داد: دریاچه

مدت خشک شود، مگر اینکه خشک نشده بود چطور ممکن است در شرایط اقلیمی کوتاه

وزه آب و توسعه های انسانی بر عملکرد و اکوسیستم آن چیره شده باشد. پژوهشگر حفناوری

ای آب است، گفت: دریاچه ها مدیریت سازهپایدار با تأکید بر اینکه عامل خشک شدن دریاچه

ارومیه هم به سرنوشت دریاچه بختگان و تالاب جازموریان و کارون دچار شده است؛ در این میان 

 اند.دهدر برفقط دریاچه زریوار، گهر و چند دریاچه کوچک دیگر هستند که جان سالم به

 خشکسالی تالاب های شادگان و چغاخور

ها و گرمای هوا شاهد خشک شدن های تالابرویه از آبهر ساله با کاهش بارندگی و استفاده بی

ی شادگان المللهای زیست محیطی هستیم. تالاب بینزار و از بین رفتن گونهو تبدیل آنها به شوره

هزار هکتار قرار گرفته است که بدلیل  ۵۱۱و با در جنوب استان خوزستان و در شهر شادگان 

زار تبدیل شده است.تالاب هزار هکتار از آن به شوره ۰۱خشک شدن آب تالاب در حال حاضر 

هکتار در مسیر جاده شهرکرد به خوزستان  ۰۹۱۱المللی و زیبای چغاخور با مساحتی حدود بین

های وجود انواع پرندگان مهاجر از ویژگیاندازهای زیبا و قرار گرفته است. هوای مطبوع، چشم
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زار این تالاب بوده است که این روزها در اثر کمبود آب و خشکسالی در حال تبدیل شدن به شوره

 است.

 

 

 روستا برای ادامه حیات سیاهرود ۲۴تلاش اهالی 

 گل رچنگ،ک کلا، آهنگر کوتنا، بزرگ، قادیکلای میانرود، آبمال، ساروکلا، فولادکلا، روستانشینان

 ندهیساما کارگروه تشکیل با چینک پر و صالح ابو سید کتی، سیف چپی، ریکنده، افشان،

 مصوبه درقالب اقدامات یکسری اجرای با و اند شده عمل وارد رودخانه این نجات برای سیاهرود

 اتنج دنبال به زیست محیط دوستداران درقالب اداری های چهارچوب از خارج و کارگروه این

 هستند. مازندران استان مهم رودخانه این

 آن به درگذشته دلیل همین به و آمده پدید نهر و رود۹۱ پیوستن هم به از سیاهرود رودخانه

 یرمس از کیلومتر پنج که شد معروف سیاهرود به ها سال از پس و گفتند می نیز ˈ’رود سیˈ‘

 معضل گرفتن نادیده .گذرد می قائمشهر وشهر روستاها داخل از رودخانه این کیلومتری 5۹

 اکنون رودخانه این در آلودگی ، خدماتی و صنعتی ، تجاری اماکن های فاضلاب و ها پساب ورود

 در یزن جانداران حیات فروغ بلکه نیست آب زلالی از خبری تنها نه دیگر هک است شده بدانجا تا

 رفع هدف با سیاهرود روخانه ساماندهی کارگروه تشکیل فکر .است گراییده خاموشی به آن

https://2.bp.blogspot.com/-qfD6vuyBl-o/WcLU9smBJXI/AAAAAAAAAak/pyIlT_6Pz4c8aXbiKl8cgPFb9R26Nz77wCLcBGAs/s1600/57557888_Mohammad-Ahangar-7-150x150.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-O6TUGkjduqc/WcLVCgZr3xI/AAAAAAAAAao/SXhvbDEW0uY9DTMBXAoMms4vKVDdKJFyQCLcBGAs/s1600/57557882_Mohammad-Ahangar-1-150x150.jpg
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 .نفر۰۱خورد قائمشهرکلید میانرود روستای زیست محیط دوستداران انجمن توسط آن مشکلات

 سیاهرود بالادست روستای ۹۵ دهیاران و اسلامی شوراهای اعضای از متشکل کارگروه این عضو

 برنامه اجرای روستاها این اهالی و مردمی ظرفیت از استفاده با زیست محیط فعال اینجوهای و

 . اند کرده انتخاب خود هدف عنوان به را رودخانه این داشتن نگه زنده و حفظ برای هایی

 بنیانگذاران از ذوالفقار بهمن بالادست روستای ۹۵ اهالی حضور با سیاهرود ساماندهی کارگروه

 در :گفت ایرنا خبرنگار به میانرود روستای زیست محیط دوستداران انجمن عضو و کارگروه این

 نهمچنی و آبزیان انواع نمو و رشد برای مناسب محیطی سیاهرود رودخانه پاک و زلال آب گذشته

 چندان نه های سال در : افزود وی .رفت می مارش به مردم برای آشامیدنی آب صورت به مصرف

 برای آن آب از رود این حاشیه ساکنین و اهالی که بود زلال ای اندازه به سیاهرود آب دور

 الانمیانس و پیران صحبت و کلام هم هنوز آب زلالی و کردند می استفاده شو و شست و آشامیدن

  .است رودخانه این نزدیکی در ساکن قائمشهری

 

 ودگیآل تولیدکننده و متجاوزان با برخورد در قوانین نقض و ها توجهی بی برخی از که والفقارذ

 مراکز تعداد افزایش باعث ها توجهی بی و کوتاهی این : داد ادامه ، کرد گلایه رودخانه این در

 دهه سه توجهی بی از وی. است شده رودخانه آلودگی افزایش آن دنبال به و مسیر در ها آلاینده

 همم رودخانه این کنونی وضعیت ایجاد در عامل ترین اصلی عنوان به عوامل این با برخورد در ای
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 برای ای نتیجه به رسیدن برای روستاها اهالی پیگیری ماندن نتیجه بی : گفت و دانست مازندران

 دهتفااس منظور این برای منطقه اهالی و اینجوها ظرفیت از تا شد باعث رودخانه مشکلات رفع

 دهیاران و شوراها همکاری با مازندران زیستی محیط و فرهنگی فعال این گفته به. بکنیم

 اینجوهای و دارند قرار سیاهرود رودخانه بالادست در که کوهساران و آباد علی دهستان روستاهای

 شناسایی وی. شد تشکیل رودخانه این ساماندهی کارگروه ، قائمشهر شهرستان زیست محیط

 ورایش اهالی توسط تجاری و خانگی ، صنعتی های فاضلاب پساب ورود نظر از پذیر آسیب نقاط

 ، کوتاه های برنامه عنوان به را رودخانه حریم آزادسازی و لایروبی ، منطقه روستای ۹۵ اسلامی

 یکیلاست سدهای ساخت از .ذوالفقار کرد ذکر سیاهرود نجات برای کارگروه این مدت بلند و میان

 های آلایندگی رفع با : داد ادامه و کرد ذکر سیاهرود برای آینده انداز چشم دیگر نوانع به

 .شود درآمد کسب و گردشگری برای خوبی بستر تواند می رودخانه

 برابر حد مجاز ۷گرد و غبار در اهواز بیش از 

شده که میکروگرم بر مترمکعب اعلام  ۹%۰میزان گرد و غبار صبح شنبه در اهواز یک هزار و 

استان خوزستان چندین  برابر حد مجاز است و بیشترین میزان را در خوزستان دارد. ۹،۵۰معادل 

سال است که درگیر پدیده گردو غبار با منشا داخلی و خارجی است. بی توجهی به مسایل زیست 

محیطی و برخی فعالیت های صنعتی باعث بروز این پدیده و یا تشدید آن در خوزستان و نیز 

 .برخی استان های کشور شده است
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میزان گرد و غبار در “رئیس روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: 

میکرو گرم بر  ۹۱۱، و دزفول ۰۵۵، شوشتر ۹%۰ساعت هشت صبح شنبه در اهواز یک هزار و 

ن این میزا“کرد: شهریار عسکری در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بیان .”مترمکعب اعلام شده است

میکرو گرم بر  ۹5۹و شوشتر  ۰۹گرد و غبار در ساعت هفت صبح امروز در اهواز یک هزار و 

آخرین خبر دریافتی از اداره کل محیط زیست خوزستان حاکیست میزان .”مترمکعب گزارش شد

 و ۵۹۹صبح امروز رو به کاهش است و این میزان در اهواز به  ۱ذرات معلق در هوا در ساعت 

حد طبیعی ذرات معلق .میکروگرم بر متر مکعب رسیده است که دزفول افزایش دارد ۹۹5دزفول 

 .میکروگرم بر متر مکعب است ۹5۱در هوا 

استان خوزستان چندین سال است که درگیر پدیده گردو غبار با منشا داخلی و خارجی است. 

 بروز این پدیده و یا بی توجهی به مسایل زیست محیطی و برخی فعالیت های صنعتی باعث

 تشدید آن در خوزستان و نیز برخی استان های کشور شده است.

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-dQNKSXcJS30/WcLWcKEl2lI/AAAAAAAAAbA/w8dYXyp8mdAAaDhW4mhPHqtGBva0eml6QCLcBGAs/s1600/81862184-70345307.jpg
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جمعی در دسته ادعای تولیدکنندگان،مقابل اظهارات مسئولان: مرگ

 مزارع پرورش میگوی چابهار

مرگ و میر به سراغ مزارع پرورش میگوی چابهار آمد؛ مرگ و میری  برای ششمین سال باز هم

 غذای نامناسب و” ، ”کمبود اکسیژن و رشد جلبک“، ”ویبریو“که چهار دلیل متفاوت از بیماری 

ل شود و دیگر تناقض قاببرای آن مطرح می” بیماری کهن لکه سفید” تا ” گرسنه ماندن میگوها

سه استخر و  –ری مزارع و استخرهاست که از سوی مسئولان دو توجه در این میان، میزان درگی

 !شوداستخر عنوان می ۱۱دهندگان بیش از از سوی پرورش

طی ماه گذشته تلفاتی در مزارع پرورشی میگوی گواتر چابهار اتفاق افتاده است که کم و کیف 

آن از نظر مسئولان و پرورش دهندگان فاصله فاحش و معناداری دارد، چراکه به گفته مدیرکل 

پروری شیلات این تلفات فقط در یک استخر اتفاق افتاده و ناشی از کمبود آب و اکسیژن و آبزی

 سه –جلبک بوده است. اما طبق گفته رییس اداره کل شیلات استان مرگ و میر در دو  رشد

دهندگان بوده است. در این میان دامپزشکی نظر مزرعه رخ داده و ناشی از عدم مدیریت پرورش

دیگری دارد و اعلام کرده که دلیل بروز تلفات یک درصدی به دلیل مناسب نبودن غذای میگو 

ناسبی نداشته و سبب شده میگو از آن استفاده نکند و گرسنه بماند.اما پرده دوم بوده که سایز م

ها و ادعاهای این داستان دقیقا اظهارات پرورش دهندگانی است که در نقطه مقابل صحبت

دهندگان معتقدند که این تلفات جمعی ناشی از بیماری است و اگر مسئولان قرار دارد. پرورش

دهنده خسارت استخر و چندین مزرعه و چندین پرورش ۱۱گشت برمیبه سوء مدیریت آنها 

https://arzjani.blogspot.de/2017/09/blog-post_24.html
https://arzjani.blogspot.de/2017/09/blog-post_24.html
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 مسئولان دامپزشکی با لبخند” اند دهندگانی که دچار خسارت شدهنمی دیدند. به گفته پرورش

و از سوی دیگر طبق مذاکره با ” انداعتراف کرده” ویبریو“بیماری را تایید و شفاهی به بیماری 

اند س میگوهای تلف شده و علائم آنها، کارشناسان تشخیص دادهکارشناسان خارجی و ارسال عک

که بیماری عامل مرگ و میر میگوها بوده است. همچنین تولیدکنندگان مدعی هستند که 

 گذاری در منطقه نباشد بیماری رامسئولان برای اینکه خسارت ندهند و ضد تبلیغ برای سرمایه

 .کنندپنهان می

 

های در پی تلفات به وجود آمده و اخبار منتشره در سایت!است داشته تلفات استخر یک فقط

های اجتماعی مبنی بر بروز تلفات مجدد در سایت گواتر و مزارع پرورش میگو خبری و شبکه

گفت:  به ایسنا –مدیرکل دفتر میگو و سایر آبزیان سازمان شیلات ایران  –وحید معدنی   چابهار،

مرجع تشخیص تلفات و اعلام علت آن دامپزشکی است اما قطعی بیماری در چابهار و گواتر وجود 

های سازمان دامپزشکی آن را رد می کند. به گفته وی، فقط در یک نداشته است، چرا که گزارش

ر های غیتوناستخر و یک مزرعه تلفات رخ داده که آن هم ناشی از بیماری نبوده و برخی پلانک

مفید رشد کرده که عامل این تلفات شده است اما نکته قابل توجه این است که تولید این منطقه 

میگو و سایر   ها رسیده است. مدیرکل دفترتن برای اولین بار پس از سال ۹۱۱۱به بیش از 

ه یک ای کنهآبزیان سازمان شیلات ایران اضافه کرد: تلفاتی که رخ داده ناچیز بوده است؛ به گو

تن از محصولش کم شده  ۰۱تنی داشته حدود  ۰5۱حدود  بینیپرورش دهنده که پیش

https://3.bp.blogspot.com/-oboN4HWz6q0/Wcd_u0WDU2I/AAAAAAAAAbQ/GsC_8ypw5Oog2f-0i_3u4j2f3QBmn0c8gCLcBGAs/s1600/702182.jpg
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تاکید کرد: اگر هم تاکنون خبر افزایش تولید هزار تنی میگو اعلام نشده به دلیل  معدنی.است

این است که میخواستیم برای پرورش دهندگان جشن کوچکی در این منطقه بگیریم اما برخی 

خواهند تولیدی صورت بگیرد و هر چه آنجا تولید کمتر باشد به ی که آنجا هستند نمیاز کسان

ه کنند باید ببینند ککنند، چرا که به جای آن شایعاتی که مطرح مینفع آنهاست که کار نمی

سال  ۹۹داد که امسال پس از حدود های گذشته تلفات بسیاری ناشی از بیماری رخ میسال

های ما نیز تشویق کردیم و توانستیم تولید را به حدود هزار تن برسانیم و برنامه گذاران راسرمایه

تن تولید برسیم. وی گفت: برخلاف  ۹5۱۱خواهیم در سال آینده به مرز به گونه ای است که می

ها رهاسازی نشده و نباید به این شایعاتی که مطرح شده هیچ میگوی تلف شده ای در کانال

 تلفات استخر سه – دو.، چرا که سندی در این زمینه وجود نداردمسائل توجه کرد

رییس اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان  –همچنین هدایت الله میرمرادزهی داشتند

وضعیت پرورش میگو در سایت پرورش گواتر چابهار و وضعیت تلفات به وجود آمده  نیز درباره –

تا  5۱%اینگونه توضیح داد که در سال جاری با رعایت همه الزامات بهداشتی توانستیم حدود 

هکتار از مزارع )سطح غیر مفید( را تحت پوشش ببریم که در این میان معاونت امور دام  ۱۱۱

ت نوع غذای میگو را برعهده دارد و اداره کل شیلات موظف به سیاست گذاری و برنامه مسئولی

روز از  ۱۱ریزی است. همچنین دامپزشکی مسئولیت بیماری را بر عهده دارد که پس از حدود 

فروردین ماه امسال، برداشت آغاز شد و محصول  ۹۵آغاز کشت و انجام ذخیره سازی در تاریخ 

گرم رسید. وی بیان کرد: ناظر اداره دامپزشکی به صورت روزانه  ۹۱گرم و حتی  ۰۹تا  %۹به وزن 

از همه استخرهای ذخیره بازدید داشته که هیچگونه بیماری از جمله لکه سفید میگو مشاهده 

نشده است و گواهی این سازمان برای آنها اعلام و محصولات برداشت شده نیز به کشورهای 
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رئیس اداره کل شد میر و مرگ باعت اکسیژن کمبود نداریم، یبیمار هیچ.مختلف صادر شد

کنند، گذاران زمانی که برداشت میشیلات استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: برخی از سرمایه

کنند و در زمانی که اکثر حجم استخر مقدار محدودی از میگوها در گِل و کف استخر گیر می

 ۹۱عمق آب رعایت نشود و به جای یک و نیم متر به  گذارشود اگر توسط سرمایهخالی می

متر کاهش پیدا کند جلبک در کف استخر رشد می کند و کمبود اکسیژن باعث چنین سانتی

خواهد در فضای شود. میرمرادزهی با بیان اینکه کسی حق ندارد هرگونه دلش میتلفاتی می

وجود آن برعهده سازمان دامپزشکی  مجازی شایعه منتشر کند و مسئولیت اعلام بیماری یا عدم

است، اظهار کرد: در سال جاری دو یا سه استخر آن هم به صورت محدود دچار این تلفات شدند. 

کیلوگرم تلفات به عمل  ۹۱۱کیلوگرم برداشت شد و از آنها حدود  ۹۱۱۱تا  ۰5۱۱  هر استخر

ی تاکید کرد: هیچگونه استخر در این منطقه زیر کشت رفتند. و ۹۹۱آمد در حالی که حدود 

بیماری در مزارع گواتر و چابهار اتفاق نیفتاده است و اگر کسی ادعای نادرست در این زمینه 

 .شود و آن را پیگیری خواهد کردکمک کند سازمان دامپزشکی مدعی می

 

ها در ایران وضعیت مناسبی ندارند/ گاو دریایی تنها گونه دوگونگ

 انقراض است پستاندار دریای عمان در حال

و با  های اخیر بسیار کمیاب شدههای خلیج فارس و دریای عمان طی سالگاوهای دریایی آب

 گیرند.ادامه این روند در معرض نابودی و انقراض قرار می
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محیط زیست دریایی و تنوع زیستی موجود در آن در کشور ما همواره نسبت به محیط طبیعی 

گاوهای دریایی  ه است. با وجود تنوع و ارزشمندی گونه ها از جملهو انسانی کمتر مورد توجه بود

در جنوب کشور، اما تاکنون مطالعات و طرح های حفاظتی چندانی بر روی آن ها صورت  و آبزیان

منطقه حفاظت شده  در تنگه خوران در غرب جزیره قشم، منطقه حفاظت شده حرا.نگرفته است

عمان از جمله مناطقی هستند که گونه هایی همچون گاو دریای  خلیج گواتر در بوشهر و مند

 .دریایی در آن ها مشاهده شده است

 بیوگرافی گاو دریایی

که شباهت زیادی به  پستانداران آبزی و بزرگی هستند  Dugongبا نام علمی گاوهای دریایی

ضخیم هستند ای شکل و دارای پوستی صاف و استوانه دارای جثه گاو های دریایی. فک ها دارند

بدون مو و صیقلی است. فقط موهای نازک و کوتاهی در پهلوها و دم و موهای  و سطح بدن آن ها

کلفت در دو طرف لب این جانوار دیده می شود. دریچه های سوراخ بینی با حاشیه مواج در بالای 

اب آن ها دندان دارند که دندان های آسی ۹۵تا  ۹۱خرطوم جانور وجود دارد.بالغین این گونه 

دندان نیش بزرگ هستند که  ۰نر دارای  گاوهای دریایی.فاقد ریشه، بدون مینا و گرد هستند

چون زیر لب های گوشتی حیوان قرار دارند به سختی دیده می شوند. حداکثر اندازه این گونه 

تا  کیلوگرم است. نوزاد گاو دریایی بین یک ۵۱۱متر و حداقل وزن گونه بالغ بر  ۹/۹پستاندار 

این جانور بسیار کم رو و منزویست و بیشتر اوقاتش .کیلوگرم وزن دارد ۰۱متر طول و حدود  5/۹

https://1.bp.blogspot.com/-WPowTyJp_5s/WceAMhbFR1I/AAAAAAAAAbU/fFDWz1SYnzwEGsZYxlwXxKzUNTAtc6XJwCLcBGAs/s1600/6779234_908.jpg


 حق برای رشد    

099 
 

را در کف آب دراز می کشد و برای تنفس به سطح آب می آید. این پستاندار دریایی گیاهخوار 

را با پوزه اش از ریشه خارج می کند و پس  علف های دریایی است و در مناطق شنی،گیاهان و

 ۹فاصله بین بارداری این گونه .ها را می خوردز تکان دادن و دور کردن شن ها و رسوب ها آنا

سال است، این در صورتی است که وضعیت غذایی و محیطی آن در شرایط مطلوبی باشد،  ۵تا 

این کندی تولید مثل حاکی از حساسیت بالای این حیوان نادر به محیط خود است که بعد از به 

 ۱۱حدود  گاوهای دریایی مراقبت می کنند. طول عمر آن نوزاد، پدر و مادر با هم از نآمد دنیا

سال است و تولید مثل این جاندار در تمام فصول سال صورت می گیرد. این گونه تک زا است و 

کمبود امکانات عامل اطلاع نداشتن از وضعیت جمعیتی گاو .ماه است ۹۹مدت بارداری آن حدود 

در آب های خلیج فارس و دریای عمان طی سال های اخیر  ست.گاوهای دریاییهای دریایی ا

اند و با ادامه روند فعلی این گونه نیز در سال های آینده رو به انقراض می  شده بسیار کمیاب

احتمال  این گونه بیشتر در آب های کم عمق خلیج فارس و دریای عمان زیست می کند و.رود

در .های سواحل چابهار، خلیج گواتر، سواحل پسابند و بریس بیشتر استوجود این پستاندار در آب

وجود دارد که متاسفانه به اندازه  پستاندار آبزی حال حاضر قوانین سختگیرانه برای حمایت از این

 .کافی از این گونه حمایت نمی شود

احلی در آب های س گاوهای دریایی تحقیقات در خصوص وضعیت زیستگاه جمعیت و پراکنش

بریس و خلیج گواتر توسط کارشناسان محیط دریایی استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته 

به دلیل عدم وجود امکانات و تجهیزات مناسب گشت و کنترل دریایی و نیروی متخصص  است، اما

و اجرایی به درستی از وضعیت جمعیتی این جاندار اطلاعی در دست نیست و گاهی آماری که 

اشرف .شود تخمینی بوده و کمکی به وضعیت زیستی و حفاظت این حیوان نمی کند اعلام می
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علی حسینی، رئیس اداره محیط زیست چابهار، ابعاد دیگری از این مساله را مطرح می کند: در 

 55۱بحث محیط زیست دریایی، کمبود امکانات مساله اصلی است. طول نوار ساحلی ما حدود 

تجهیزات مناسب برای حفاظت نداریم. کمبود نیرو نیز یکی از مشکلات کیلومترمربع است، منتهی 

در عین اینکه  گاوهای دریایی جدی است. در بحث حفاظت از پستانداران دریایی از جمله

تجهیزات ویژه و اختصاصی لازم است، به نیروی آموزش دیده هم نیاز داریم. به عنوان مثال ما به 

 .نند در محدوده خاصی تردد داشته باشندشناورهایی نیاز داریم که بتوا

 

 بحران آب همه سلائق را دور هم جمع کرد

 شده شناخته های چهره حضور با «هستم آب صدای من» مردمی پویش از رونمایی نشست

ه ببرگزارشد. مردم مختلف اقشار و کشور مذهبی و اجتماعی فعالان تلویزیون، و سینما عرصه

درکشورپهناورایران سالهاست به یکی ازچالشهای مهم  بحران کم آبی ،مهر خبرگزاری گزارش

جامعه تبدیل شده و در سال جاری به یک چالش امنیتی مبدل شده است . جمعی از جوانان 

ن اجتماعی و مذهبی دغدغه مند با همراهی برخی چهره های سرشناس سینما و تلویزیون و فعالا

قریب به یکسال است که در راستای « من صدای آب هستم»با راه اندازی پویشی مردمی با عنوان 

آگاهی بخشی های لازم به مردم و نیز مسئولین مرتبط با بحران آب با تولید محتوا و توزیع آن 

 اند از طریق فضای مجازی به مطالبه گری جدی در حوزه بحران امنیتی آب پرداخته

http://www.mehrnews.com/
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که باحضورچهره هایی ازجمله «من صدای آب هستم»امروزدرنشست رونمایی رسمی ازپویش 

رضاکیانیان،سیدحسن آقامیری،عشرت شایق، فضه سادات حسینی، پرستو صالحی، نرگس آبیار، 

مند ایران؛ با جلال ملکی، دکتر کاوه مدنی، بهاره کیان افشار و جمع کثیری از مردم دغدغه

خصصی بحران آب و راهکارهای عبور از آن ابتدا رضا کیانیان بازیگر سینما و تشکیل پنل ت

تلویزیون و فعال اجتماعی کشور که بعنوان سفیر آب نیز با سازمان ملل مکاتباتی داشته است 

توضیحاتی در خصوص چگونگی تشکیل پویش صدای آب و اهداف این پویش ارائه داد.کیانیان 

ویش صدای آب گفت: شهریورماه سال گذشته طی دعوتی که در توضیحات خود پیرامون پ

دوستان فعال فضای مجازی با عنوان افسران جنگ نرم از من داشتند پس از پذیرش دعوت آنها 

به جمکران و محل برگزاری برنامه قرار افسرانی آنها رفتم و در آن برنامه با مطرح کردن بحران 

فیدی را فارغ از نگاه های سیاسی و یا سلائق فکری مهم کم آبی از آنها خواستم تا همکاری م

مختلف در راستای آگاهی بخشی و مطالبه گری در زمینه بحران آب داشته باشیم که این پیشنهاد 

من مورد استقبال آن جوانان فعال در فضای مجازی قرار گرفت و پس از آن با دعوت از شخصیت 

سیاسی، اجتماعی؛ مذهبی و علمی توانستیم  های مختلف از طیف های مختلف و سلائق متفاوت

بیش از یکصدوپنجاه چهره مطرح و تعداد کثیری از مردم دغدغه مند را با خود همراه کنیم و 

این نشست که امروز در سالن همایش های شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ما را دورهم 

تپد. ان برای میهن و آینده آب میجمع کرده حاصل یکدلی و یکصدایی همه آنهایی است که قلبش

https://2.bp.blogspot.com/-edczIV0rTLE/WceBSSOxoYI/AAAAAAAAAbc/q5U8Wbi1jjwfRN8HUOaLpxvThh1u8WBMQCLcBGAs/s1600/2443683.jpg
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از این به بعد هم تا تحقق اهداف پوش مردمی صدای آب تلاش خواهم کرد تا افراد بیشتری را از 

دوستان و همکارانم به چالش صدای آب دعوت کنم.در بخش دیگری از پنل تخصصی نشست 

 آقامیری با بیانحجت الاسلام والمسلمین سید حسن « من صدای آب هستم»رونمایی از پویش 

بحران کم آبی دست وپنجه نرم میکنندومردم  اینکه روستاها و بخش های بسیاری از کشور با 

درمناطق مختلف کشور که محرومیت بیشتر است از عدم وجود آب نوشیدنی سالم رنج می برند 

است و ارباب بی اظهار داشت: ما در نظر داریم تا در ایام پیش رو که ایام محرم الحرام و ماه صفر 

با جمع آوری « نذر آب»کفن شیعیان جهان در این ایام به شهادت رسیده است با اعلام حرکت

 نذورات مردم برای مناطق محروم آب آشامیدنی تامین و به روستاها و شهرهایشان ارسال کنیم.

 

 های بیشترتر و سیلهای طولانیآینده ایران در خطر؛ خشکسالی

 یرانا در آب منابع مصرف میزان شود،می ترکنندهنگران سال به سال یرانا آبی منابع وضعیت

 عتسر کند.می تشدید را خشکسالی این هم جهانی گرمایش دیگر سوی از و است زیاد بسیار

 بخیرت افزایش و بارندگی میزان کاهش بر زیادی تاثیر اتفاق، این و است زیاد ایران در دما افزایش

 کرده پیدا افزایش تاکنون ۹۱۱۱ سال از ایران میانگین دمای مختلف اعاتاطل اساس بر .دارد

 است؟ داده کاهش را ایران زیرزمینی آب منابع از میزان چه دما افزایش این است،

 

https://3.bp.blogspot.com/-P9EqVa64b8A/Wcn0K105XXI/AAAAAAAAAbs/nK3noOci0rQCeam0rz_GlvIpbhX3Gzc5wCLcBGAs/s1600/1.jpg
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با توجه به گستردگی مساحت و تنوع اقلیمی نظر دادن در مورد شرایط منابع آب ایران به عنوان 

شرایط آب و هوایی و وضعیت منابع آب در سراسر ایران متنوع  یک واحد کلی گمراه کننده است.

است، در هر منطقه از ایران باید با توجه به شرایط اقلیمی و هیدرولوژیکی آن وضعیت منابع آب 

های زیرزمینی نیازمند ثبت و تجمیع به همین دلیل برسی دقیق میزان کاهش آب.بررسی شود

ی است و در حال حاضر دسترسی به این اطلاعات بسیار های زیر زمیناطلاعات برداشت از آب

توان گفت که منابع آب زیرزمینی ایران چه به لحاظ کمی و چه دشوار است. اما به طور کلی می

به لحاظ کیفی با سرعت بسیار زیادی رو به کاهش است. برداشت از منابع آب زیرزمینی افزایش 

 ها به دلیل کاهشمزمان با کاهش تغذیه آبخوانچشمگیری داشته است و این افزایش برداشت ه

 .کندتر میبارندگی بوده است، در کنار این امر افزایش دما هم مسئله را بحرانی

 یرتغی ایران خشک مناطق در بارندگی میزان هاسال این طول در آیا چطور بارندگی با رابطه در

 این طول در کشور شمال هایسیل از میزان چه عامل توانیممی را جهانی گرمایش است؟ کرده

 های اخیر ناشی از سوء مدیریتتوانیم بگوییم چند درصد از سیلما در صورتی می؟بدانیم هاسال

 هاییای از شرایط حال و گذشته انجام دهیم. در این بررسی باید میزان بارشاست که مقایسه

ایسه کنیم. اگر در گذشته این های اخیر منجر به سیل شده را با شرایط گذشته مقکه در سال

ها رخ های اخیر در اثر سوءمدیرتمیزان بارش باعث وقوع سیلی نشده باشد بنابراین سیل

 که است این دارد وجود کارشناسان و مسئولان میان ایران در همیشه که بحثی یک است. داده

 یریتیمد سوء یچه اگر آیا است. داشته سهمی چه تغییراقلیم ما، کنونی خشکسالی وضعیت در

 وجود شدیدی خشکسالی ایران در تغییراقلیم علت به هم باز شدنمی انجام آبی منابع زمینه در

شرایط خشکسالی در ایران تحت تاثیر هر دو عامل تغییر اقلیم و عدم مدیریت است؛ آنچه دارد؟
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ب و های مختلف کشاورزی، شرمسلم است افزایش دما همراه با افزایش مصرف آب در بخش

اگر چه .صنعت است و کاهش بارندگی تامین این حجم تقاضای آب را با مشکل روبرو کرده است

های توان گفت که تغییرات افزایش دما و کاهش بارندگی تنها عامل حوادث سیل و خشکسالینمی

های اخیر است. مشخص کردن تاثیر عوامل طبیعی تغییراقلیم و سوء مدیریت نیاز به بررسی

ع احتمال وقو؟کندمی پیدا افزایش ایران در هم سیل میزان آیا خشکسالی جز بهدارد.بیشتری 

کند. با شرایط حاضر، ایران های از ایران به طور قابل توجهی افزایش پیدا میسیل نیز در بخش

ها و اثرات زیادی به دنبال ای روبرو است که این حوادث خسارتهای عمدهبا خشکسالی و سیل

ن به تنهایی قادر نیست گرمایش زمین و تغییراقلیم را کاهش بدهد، این کار به یک ایرا.دارد

ا ای تتوافق جامع بین همه کشورها، بخصوص کشورهای صنعتی، با هدف کاهش گازهای گلخانه

با  پذیریتواند کارهای زیادی به منظور تسکین و تطبیقسال آینده نیاز دارد. اما ایران می 5۱

های مدیریتی مناسب با در نظر گرفتن آب و جمعیت ر اقلیم با اعمال سیاستپیامدهای تغیی

سرانه منابع آب در ایران کمتر از استاندارد  ۰۱۹۱بر اساس مطالعات قبلی ، تا سال .انجام دهد

تر های بیشتر و طولانیشود. در آینده ایران خشکسالیمترمکعب بر سال می ۹5۱۱شرایط بحرانی 

های بیشتری را با توجه به نتایجی که در بالا ذکر شد دارد. اقداماتی که ایران سیلو همچنین 

تواند انجام بدهد خیلی متفاوت از آنچه سایر کشورها انجام برای کاهش اثرات تغییر اقلیم می

اند نیست. مقالات زیادی در زمینه های مدریت آب، مدیریت سیل و خشکسالی، و کشاورزی داده

 پاریس توافقنامه در ما حضور.یده است که می تواند برای ایران نیز راه گشا باشدبه چاپ رس

ایران کشور مهمی است و آنچه ما در  باشد؟ مفید تغییراقلیم علیه ما جنگ برای تواند می چقدر

دهیم نیز بسیار اهمیت دارد. ما باید در توافقنامه پاریس همراه با بسیاری الملل انجام میسطح بین



 حق برای رشد    

115 
 

های دینی خودمان حضور گر از کشورها به عنوان کشور دوستدار محیط زیست بر اساس آموزهدی

ست ای که به دداشته باشیم. این توافق یک تلاش جهانی است در مقابل انتشار گازهای گلخانه

مسئله بسیار مهم این است که بدانیم در جامعه امروز تصمیمات بر اساس  .ایمخود انجام داده

 شود، ما نمیتوانیم فقطیچیده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و محیط زیست اتخاذ میشرایط پ

مشکلات آب در ایران را در شرایط انزوا و ایزوله انجام دهیم بلکه نیاز بر این است که همه ابعاد 

 .جامعه در این مسئله درگیر شوند

 

 و مستضعف استسازمان محیط زیست یک سازمان ضعیف 

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بودجه محیط زیست کمتر از اعتبارات یک 

ناحیه شهرداری است، گفت: شهرداری تهران پذیرفت پارک پردیسان را به شرایط قابل استفاده 

نامه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهوری در مراسم امضای تفاهم.بدل کند

احیا و بهسازی پارک طبیعت پردیسان میان سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری تهران گفت: 

پارک پردیسان علاوه بر سازمان محیط زیست به شهر تهران هم تعلق دارد و همین امروز هم مردم 

کنند اما سازمان محیط زیست سازمان فقیری از لحاظ بودجه است و بودجه کل از آن استفاده می

میلیارد تومان کمتر از بودجه یک ناحیه از یک منطقه شهرداری  5۰۱ط زیست کشور یعنی محی

  .درصد بودجه شهرداری تهران به محیط زیست کل کشور تعلق دارد ۹تهران است یعنی کمتر از 

شود به علت اینکه سازمان عیسی کلانتری افزود: پارک پردیسان که ریه تهران هم محسوب می

 ۱%۹۹ی داشته در حال از بین رفتن بود. سابقه این پارک هم از نظر اجرایی به سال وضعیت مالی بد

گفتند که سازمان اوقاف تصمیم به تملک این پارک گرفته است و مقام معظم  گردد. آن زمانبر می

http://www.yjc.ir/fa/news/6271950/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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رهبری که آن زمان رئیس جمهور بودند تشریف آوردند و اولین درخت را در پارک پردیسان کاشتند 

را در روز درختکاری اینجا برگزار  ۱%۹۹محیط زیست تثبیت شود و جشن درختکاری سال  تا برای

بانان به مرور اینجا را از اوقاف که در نظر داشت این محل را وی ادامه داد: از آن زمان محیط.کردند

 .مدیریت کند، گرفتند

شد میطرحی داشتیم که نکلانتری گفت: الان وضعیت این پارک خوب نیست. قبل از انقلاب برای آن 

طرحی در نظر گرفته شد که اکنون قرار شده  ۱۱بعد از انقلاب آن را اجرا کرد. اما طرحی در دهه 

 .طی یکی دو سال آینده همان طرح با کمی جرح و تعدیل اجرا شود

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: حدود ده دوازده هکتار از این پارک در اختیار وزارت 

نیرو قرار گرفته بود تا موزه آب احداث کند که چون اجرا نکردند قرار شده آن را پس بگیریم و در 

طح بدیلی در ساختیار شهرداری تهران و آقای مختاری بگذاریم تا ظرف کمتر از یک سال به پارک بی

پارک ولایت هکتار و  ۹۰شهر تهران بدل شود. پارک پردیسان پارک بزرگی هم هست. مثلاً پارک ملت 

  .هکتار مساحت دارد ۹۹۱هکتار است اما این پارک حدود  ۹۱۱

ها نور و امکانات ندارد و ممکن است در آن اتفاقاتی بیفتد که وی اضافه کرد: این پارک اکنون شب

پارک  کنم که پذیرفتند ایننتوانیم پاسخگو باشیم. از شورای شهر تهران و شهرداری تهران تشکر می

در این نشست علاوه بر عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت  .ای بدل کنندط قابل استفادهرا به شرای

محیط زیست، کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش این سازمان و پروین فرشچی معاون محیط زیست 

 های تهراندریایی سازمان محیط زیست، شهربانو امانی مختاری رئیس سازمان فضای سبز و پارک

 .دحضور داشتن
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 کندسیرکان، تنها شهر بدون آب در ایران/ اینجا تشنگی بیداد می

موضوع کم آبی و بی آبی در جهان و حتی در ایران موضوع جدیدی نیست و سال ها است که کمبود 

آب موجب بروز مشکلاتی در نقاط مختلف کشور شده است که البته نیاز به بررسی و تحقیق کارشناسی 

وجود دارد که با وجود اینکه لوله « سیرکان»سیستان و بلوچستان شهری به نام دارد.اما در استان 

کشی آب هم دارد اما همیشه بی آب است و سال ها است که مردم آن با مشکل کمبود آب آشامیدنی 

 مواجه هستند.

بم »به عنوان شرقی ترین شهر استان سیستان و بلوچستان و ایران و مرکز بخش « سیرکان»شهر 

هزار نفره است که  ۹کیلومتری شهر سراوان قرار دارد این شهر دارای جمعیتی  ۱5در فاصله  «پشت

 تبدیل به شهر شده است. ۹۱از سال 

وظیفه تامین آب این شهر را برعهده « سد سیرکان»در سال های گذشته یک بند خاکی تحت عنوان 

این سد مشکلات مردم این شهر  با توجه به خشک شدن آب پشت ۱۵داشته است اما از مهر ماه سال 

روز به لطف انتقال آب  ۵یا  ۹چند برابر شده است.حالا مردم این شهر با وجود لوله کشی آب در هر 

با تانکر فقط یک ساعت آب دارند آن هم اگر تانکرها به موقع برسند و آب در مخزن ها خالی شود.نکته 

استان سیستان و بلوچستان به این بحران  عجیب تر با وجود این همه مشکل بی تفاوتی مسئولان

بحرانی در این منطقه تبدیل شده است اما  است زیرا این روزها این موضوع در واقع به یک موضوع 

 هیچ گونه اقدام عملی از سوی مسئولان انجام نمی شود.
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ک و این روزها مردم این منطقه در هر گوشه ای از شهر به دنبال جرعه ای آب می گردند و کوچ

 بزرگشان با ظرفی در دست در چاله ها و چاه های غیربهداشتی به دنبال آب هستند.

مردم این منطقه آرزویشان این است که شاید باران ببارد تا بتوانند از آن مقداری را برای خود ذخیره 

ی هکنند اما متاسفانه با توجه به اقلیم خشک منطقه و همینطور نبودن سفره های آب زیرزمینی را

برای تامین آب وجود ندارد.البته مردم این شهر در حالی با این شرایط دست و پنجه نرم می کنند 

کیلومتر است و بر طبق گزارش وزارت نیرو سد  5%تا این شهر فقط « ماشکید»که فاصله سد 

 جز سدهایی است که تقریبا در وضعیت مطلوب آبگیری قرار دارد.« ماشکید»

 

درازهی یکی از شهروندان سیرکانی اظهار داشت: ما واقعا انتظار زیادی از مسئولین از همین رو محمد 

 نداریم همین که چند تانکر برای حمل آب به این منطقه در نظر گرفته شود کافی است.

وی افزود: با توجه به اینکه این موضوع این روزها واقعا بحرانی شده است اما هیچ فرد یا اداره ای به 

 نیامده و حتی جلسه ای هم برای اینکه ما را دلخوش کنند برگزار نکرده اند.سراغ ما 

ظاهرا مسئولان استان سیستان و بلوچستان ما را فراموش کرده اند و ما فقط در زمان انتخابات به 

کارشان می آییم چون بعد از انتخابات هیچ کس به یاد ما نیفتاده است.این شهروند سیرکانی گفت: 
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اده ام واقعا در این شهر با مشکلات جدی روبه رو هستیم ما حتی آب برای آشامیدن نداریم من و خانو

 و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند مجبوریم که این منطقه را ترک کنیم.

این در حالی است که تعدادی از شهروندان این منطقه با توجه به این شرایط خانه و کاشانه خود را 

هرهای اطراف مهاجرت کرده اند که قطعا علاوه بر مشکلاتی که برای خودشان رها کرده اند و به ش

 ایجاد می شود مشکلاتی از قبیل حاشیه نشینی در آن شهرها را نیز در پی دارد.

ی عبدالغور چاکر-علاوه بر اینکه آبی برای خوردن نداریم دیگر نانی هم برای خوردن پیدا نمی شود

دیگر هیچ امیدی برای زندگی نداریم زیرا بی   است اظهار داشت: ما یکی دیگر از شهروندان سیرکان

آبی موجب شده که همه باغات و مزارع ما خشک شود.وی افزود: حتی دام های ما نیز بر اثر بی آبی 

 تلف شده اند و دیگر هیچ گونه کار و اشتغالی برای مردم وجود ندارد.

علاوه بر اینکه آبی برای خوردن نداریم دیگر نانی هم  وی ادامه داد: اگر این وضعیت ادامه پیدا کند

 برای خوردن پیدا نمی شود و واقعا شرایط برای زندگی دشوار شده است.

درجه است و ما علاوه بر اینکه باید  ۵۱این شهروند سیرکانی ادامه داد: اینجا دمای هوا اکثرا بالای 

از همین رو به سراغ تنی چند از مسئولان این گرمای هوا را تحمل کنیم از تشنگی هم رنج می بریم.

 شهر رفتیم تا نظر آن ها راجع به ایند موضوع جویا شویم.

هزار لیتری وجود  ۹۱تانکر  ۰شهردار شهر سیرکان اظهار داشت: برای انتقال آب به شهر سیرکان تنها 

 ارند.دارد که اگر برای آنها مشکلی به وجود نیاید وظیفه انتقال آب را بر عهده د

سید محمد امین سیدی افزود: واقعا با این شرایط کار کردن بسیار دشوار است زیرا بدون آب هیچ 

 کاری را نمی توان انجام داد و همه پروژه های عمرانی ما تعطیل شده است.
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ساعت آب در روز است تا  ۰وی ادامه داد: مردم این شهر بسیار قانع هستند و خواسته آن ها تنها 

زنده بمانند.وی خاطر نشان کرد: ما حتی برای ماشین های آتش نشانی شهرداری هم آب  بتوانند

 نداریم و خدای نکرده اگر اتفاقی بیفتد ماشین های بدون آب ما هیچ خاصیتی ندارند.

تانکر انتقال آب  ۰شهردار سیرکان گفت: این مشکل زیاد هم پیچیده نیست و تنها با اضافه کردن 

 وجهی از مشکلات مردم این شهر برطرف می شود.دیگر بخش قابل ت

همچنین رئیس شورای شهر .لوله کشی در شهر وجود دارد اما آبی برای استفاده در لوله ها نیست

سیرکان اظهار داشت: در شهر سیرکان در تمامی محلات لوله کشی آب وجود دارد اما متاسفانه آبی 

 د.در لوله ها برای استفاده شهروندان وجود ندار

ملک محمد بلوچ زهی افزود: این مشکل این روزها تبدیل به یک بحران جدی شده است که قطعا 

 نیاز به پیگیری جدی مسئولان استان سیستان و بلوچستان دارد.

وی ادامه داد: ما بارها این موضوع را از روش های مختلف به گوش مسئولان ذیربط رسانده ایم اما 

قدامی انجام نشده است.وی با اشاره به اینکه مسئولان تنها قول پیگیری متاسفانه تاکنون هیچگونه ا

تانکر حمل آب به شهر سیرکان فرسوده و قدیمی هستند هر  ۰داده اند، گفت: با توجه به اینکه هر 

 روز یکی از آنها خراب می شوند و بر مشکلات مردم افزوده می شود. ۵یا  ۹

روزی تنها یک  ۵یا  ۹شهر سیرکان به طور متوسط هر رئیس شورای شهر سیرکان افزود: مردم 

به موقع به شهر برسد.وی ادامه داد: البته در این یک  ساعت آب دارند آن هم در شرایطی که آب

ساعت هم آن دسته از شهروندانی که پمپ آب دارند می توانند از این آب برداشت کنند و بقیه از 

 همین حداقل نیز بی بهره هستند.
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خاطر نشان کرد: حالا که سال تحصیلی جدید شروع شده است اوضاع بسیار بحرانی تر شده است وی 

مدرسه شبانه روزی وجود دارد که با توجه به نبود آب علاوه بر مشکلات فراوانی  ۵زیرا در این منطقه 

 که دارند ممکن است حتی تعطیل شوند.

بی است زیرا در بسیاری از مناطق استان در مجموع داستان بی آبی در شهر سیرکان داستان عجی

سیستان و بلوچستان به دلیل نبود لوله کشی آب شرب هم وجود ندارد اما در این شهر با وجود اینکه 

این زیرساخت وجود دارد و مردم دارای اشتراک آب هستند اما بازهم مردم این منطقه با مشکل 

 ۰وع زیاد پیچیده نیست و تنها با اضافه کردن مواجه هستند.اما نکته عجیب تر اینکه حل این موض

تانکر دیگر قابل حل است حالا دلیل این همه کم کاری مسئولان چیست موضوعی است که باید 

 خودشان پاسخگو باشند.
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 زهکش نیشکر هفت تپه سلامت روستاییان را تهدید می کند

 

 

 

 

 

اهالی روستاهای میان آب و  زهکش های شرکت نیشکر هفت تپه باعث آلودگی محیط زیست

اهالی روستاهای میان آب و سید خلف گوماط .سید خلف گوماط در شهرستان شوش شده است

در شهرستان شوش تا کنون بارها به مسئولان شبکه بهداشت و درمان شوش مشکل زهکش های 

قا از وسط زهکش این شرکت دقی .شرکت نیشکر هفت تپه را اطلاع داده اند اما نتیجه ای نگرفتند

روستاهای میان آب و سید خلف عبور می کند. این زهکش دارای شیب تند و بدون حفاظ است و 

سال .تبدیل به محل تلبار زباله شده و تا کنون تبعات و خطرات متفاوتی را برای اهالی به بار آورده است

مه رفت و ه به علت طغیان آب های زهکش شرکت نیشکر هفت تپه، روستای سید خلف زیر آب ۹۹

یک دختر از خانواده دلفی در زهکش  ۱%زباله ها، روستا را قبضه کردند. چند سال بعد و در سال 

   .افتاد و جان باخت

نیشکر هفت تپه تاکنون برای بهبود این وضعیت هیچ گونه گام مثبت و موثری بر نداشته است. اهالی 

در این بین،  .و تخریب محیط زیستشان استمعتقدند سهم آنها از این شرکت تنها آلودگی، بیماری 

سکوت سنگین برخی افراد با مخربان محیط زیست برای کنشگران شوشی قابل تحمل و توجیه 

http://media.mehrnews.com/d/2017/10/10/4/2600410.jpg
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آتش و دود و خاکستر، .نیست. این دودساز بزرگ گویی صدای اعتراض روستاییان را نمی شنود

آرام به ورطه نابودی می کشاند.  گرمایی که زمین را نابود می کند و دود و خاکستری که آدمیان را

همه نتیجه عقب ماندگی در برداشت محصول نیشکر است. وقتی هدف می شود مکیدن منابع زمینی 

و شعار افزایش تولید به ابتدایی ترین شکل، این نتیجه ناگزیر نابودی محیط زیست و به تبع آن تهدید 

  .سلامت شهروندان را به همراه دارد

 

 نتیجهشاهد سازو کارهای بیزاینده رود خشک 

 

تاثیرات اقلیمی زاینده رود »با موضوع  %۹۹۱مهر ماه  ۹۹همایش نکوداشت زاینده رود شامگاه 

برگزار شد و فعالان محیط زیست و کارشناسان به « از لحاظ فنی، زیست محیطی و اجتماعی

 .چرایی خشکی زاینده رود که تنها سوال این همایش بود، پاسخ دادند

هیئت مدیره جمعیت پیام سبز اصفهان در پاسخ به این سوال گفت: تغییر اقلیم در بلند  عضو

ها، میزان آید. ما در ایران سه تا چهار سال خشکسالی داشتیم اما در بقیه سالمدت به وجود می

 .میلیمتر( بوده است ۹۵۱۱بارندگی در حد معمول )
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 -مجوزهای غیر اصولی عامل خشکی زاینده رود

های بعدی میلی متر را داشتیم اما در سال ۱5۱، میزان بارش ۱۱تا  ۱۹های افزود: در سالوی 

میلی متر رسیده است. بارگذاری  5۱%۹هایی، این میزان به کمبود بارش وجود نداشته و در سال

بیش از ظرفیت در زاینده رود و در بالا دست آن، انتقال آب به یزد، مصارف فضای سبز از جمله 

هزار هکتار و فولاد مبارکه با سه  %۹اصفهان، فلاورجان، خمینی شهر و بخصوص ذوب آهن با در 

این فعال محیط زیست گفت: مجوزهای غیر .هزار هکتار خشکی زاینده رود را تشدید کرده است

اصولی از طرف وزارت نیرو یکی دیگر از علل این مشکل است. انتقال به آب یزد با وجود 

ها شده و این مشکل اجازه جاری ری از تونل سوم کوهرنگ، سبب تخلیه آب خوانبردابهره  عدم

 .دهدشدن آب در زاینده رود را نمی

 تغییر اقلیم عامل خشکی زاینده رود نیست

پس از بصیری، حشمت الله انتخابی، عضو جمعیت طبیعت یاران و اصفهان شناس گفت: تغییر 

ت. اگر این مسئله علت خشکی بود، نباید بیش از در اقلیم سبب خشکی زاینده رود نشده اس

هایی که داده شد، بخشی از آب که از ماه رودخانه خشک باشد. علاوه بر تخصیص ۱هشت تا 

شودوی افزود: این امر سبب شده در های زیر کشت میرود صرف زمینسرشاخه به رودخانه می

متوسط باشد. افزایش تخصیص آب  درصد میزان ۱%ابتدای مهرماه، آورد رودخانه به پشت سد 

های اصفهان، چهار محال و بختیاری و چک بی وجهی است که به عنوان آب شرب به استان

برداری از تونل دوم و سوم کوهرنگ وزارت نیرو صادر کرده، قرار بود انتقال آب به یزد پس از بهره



 حق برای رشد    

105 
 

 .ته استدرصد پیشرفت داش ۹۱باشد که هنوز اجرا نشده است.تونل سوم تنها 

میلیون مترمکعب آب طبیعی رودخانه به علاوه آب تونل  ۹5۱این فعال محیط زیست ادامه داد: 

 .اول کوهرنگ باید در رودخانه جاری باشد اما نیست

محمد کوشافر، فعال محیط -مردم اصفهان منتظرند تا رییس جمهور به قول خود عمل کند

ی زاینده رود گفت: مردم اصفهان در چهارچوب زیست نیز در این همایش در پاسخ به چرایی خشک

اند اما این بخش غیر قانون عمل کرده و تمام تلاش خود را برای حفظ زاینده رود انجام داده

ای نگرفتند. بخش دولتی هم جلسات پیوسته و ناپیوسته انجام دادند اما یک شاهد دولتی نتیجه

دهد تمام ساز و کارها به نتیجه شان میقوی وجود دارد و آن هم زاینده رود خشک است که ن

آغاز شد و سالیانه  ۹۹۹۰مهر سال  ۹۹وی در ادامه گفت: همایش نکوداشت در .نرسیده است

این فعال محیط زیست از سوی حاضران .شود. اما عملکرد و نتیجه خوبی نداشته استبرگزار می

شهر علاقه دارند و زاینده در جلسه خطاب به رییس جمهور گفت: مردم اصفهان بسیار به این 

رود برای کشور بسیار مهم است و مردم اصفهان بی صبرانه منتظرند که شما به قول خود عمل 

 .کنید

 مسئله آب، مشکلی اجتماعی است

احمد خاتون آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: مسئله آب، مشکلی فراتر 

هایی بدون دید ی شده است. در سطح کشور طرحاز آب است و تبدیل به یک مشکل اجتماع

هایی بوده که در هنگام انتخابات داده شده کارشناسانه تصویب شده که بخشی از آن تابع قول

ا ههای سودآور مانند سدسازیوی با بیان اینکه بخشی از منافع سرمایه گذاری در پروژه.است
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حران اتفاق افتاده و خشکی آب زاینده موجب جاری نشدن آب رودخانه شده است، تصریح کرد: ب

ها بر سر آب مقابله کنیم به این منظور ای پس از وقوع بحران است. باید با درگیریرود حادثه

 .نیاز به شورای گفتمان آب و محیط زیست است تا برخی مسائل رفع شود

کشوری  ر سطحاین فعال محیط زیست خاطرنشان کرد: این شورا نباید استانی باشد بلکه باید د

تشکیل شود تا اگر یک منطقه با مدیریت غیر منطقی سبب شد تا تالاب خشک شود یا کشاورزی 

ها علاوه بر ایجاد ریزگرد، سبب تعطیل شود، بتواند این موضوع را رفع کند. خشک شدن رودخانه

 .شودو در نتیجه ایجاد جرم و جنایت می  از دست رفتن کشاورزی، بیکاری

در ادامه این جلسه عبدالحسین میرمیران، عضو هیئت مدیره نظام .شودعمل نمیبه قانون 

تا  ۹5۹صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان اظهار کرد: مشکل اساسی، مشکل قانون است. بند 

گوید که برداشت آب و پمپاژ آن مطلقا ممنوع است. برای اصلاح اراضی قانون مدنی می ۹5۱

د آب بردارد. اما به این قوانین بی توجهی شده و به حقوق پایین دست، بخش بالادست نبای

وی اضافه کرد: مدیریت استانی حوضه زاینده رود ضربه محکمی به .کشاورزان ظلم شده است

در مورد زاینده رود تصویب  ۱۰ای که در سال ماده ۱ای بدنه آن وارد کرد. حتی اجرای مصوبه

درصد از مصوبه اجرا شده اما به علت   ۱۱ده که شد، به فراموشی سپرده شد. هر چند ادعا ش

به گزارش ایسنا، هرساله .اوضاع کنونی زاینده رود، اجرای مابقی مصوبه هم کمکی نخواهد کرد

مهرماه که به نام روز زاینده رود لقب گرفته است، دورهم جمع می شوند و  ۹۹مردم اصفهان در 

د رسیدگی کنند. روز گذشته تلاش فعالان خواهند به وضعیت خشک زاینده رواز مسئولان می

محیط زیست برای برگزاری تجمع در این خصوص در بستر رودخانه با مخالفت فرمانداری اصفهان 
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سال است مدیریت نادرست حوضه زاینده رود سبب شده این رودخانه  ۹رو به رو شد. بیش از 

 .ای فصلی تبدیل شودبه رودخانه

 

از مزارع پرورش ماهی کشور/ انحصار  درصد 4۱تعطیلی و ورشکستگی 

 نفر 1میلیون تخم ماهی در دست  ۴۱۱واردات 

دلیل شده بهدرصد از مزارع پرورش ماهی کشور، تفاوت قیمت تمام ۱%تعطیلی و ورشکستگی 

های ناقل بیماری، میلیون تخم ماهی، ورود تخم۵۱۱وجود تولیدکنندگان خُرد، انحصار واردات 

در .به واردات تخم و ... از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست استشدن اتحادیه آلوده

ای به توسعه زیرساختهای صنعت حال حاضر کشورهای صنعتی و پیشرفته با سرعت فزاینده

اند و طی سالهای اخیر کشورهایی مانند نروژ، آلمان، کانادا، فرانسه، پروری خود اقدام کردهآبزی

های سردابی مانند ضمن توسعه کمی سطح تولید خود در پرورش ماهی اندامریکا و ... توانسته

اضر ای که در حال حگونههای بسیار نوینی در این صنعت دست یابند بهآلا، به سطح فناوریقزل

به سرانه  یابیکشوری مانند آلمان با به کارگیری آخرین تکنولوژیها در این صنعت، موفق به دست

وری به مدد یابی به نهایت بهرهلیتر آب شده است و این یعنی دست ۹5 تُن به ازای ۱۱%تولید 

تکنولوژیهای روز این حوزه ...متاسفانه کشورمان با وجود برخورداری از سابقه بسیار طولانی در 

آلا، امروز در بدترین شرایط ممکنه در این صنعت قرار دارد اما دلایل و صنعت پرورش ماهی قزل

آلای کشور به وضعیت بحرانی امروز نیز در جای احدهای تولیدی ماهی قزلچرایی دچار شدن و

 بار است.خود بسیار قابل تامل و البته تاسف
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ای را که در این حوزه در پیش گرفته، توسعه کمی و در حال حاضر سازمان شیلات تنها رویه

کوچکترین توجه به آمایش برداری جدید است و این توسعه کمی بدون های بهرهاعطای پروانه

سرزمینی در جریان است؛ این در حالیست که بسیاری از واحدهای قدیمی این صنعت، امروز به 

آلا به ویروس و به دلیل بهای دلایل مختلف از جمله آلوده شدن اکثر واحدهای پرورش ماهی قزل

 دارند. اند یا در آستانه ورشکستگی قرارتمام شده بسیار بالا یا ورشکسته شده

به کشور عملًا حکم تیر خلاص به « ماهی تیلاپیا»رویه و قاچاقاز سوی دیگر واردات رسمی بی

آلای کشور را داشته است چرا که واحدهای تولیدی در طی این سالها به واحدهای پرورش قزل

 دلایلی مختلفی مانند اعطای مجوزهای خرد پرتعداد، عدم حمایت جدی و واقعی از سوی شیلات،

 تحرکی مطلق در توسعه کیفی وعدم توجه شیلات به تکنولوژیهای روز دنیا در این صنعت و بی

آلا، تلفات بسیار بالای واحدهای تولیدی به دلیل آلودگی وری واحدهای تولید قزلافزایش بهره

ماهی به ویروسهای خارجی، ناتوانی مالی  های وارداتی، آلودگی مزارع پرورشتخم

آلا از خرید تجهیزات روز دنیا و بکارگیری تکنولوژیهای نوین این صنعت، ان قزلدهندگپرورش

و ...  ۵۱های تولید به سبک دهه وری بسیار پایین این واحدها به دلیل وابستگی به شیوهبهره

ای که در حال باعث بحرانی شدن وضعیت فعالان این حوزه طی این سالها شده است به گونه

اند.متاسفانه این رع پرورش ماهی قزل آلای کشور، تعطیل و ورشکسته شدهدرصد مزا ۱%حاضر 

وضعیت وخیم در پی واردات ماهی تلاپیا، صنعت پرورش ماهی کشورمان را به لبه پرتگاه برده 

است و در این شرایط نیز صرفاً شاهد اعطار مجوزهای جدید به متقاضیان جدید از سوی متولیان 

اند چرا که برای ظام مهندسی و دامپزشکی عملکرد نامناسبی داشتههای نامر هستیم!سازمان

 پروری باعث لطمه به این صنعتتعهد، با تحمیل خود به صنعت آبزیسازیهای کاذب و بیاشتغال
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شده است.هنگامی که چند نوع روش برای تولید ماهیان وجود دارد چندین قیمت تمام شده نیز 

 های ایاب ونپرداختن هزینه  ، وجود نیروی انسانی ساده،مپزشکآید.عدم استفاده از داپدید می

بودن  ذهاب و استفاده از امکانات مشترک کشاورزی برای پرورش ماهی از جمله عوامل پایین

قیمتهای واحدهای کوچک است.شاید هم اگر تخلفی از سوی این واحدهای تولیدی ماهی 

آنها را پلمپ کنند چرا که آثار اجتماعی و موضوع )واحدهای کوچک و خُرد( صورت گیرد، نتوانند 

شود.نگاه شیلات بیشتر برای ارائه آمار اشتغال است و هیچ از بین رفتن اشتغالزایی مطرح می

گذاری برای بهروری در تولید ندارد چرا که نظامات تولید با بهروری بالا با هدف تولید سیاست

 این ترتیب کنونی نیست.اقتصادی، صادراتی و رقابتی در دنیا به 

است؛ از حدود سازمان شیلات، اتحادیه سراسری ماهیان سردابی را به مدیریت خود درآورده 

آلا در سال اند.ماهی قزلسال قبل تاکنون سه نفر از اعضای هیئت مدیره آن ثابت مانده  ۹۹

ماهی به قسمتهای توسط یک کارشناس دانمارکی وارد ایران شد و از آن زمان به بعد این  ۹۹۹۱

مختلف معرفی و با اکوسیستم ایران سازگار شد.متاسفانه سود حاصل از واردات تخم ماهی حدود 

ای هم برای واردات آن نیاز نیست چرا که وارد کنندگان با درصد است که سرمایه اولیه ۰۱۱

ته سال گذشکنند!در پرداخت از خریداران به نوعی با سرمایه دیگران فعالیت میدریافت پیش

 دستملیون تخم ماهی وارد ایران شد و این به معنی نابودی تولید تخم ماهی ایرانی و به ۵۱۱

کنندگان است چرا که نیاز کشور به این میزان تخم ماهی وارداتی آمدن سود سرشار برای وارد

 نبوده است.
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 :پروری کشورمشروح بخش دوم نشست مشکلات و چالشهای صنعت آبزی

اید؛ آیا ورود تکنولوژیهای وری و آمار آن اشاره داشتهدر بخشهای قبلی به میزان بهره تسنیم:

 تواند موجب کاهش قیمت تولید و عرضه محصولات شود؟روز مینوین و به

این  گذار باشد اما برایتواند تاثیرپروری میبه طور قطع، ورود تکنولوژیهای نوین در صنعت آبزی

آلات، کاهش نرخ سود بانکی و آموزش به همراه گذاری در دانش و ورود ماشینامر نیاز به سرمایه

 جذب نیروی متخصص داریم.

 آلاصدور مجوزهای مختلف برای تولید ماهی قزل

ای داشته باشیم؛ این سازمان در مورد مجوزها نیز باید به عملکرد سازمان شیلات کشور اشاره

ها و بر روی چشمه آلا صادر کرده که شامل: پروانهی قزلتاکنون چند نوع پروانه برای تولید ماه

کاران معروف هستند و کنندگان با استفاده از آب چاه که به واسطها، پروانه برای تولیدرودخانه

کنند و پروانه برای مزارع دو منظوره که با آب چاههای مستقر در اکثراً تولید بچه ماهی می

 د.زمینهای کشاورزی فعالیت دارن

اما پروانه برای مزارع دو منظوره که با آب چاههای مستقر در زمینهای کشاورزی صادر شده 

تواند مشکلاتی نظیر تشدید خطر بحران آب و حتی شوری خاک در مناطقی که آب می  است

دنبال داشته باشد که باید در این زمینه هم دقت کافی صورت گیرد.ضمن لب شور وجود دارد را به

ه دهد که البتاینکه وزارت کار نیز برای پرورش ماهی خانگی تسهیلات و پروانه لازم را ارائه می
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ب ای است که موجصدور پروانه ناشی از نبود برنامه منظم در توسعه و استراتژی توسعه این روش

گذاریهای انجام شده را به قیمت تمام شده خواهد شد و این مسئله نیز سرمایه  تفاوت فاحش در

شود.اما تمامی مسائل مطرح شده به همراه سایر موضوعات اندازد و باعث رقابت ناسالم میخطر می

ی از عوامل اصلی شکست صنعت آبزی پروری است که در حال حاضر به حالت ورشکستگی بخش

ی حت گذاریها را به خطر انداخته و اشتغال را ناپایدار کرده است که در این میاندر آمده، سرمایه

 اند.ای روانه زندان و بعضی از همکاران اقدام به خودکشی کردهعده

 پروریهندسی و دامپزشکی در صنعت آبزیتأثیر عملکرد سازمانهای نظام م

در این بین عملکرد نامناسب سازمانهایی همانند سازمان نظام مهندسی و نظام دامپزشکی نیز 

ی پرورآبزی تعهد، با تحمیل خود به صنعتسازیهای کاذب و بیوجود دارد چرا که برای اشتغال

 اند.تر کردهتر و پرهزینهیدهتر، پیچاند و این فرآیند را سختباعث مزاحمتهایی شده

تر تر، روانتر و با هزینه پایینباید یادآور شد که پیش از حضور این سازمانها، فرآیند تولید موفق

بود و در حال حاضر با حضور این دو سازمان )نظام مهندسی و نظام دامپزشکی( بسیاری از 

ریهای اپیدمی در مزارع پرورش توان به بیمامشکلات بیشتر از پیش شده که از آن جمله می

منطق و ضوابط دست و پا گیر برای تمدید مجوزها اشاره کرد.همچنین ماهی، صدور مجوزهای بی

ها و نظارت ضعیف دستگاههای ناظر را باید به مسائل ذکر شده ای کار کردن این مجموعهجزیره

مانها و ربانی در چنین سازشکلی که تولید و تولید کنندگان به مثابه گوشتی قاضافه کرد به 

پروری آورد که این عامل شکست صنعت آبزیای وارد میاداراتی در آمده و هر کس به آنها صدمه

 خواهد شد.
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 دلایل وجود قیمتهای متعدد در تولید ماهیان

هنگامی که چند نوع روش برای تولید ماهیان وجود دارد چندین قیمت تمام شده نیز پدید 

ای واحدهای گونهها بهارع تولید ماهی با توجه به روش و نوع صدور پروانهآید و چون مزمی

های سربار، مدیریت ضعیف، کمبود توسعه شوند و با توجه به هزینهاقتصادی کوچک محسوب می

گذاری به نوعی برهم ریختگی قیمت در بازار ایجاد خواهد شد.به دانش و عدم قدرت سرمایه

ارزانترین  «شورلب» ن، سبزوار و ورزنه اصفهان با برداشت از آبهایعنوان نمونه شهرهای زنجا

کنند و کنند چرا که فقط پول غذا و بچه ماهی را پرداخت میقیمت ماهی پرورشی را ارائه می

پردازند ضمن اینکه به لحاظ سایر فعالیتهای ای را برای کارشناس یا نیروی انسانی نمیهزینه

ها از رداریهای دیگر اقتصادی دارند که به همین سبب تمامی هزینهبنوعی بهرهکشاورزی به

نندگان در کتر است؛ برخی از این تولیدکنندگان پایینکننده کنار رودخانه و سایر تولیدتولید

استانهای ذکر شده با تولیدات اندک خود در مقیاس کشور، نظام بازار را مختل کرده و به مشکلات 

 اند.افزوده

نه مردم در بحث قیمتها با این موضوعات طرح شده آشنا نیستند؛ برخی تولیدکنندگان متاسفا

گیریم اما برخی تولیدات با توجه به شرح فوق همانند بنده از نیروی انسانی و کارشناس بهره می

ماهی در زنجان توضیح بیشتری بدهید، چرا شما از   اینگونه نیستند.در مورد قیمت پایین

برید اما آنها از کارشناس و نیروی انسانی لازم استفاده روی انسانی بهره میکارشناس و نی

 کنند؟نمی
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واحدهای آنها کوچک، ُخرد و در کنار مزرعه تولیدات محصول قرار دارد که این کوچک بودن 

و مجاورت این تولید به همراه تولیدات دیگر با استفاده از سایر عوامل موجب کاهش   واحدها

توانیم با آن ظرفیت خُرد آید که مگر چقدر میود اما اصل پرسش هم اینجا پدید میشقیمت می

تولید داشته باشیم؟ آیا این تولید در مجموع عوامل اقتصادی ملی که باید در نظر گرفته شود 

صرف اقتصادی دارد و به صلاح کشور است؟ آیا نباید در زمینه بازار و استفاده بهینه از سرمایه، 

های منابع ملی که متعلق به آیندگان است و برداریاقتصادی بودن تولید با بهره دانش و

تهدیدهایی که شاید بعضًا برای خاک و محیط زیست ایجاد کنند فکر کرد؟ اگر با این روش و 

ا ورود ای که بمزارع هم صلاح در تولید است با تعریف بازار هدف مخصوص این تولید باید از ضربه

خورد جلوگیری کرد و این باز تعریف بازار هدف و به اکثریت تولید کنندگان میاین محصول 

 طلبد.سیاست گذاری در تولید را می

 تر ازچه فاکتورهایی موجب شده قیمتهای محصولات واحدهای کوچک و خُرد تولید ماهی پایین

 محصولات واحدهای دیگر در کشور باشد؟

شناس تولید، وجود نیروی انسانی ساده که همزمان در عدم استفاده از دامپزشک مستقر و کار

های ایاب و ذهاب و استفاده از امکانات مزرعه کشاورزی مشغول به فعالیت است، نپرداختن هزینه

بودن قیمتهای واحدهای کوچک  مشترک کشاورزی برای پرورش ماهی از جمله عوامل پایین

ها را باید بپردازند که در همین رابطه واحدهای ینهاما مزارع بزرگ کنار رودخانه این نوع هز  است؛

 اند.خُرد با تولیدات اندک، اکثریت مطلق تولید کنندگان را به حاشیه رانده

 عدم نظارت و برخورد با واحدهای خُرد تولید ماهی



 حق برای رشد    

111 
 

پروری و تولید ماهی در سایر موضوعات مرتبط همانند ضمن اینکه مسئولان ذیربط در حوزه آبزی

توانند به راحتی مانع مجوزهای ما )تولید کنندگان( شوند؛ حتی محیط زیست نیز میآب و 

دامپزشکی و سازمان محیط زیست نیز قادر هستند واحدهای تولیدی ما را پلمپ کنند اما 

شوند و نظارت یا برخورد واحدهای کوچک و خُرد ذکر شده جزوه مزرعه کشاورزی محسوب می

ها ها با برخی مزرعهفعالیت صنعت آبزی پروری کشور، بسیاری دغدغه با آنها کمتر است.در حوزه

هایی که نزدیک ما هستند بدون مجوز و پرورشهای ماهی کوچک و خرد وجود دارد؛ برخی مزرعه

پردازند و زمانی که به عملکرد آنها مبنی بر استفاده این مزارع خُرد از بچه ماهی به فعالیت می

نند که کمسئولان ذیربط تاکید می  کنیم اینسایر مزارع، انتقاد می  کردنآلوده و احتمال آلوده 

 دهیم.چون واحدهای کوچک و خُرد مجوز ندارند ما برخوردی با آنها انجام نمی

کنیم، دستگاههای در اکثر اوقات وقتی درباره مسئله اعتراض به بیماریهای ماهیان مراجعه می

منجر به خسارت نشده باشد به دنبال آن نخواهند رفت.در ذیربط تاکید دارند که تا اعتراض 

زمینه صادرات محصولات نیز متاسفانه سازمان شیلات هنوز بازار هدف صادارتی و نگاه صادراتی 

و ساز و کار تولید آن را ندارد چرا که اگر این تعریف را در  تعریف نکرده   هابرای تولید ماهی

رد و کمجوزها، ضوابط و اقتصاد تولیدی را دوباره باز تعریف می داد باید ساختارتولید انجام می

 داد.میزان پشتوانه تولید پایدار صادرات را مورد توجه قرار می

  وری در تولیدگذاری شیلات برای بهرهعدم سیاست

ارد گذاری برای بهروری در تولید ندنگاه شیلات بیشتر برای ارائه آمار اشتغال است و هیچ سیاست

این چرا که نظامات تولید با بهروری بالا با هدف تولید اقتصادی، صادراتی و رقابتی در دنیا به 
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متزلزل و  لترتیب کنونی نیست و این عملکرد منجر به تولید ناپایدار شده که به دنبال آن اشتغا

 نابودی تولید کنندگان را در پی داشته است.

پروری، برخی کشورها عملکرد متفاوتی  وری مناسب در صنعت آبزیبه عنوان نمونه در مورد بهره

کنند؛ در گزارشی که یکی از مسئولان شیلات در بازدیدی از یکی از مزارع بزرگ کشور را ارائه می

داد و برای تُن تولید را انجام می ۱۱%  لیتر آب حدود ۹5با  داد، این شرکت خارجیمیآلمان 

تخم ماهی، بسته بندی محصول، برندینگ و بازار  ارائه بهتر محصولات، تمامی فرآیندها اعم از 

 شد که این نشان از پایداری تولید و حضور در بازار دارد.توسط یک شرکت انجام می

پروری انجام نداده و  را از فناوری در عرصه آبزیمتاسفانه سازمان شیلات پشتیبانی لازم 

گوییم استانداردهای تولید کمی و کیفی نیز مورد توجه قرار ندارد ضمن اینکه وقتی به آنها می

گویند این مشکل فروش برسانیم، میتوانیم آن را بهتولید ماهی ما روی دستمان مانده و نمی

کننده سیاستهای مقررات ها تاکید دارند که تنظیمشود!! آنشما است و مسئله ما محسوب نمی

هستند که البته این وضعیت موجود حاصل تنظیم این سیاست و مقررات است.در تمام کشورهای 

نژاد و  گیرد یعنی در قسمتهای اصلاحدنیا در قسمت کشاورزی حمایتهای خاصی صورت می

کند اما در کشور ما از عالیت را واگذار میدهد و آرام آرام فتولید، خود دولت حمایت را انجام می

 کنند.گویند و آن را قبول نمیرا می« نه»ابتدا واژه 

 پروری چگونه است؟وضعیت اتحادیه صنف شما یعنی صنعت آبزی

سال قبل تاکنون   ۹۹است؛ از حدود سازمان شیلات اتحادیه سراسری را به مدیریت خود درآورده 

کننده واحد تولید ۹۱۱با وجود حدود  ۱۹اند.در سال ره آن ثابت ماندهسه نفر از اعضای هیئت مدی
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هزار واحد تولیدی، این اتحادیه سراسری با تغییراتی مواجه  ۱و در حال حاضر با وجود حدود 

عضو داشت و در حال حاضر  ۹۱و در زمان آغاز فعالیت، این اتحادیه  ۱۹در سال  شده است یعنی

عضو به  ۹۱ی تعداد واحدهای تولیدی، تعداد اعضای موجود اتحادیه از برابر ۰۹با توجه به رشد 

البته این کاهش اعضا هم به وزارت تعاون برای استفاده از آرا  عضو تقلیل پیدا کرده است!!! ۹۵

و سه عضو هیئت مدیره کماکان با این مهندسی آرا و در سکوت سازمان  آنها گزارش نشده 

 اند.قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثابت مانده شیلات و ضعف پیگیری و اجرای

ها، سازمان کنندگان طی سال اخیر برای کنترل بیشتر اتحادیهبا توجه به افزایش اعتراضات تولید

شیلات ایران با هماهنگی اعضا هیئت مدیره همین اتحادیه مصادره شده قدیمی توسط این 

لاف نص صریح قوانین موجود کشور که در این موضوع اشخاص برای تضمین تسلط خود برخ

وجود دارد و مصوب در مجلس شورای اسلامی است با پشتیبانی وزیر کشاورزی با وجود دو قانون 

قانون توسعه و بهبود  5و ماده  ۱۵پروری مصوب سال برداری از آبهای آبزیحفاظت و بهره ۹ماده 

پروری و صید در اند تمام تشکلهای آبزیهکه مصرح کرد ۱۹فضای کسب و کار مصوب سال 

گیری وزارت تعاون و بر مبنای قانون تعاون مصوب مجلس شورای اسلامی باید تشکیل و از شکل

تشکل موازی و تشدد در تولید خوداری کنند؛ سازمان شیلات با ایجاد اتحادیه موازی با حضور 

نسبت به ایجاد اتحادیه موازی اقدام و اتحادیه قبلی با توضیحات واهی بر خلاف قوانین مذکور 

این امر نه تنها مشکلات را حل نکرده بلکه باعث انشقاق و خسارت مادی و معنوی به 

 تولیدکنندگان این حوزه شده است.
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پردازند جزوه افراد باسابقه این افرادی که در حال حاضر متولی شیلات هستند و به فعالیت می

کنند شوند اما اینکه این افراد چرا فعالیتی نمیرشته محسوب میرشته هستند و تحصیلکرده این 

 و نسبت به مشکلات آشنایی دارند جای سؤال و چرایی دارد.

بعد از سالهای انقلاب اسلامی تصور کنیم   و ۱۱پروری جدید کشور را از دهه اگر حرکت آبزی

نیز کارهای مربوطه را همین آقایانی که امروز مسئول عرصه شیلات هستند در وزارت جهاد 

اند که در آن تاریخ، شروع فعالیت را به صورت مناسبی گذاشتند شروع کردند؛ اینها افرادی بوده

 دانیم.وقتیالبته اشتباهاتی را هم داشتند اما در حال حاضر دلیل برخی سماجتهای آنان را نمی

د با این نوع سیاستگذاریها، گوییم که شرایط موجوپروری میبه این افراد مسئول در حوزه آبزی

کیلو سرانه مصرف دنیا است و  ۰۱کنند که رساند یک شعار را مطرح میما را به منزل نمی

 تولید ماهی ما در کشور با آن فاصله دارد.

اما ما هم پرسشهایی را از مسئولان ذیربط داریم: آیا وقتی قیمت تمام شده بالا است ما با کار 

شود ما با کار آشنا نیستیم؟ ماهی تیلاپیای قاچاق وارد ده ماهی وارد میآشنا نیستیم؟ تخم آلو

 شود ما با کار آشنا نیستیم؟ بهتر است به این پرسشها هم پاسخ داده شود.می

خواهد آمار و تواند و نمیآمارهای شیلات بر اساس خوداظهاری است متاسفانه شیلات نمی

کند و غالب آمارها براساس خود اظهاری انجام گرفته است؛ اطلاعات مربوط به تولید ماهی را ارائه 

اصولاً ساختار موجود در سازمان شیلات و دامپزشکی توانایی ارائه آمارهای دقیق از واحدهای 

 ها افزوده است.تولیدی را ندارد و این مسئله بر نابسامانی

 ۹۹۹۱ایران در سال آلا به شود؟ورود ماهی قزلآیا ماهی قزل آلا بومی ایران محسوب می



 حق برای رشد    

118 
 

توسط یک کارشناس دانمارکی وارد ایران شد و از آن زمان به بعد  ۹۹۹۱آلا در سال ماهی قزل

 این ماهی به قسمتهای مختلف معرفی و با اکوسیستم ایران سازگار شد.

شوند؛ ماهیان سردابی در ای تقسیم میها در دنیا به سه دسته سردابی، گرمابی و حارهماهی

 ۰۰بهترین سرعت رشد و شرایط تولید اقتصادی را دارند و تا دمای حدود  %۹تا  ۹۵ود دمای حد

شود که ماهی کنند که بالاتر از این درجه موجب بروز مشکل برای آنها میدرجه را تحمل می

نیز در دمای بین  های گرمابیقزل آلا در این گروه قرار دارد و دارای امگا سه بالایی است.ماهی

ها که در ایران وجود ندارند بالاتر از ایدرجه بهترین رشد و سرعت را دارند و حاره ۰۹تا  ۰۰

 یابند.درجه سرعت رشد می ۰۹دمای 

های آزاد دریای خزر هستند که باید مورد توجه گونه بومی ماهیان سردابی در ایران همان ماهی

شود اما زادگاه اولیه آن سوب میآلای تولیدی در ایران هم از همین دسته محقرار گیرند و قزل

 ۹۹۹۱آلا از سال های کالیفرنیا بود که بعدها به سراسر دنیا منتقل شد. تخم ماهی قزلرودخانه

سرای کرج وارد شد و فعالیت بر روی این ماهی از همان سال به ماهی  توسط آقای دکتر معتمد

ای شمال کشور به این اکوسیستم درصد آبزیان داخل کشور مخصوصاً در دری  ۱۱آغاز شد.حدود 

ه اند اما وقتی باند که به عنوان نمونه کپور و کفال بومی ایران نبودهیا مهاجرت کرده وارد شده

اند در سیستم محیط زیست و اکولوژیک معرفی شده و زمانی که در محیط ایران وارد شده

 شوند.اند به عنوان بومی تعریف میمانده

لا نیز باید گفت که نژاد اصلی آن متعلق به یکی از رودهای کالیفرنیا است و آدر مورد ماهی قزل

 است. سازی شدهای بود که از رشد و غذاگیری فعالیت داشته و در تمامی دنیا تجاریبهترین گونه
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 درصد از مزارع پرورش ماهی 01چرایی تعطیلی و ورشکستگی 

عملکرد سازمانهای ذیربط نیز انتقاداتی وجود اما در مورد واردات تخم ماهی، بیماریها و نحوه 

درصد مزارع پرورش  ۱%دارد که متاسفانه شاهد این مدعا، وجود بیماریها و تعطیلی بیش از 

 ماهی و ورشکستگی آنها است.

ای هم برای درصد است که سرمایه اولیه ۰۱۱متاسفانه سود حاصل از واردات تخم ماهی حدود 

پرداخت از خریداران به کنندگان انحصاری آن با دریافت پیشکه واردواردات آن نیاز نیست چرا 

 کنند.نوعی با سرمایه دیگران فعالیت می

 میلیون تخم ماهی به ایران 011واردات 

ملیون تخم ماهی وارد ایران شد و این به معنی نابودی تولید تخم ماهی  ۵۱۱در سال گذشته 

کنندگان انحصاری تخم ماهی است چرا که نیاز دست آمدن سود سرشار برای واردایرانی و به

دلیل وجود بیماری، غالب این کشور به این میزان تخم ماهی وارداتی نبوده است ضمن اینکه به

شود که بر همین اساس های حاصل از آن از بین رفته و باعث ایجاد فاجعه میبچه ماهی تخمها و

 در حال نابودی کامل است. تولید تخم ماهی ایرانی هم شکست خورده و 

آلا وارد ایران شد به عنوان یک ماهی قربانی: درباره تولید هم باید گفت از آن زمان که ماهی قزل

روی موضوع تولید و تکثیر آن فعالیت بیشتری صورت  ۱%ر دهه لوکس معرفی شد و از اواخ

آلا ابتدا در آذربایجان غربی تکثیر شد و سپس به برای تولید به سایر نقاط گرفت؛ ماهی قزل

 کشور همانند شیراز یا دیگر استانها انتقال یافت.
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داشت، درخواست های گذشته و سالهای نه چندان دور، هر کسی که منبع آبی در اختیار در دهه

کرد که البته اصولی در مجوز دادن وجود دریافت مجوز برای تولید و تکثیر ماهیان را ارائه می

اصول، هرکس هر تقاضایی در رابطه با نیز با توجه به مجوزهای بی ۹۱نداشت؛ حتی در دهه 

گری و دی گرفت و حتی هر کس مجوز تکثیرمجوز تولید و تکثیر ماهی داشت مورد توجه قرار می

حدود  ۹۱عنوان نمونه در دهه کرد که بهداد آن را در زمان مقتضی دریافت میمجوز پرورش می

   مجوز مرکز تکثیر داده شد. ۹۰۱

مجوز مرکز تکثیر صادر شد که هرکدام از این مراکز تکثیر به عنوان  ۹۰۱حدود  ۹۱در دهه 

 شدند.مرکز مادر و تولید کننده تخم ماهی محسوب می

پروری در ایران با سایر کشورها تفاوتهای بسیاری وجود دارد، به ا در مورد مقایسه صنعت آبزیام

پروری در کشور نروژ مقایسه کنید؛ در حال پروری در ایران را با آبزیعنوان مثال صنعت آبزی

ید بحث تول پروری در اختیار ندارد اما آنها درصنعتی با نام آبزی  حاضر کشور نروژ همانند ایران 

اند و به موفقیت هم دست آلا رویکرد اصلاح ژنتیک را مورد توجه قرار دادههای قزلآبزیان و ماهی

 اند.یافته

  تفاوت تولید ماهی در ایران و نروژ

آلای دنیا کننده قزلکشوری همانند نروژ فقط سه مرکز تکثیر تخم ماهی دارد اما بزرگترین تولید

مرکز تکثیر در  ۹۰۱پردازند اما ما خوبی به فعالیت می شود؛ آنها در این سه مرکز بهمحسوب می

یک و ژنتعلم و مهارت اصلاح  اختیار داریم و با سیاستهای نامناسب شیلات هنوز به تکنولوژی، 
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کننده ایم و حتی واردگزینی در رقابت با کشورهای پیشرفته در این صنعت دست پیدا نکردهبه

 ایم.تخم ماهی از فرانسه، اسپانیا یا سایر کشورها شده

راز موفقیت مراکز تکثیر تخم ماهی در کشور نروژ در این است که این سه مرکز تکثیر از تمامی 

 و دانشگاهی برخوردارند.حمایتهای دولتی، تحقیقاتی 

پروری بسیار مهم است؛ ریشه تمام تولیدات آبزیان به اما مزرعه تکثیر در فعالیت صنعت آبزی

نوان نمونه آید؛ به عگردد؛ اگر مولد بد وجود داشته باشد نسل مناسبی پدید نمیمرکز تکثیر برمی

وجود آمدن نسل نامناسب های که دارای ژن نامناسب هستند موجب بتولید مثل یک نر و ماده

 ها خواهد شد که باید در این زمینه دقت کافی صورت گیرد.در آبزیان و ماهی

شود و آن مرکز دانش فنی مناسب متاسفانه وقتی به یک مرکز، مجوز تکثیر تخم و ماهی داده می

بعد کشور به  ۱۱شویم؛ به عنوان نمونه از دهه را ندارد، شاهد مسائلی نظیر بدتر شدن نسل می

 اند.ما تبدیل به مراکز تکثیری شد که که نسل را بدتر و بدتر کرده

 های ما از طبیعت گرفته شده بود، تنوع ژنتیکی مناسبیدلیل اینکه نسل آبزیان و ماهیدر ابتدا به

های نامناسب در مراکز تکثیر انجام گرفت و رفته رفته وضعیت رفته تلاقیرا شاهد بودیم اما رفته

 ر شده و به سمت پس رفت رهنمون شدیم.بدت

پروری میان ایران و نروژ در این است که این کشور با مطالعات و اما تفاوت دیگر صنعت آبزی

ای بود که ماهی آنها گونهها را انجام داد؛ عملکرد نروژ بههای مناسب ماهیتحقیقات کامل تلاقی

در حقیقت ما کیلو رسیدند؛  ۹.5همین مدت به های ما در کیلو رسید اما ماهی ۹سال به  در سه
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از لحاظ اقتصادی و تولید اقتصادی فاصله پیدا کردیم و نمونه بارز آن همین رشد چند کیلویی 

های نروژی به نسبت ایرانی بود؛ موضوع ژن خوب و نژاد برتر در این زمینه مورد توجه تخم ماهی

 م.جدی قرار دارد که ما نیز باید به آن دقت کنی

های خارجی درآمد به سبب همین پروری ایران به تسخیر تخم ماهیاصل اینکه بازار صنعت آبزی

 گرفت.ریزی کامل و مناسبی در زمینه تولیدات انجام میمطالب ذکر شده در بالا است و باید برنامه

وجه تآقای دکتر امینی متخصص ژنتیک از انگلیس مبحثی را مطرح کرد و گفت که با  ۹۹سال 

خوریم و مراکز تکثیر و پرورش به صدور مجوزها در صنعت آبزی پروری در یک نقطه، گره می

توانست طرح جامع اصلاح   وی بعد از یک سال مطالعه دهند؛توجیه اقتصادی را از دست می

 د.کننها این سند را پنهان میژنتیک را تهیه و آن را به عنوان سند درآورد.متاسفانه شیلاتی

 پروریحلهای صنعت آبزیاح ژنتیک یکی از راهاصل

کارهای مطالعاتی بر روی این سند انجام گرفته و به شیلات ارائه شده است که در آن نیز راه حل 

ما اصلاح ژنتیک عنوان شده است؛ این راهکار اصلاح ژنتیک در سالهای گذشته در نروژ و فرانسه 

 سال از دنیا عقب هستیم. ۹5دهد که حدود ها نشان میبه اجرا در آمده و این برنامه

در مورد کارهای تحقیقاتی نیز در گذشته قرار بود که مرکز تحقیقات یاسوج با بودجه دولتی آغاز 

شد و هر سال حذف می گرفت لقاح درون خانوادگیکار کند و اگر این مهم مورد توجه قرار میبه

 یافتیم.پذیری در بازار جهانی دست میبه رشد و رقابت

 چرایی علت واردات تخم ماهی به ایران
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متاسفانه بعد از اینکه صنعت با عدم همکاری دولت مواجه شد، برخی از اعضای اتحادیه و سایر 

افراد تکثیر تخم تصمیم گرفتند تا تخم را از کشورهای دیگر وارد کنند یعنی متوجه شدند که 

از سوی بعضی تولیدکنندکان شروع  ۹۱در دهه  توانند از خارج تخم را وارد کنند و این کارمی

شد؛ بعد از این موضوع و اهمیت واردات تخم ماهی از سوی برخی تولیدکنندگان، سازمان شیلات 

 دهم.مرکز تکثیر، مجوز واردات تخم را می ۹۰۱تصمیمی تازه گرفت و تاکید کرد که به 

واردات تخم را بدهد و از این طریق  مرکز تکثیر، جواز ۹۰۱شیلات در این سالها تصمیم گرفت به 

دهم مرکز تکثیر مجوز می ۹۰۱بنابراین تاکید کرد که به  به تولید بچه ماهی و تامین بازار بپردازند

 تا تخم وارد کنند و با تولید بچه ماهی آن را به بازار بفرستند.

ز برخی از مراکز نیکنندگان تخم مبدل شدند اما پس از این مرحله، برخی مراکز تکثیر به وارد

گوییم این روش باعث ورود بیماری به گله خواهد اقدام به این کار نکردند؛ به عنوان مثال ما می

 شد که به همین علت هم تخم ماهی را وارد نکردیم.

مرکز معدوم  ۹۰۱مرکز تکثیر از  ۹۱گیری حدود اما در نتیجه چنین اقدامی و تصمیم

کردند که این تخمها هم آلودگی داشته و هم نظارتی را وارد  هاییمتاسفانه تخم ماهی شدند؛

روی آنها نبود؛ اکثر مراکز تکثیر، مولدین خود را نابود کردند چون عملًا نیاز به تخم ماهی را از 

 واردات تامین کردند و در حال حاضر همگی آن مزارع درگیر بیماریهای وارداتی هستند.

مزرعه به تعطیلی  ۹۱رح شده که در طول زمان واقع شد حدود متاسفانه با واردات و مسائل مط

 کشیده شد؛ در این میان برخی هم مجوز تکثیر دارند اما عملاً مولدی برای آنها وجود ندارد.
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کنندگان تخم ماهی نیز وقتی آنان روند واردات را مناسب دیدند، نوعی عطش در در مورد وارد

زی ساراهکاری به مدیریت تخم وارداتی پرداختند و با قیمتبازار ایجاد کردند؛ یعنی با ایجاد 

مجوزهای جدیدی با نام حد   کاذب به فعالیت در بازار پرداختند؛ در این میان سازمان شیلات نیز

ای با تحویل تخم ماهی تصمیم گرفتند بچه ماهی تحویل دهند که واسط کار را صادر کرد و عده

ن زدند که به همین ترتیب این بازار برای برخی افراد دارای این افراد نیز به عطش بازار دام

جذابیت بسیار زیادی شد که به هیمن منظور تعداد زیادی مزارع بدون مجوز برای تولید بچه 

تومان ارتقا پیدا کرد که باعث بروز  5۱%تومان به  ۰۱۱ماهی ایجاد شد و قیمت بچه ماهی از 

اید گفت که این واردات به ایران به صورت تخم ماهی بوده مشکلاتی هم شد.اما در مورد واردات ب

گیرد چرا که و ماهی مولد وارداتی نیامده است البته واردات مولد هم در هیچ کشوری انجام نمی

 دانند.آن را جزو کالای استراتژیک خود می

 های ناقل بیماری به داخلورود تخم ماهی

 ۱۱ا توجه به اینکه دانش فنی بیماریها را نداشتیم، از سال ها و انجام واردات و ببعد از این پروسه

طور کامل برای شناسایی بیماریها اقداماتی را انجام اجازه آزمایشها را دریافت کردیم و خود ما به

شود یعنی تمامی مجوزهای دادیم؛ در این زمان متوجه شدیم که برخی بیماریها وارد کشور می

شد در حقیقت ناقل بیماری ان تخمهای عاری از بیماری صادر میسازمان دامپزشکی که به عنو

بوده و خود آنها هم از این مسئله اطلاعی ندارند؛ در حقیقت تخمهایی که خریدار به عنوان 

 کرد، تخمهای بیمار بوده است.محصولات عاری از بیماری خریداری می



 حق برای رشد    

115 
 

در حال حاضر نماینده فائو در یکی از کارمندان دامپزشکی دانشگاه مشهد که  %۹البته سال 

از طریق تخم آلوده دانمارکی وارد کشور شده اما  VHSپاکستان است اعلام کرده بود بیماری 

 به محض اعلام این موضوع با وی برخورد صورت گرفت و از سازمان دامپزشکی هم اخراج شد.

 همان شرایط و آلودگیها انجامضمن اینکه در سالهای بعد این واردات اکثراً از فرانسه و اسپانیا با 

گرفت؛ متاسفانه موضوع بیوتروریسم در مدیریت شیلات و سازمان دامپزشکی نامفهوم است و 

 دلیل این سخن نیز تذکرات فراوان بابت حوادث ایجاد شده است.

ها یا بیماری آنها داد این مسائل در مورد تخم ماهیعلت اینکه سازمان دامپزشکی اجازه نمی

ود به این دلیل بود که کشور ما تا آن زمان عاری از بیماری شناخته شده بود و اگر فائو مطرح ش

چنین گزارشی درباره بیماریها و عامل ویروسی را دریافت کند کشور موردنظر را به عنوان کشوری 

 آید.وجود میکند و محدویتهایی برای آن بهآلوده اعلام می

ن ماهیان آلوده در داخل مزارع وجود داشتند و باعث انباشت ای ۱۹تا سال  %۹متاسفانه از سال 

شاهد اپیدمی ویروس بودیم و مزارع ما  ۱۹ای بود که در سال گونهویروس شدند؛ این مسئله به

تن و حتی یک هزار تن ظرفیت نابود شدن  5۱تن  ۰۱دچار تلفات شدند؛ به عنوان مثال حدود 

ا ادامه داشت تا اینکه سازمان دامپزشکی بعد از پنج سال ماهی را داشتیم؛ این روند در آن ساله

وارد کشور شده است در صورتی که اگر نظرات  VHSمجبور به ورود شد و اعلام کرد که بیماری 

آمد و ویروس گسترش ای پدید نمیشنیدند چنین مسئلهو دلایل همان کارشناس خود را می

رش ماهی ما به دلیل ورود بیماری نابود شد و درصد مزارع پرو ۱%حدود  ۱۹یافت.از سال نمی

 توانند این مسئله را پایان دهند.در حال حاضر هم نمی
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چه راهکاری برای پایان دادن به این مشکلات در حوزه واردات تخم ماهی و سایر مسائل صنعت 

 آبزی پروری وجود دارد؟

؛ از ایماصلاح سیستم آغاز کرده راهکار بسیار ساده است و ما از حدود دو سال قبل مسیر را برای

با تولید ماهیان بومی  ۱۹درصد بدنه صنعت نیز از دست رفت یعنی قبل از  ۱%به بعد  ۱۹سال 

هزار  5۰آلا داشتیم که بعد از بیماریها تولید به هزار تن در کشور تولید ماهی قزل ۹۱۱خودمان 

رود؟:خیر، تلفات ماهیها فروش های تلف شده در بازار کشورمان فروش میتن رسید.آیا ماهی

های تلف شده مولد هم صورت گیرد و بخواهند رود حتی اگر عملیات انجماد هم بر روی ماهینمی

ده شوند. مرشود چراکه بازاریها متوجه مسئله میآن را به بازار بفروشند این کار عملیاتی نمی

توان آن را از نحوه جدا شدن بودن، منجمد بودن و... ماهیهای مولد قابل تشخیص است و می

توانند در حوزه تلفات تخلف کنند و استخوانهای درون شکمش تشخیص داد بنابراین نمی

 تاجرهای بزرگ یا بازاریها به سرعت متوجه خواهند شد.

ها را تبدیل به پودر ماهی کنند که البته ویروس منتقل توانند همان باقیماندهضمن اینکه می

هزار تومان  ۰کند؛ قیمت پودر ماهی حدود یمت بسیار اندکی را نصیب آنها میشود و فقط قنمی

شود و این موضوع هزار تومان تمام می ۹5رسد در صورتی که قیمت خود ماهی فروش میبه

شود.لازم به ذکر است یاد آوری کنم این تبدیل ماهیها به پودر رقم بسیار اندکی را شامل می

شود و فقط به ماهی آسیب زده و باعث زند و به انسان منتقل نمینمی بیماریها به انسان آسیب

 تلفات در آنها خواهد شد.
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ای مزرعه ۹۰۱اما در مورد تولید تخم ماهی و میزان نیازهای کشور باید گفت که تولید تخم با 

 ها متعادل پیشگرفت که همه برنامهای انجام میکه در داخل کشور وجود داشت به اندازه

 ۹۱۱رفت و با توجه به نیازها همه چیز مشخص بود اما بعد از واردات و سیر صعودی آن ما از می

 رسیدیم. ۱5تن در سال  ۰۱به حدود  ۹۹کیلو واردات تخم ماهی در سال 

ماهیهای وارداتی به دهد تلفات تخمها و بچهضمن اینکه نحوه واردات تخم و تولید آن نشان می

تومان  5۱است؛ وقتی تخم ماهی در کشور مبدا خارجی کمتر از  لحاظ بیماری حادث شده

تومان به  ۰5۱تومان قیمت رسمی و قیمت غیر رسمی تا  ۹۹۱تا  ۹۹۱خریداری و در کشور از 

 شود.رسد، این فجایع و مشکلات مطرح شده نیز حاصل میفروش می

شد تخم ماهی وارد کشور میمیلیون  5ای بود که در ابتدا حدود گونهنحوه واردات تخم ماهی به

میلیون تخم ماهی رسید که البته این واردات نیز  ۵۱۱این رقم به  ۱5اما بعد از آن و در سال 

البته شایعاتی مطرح است که با توجه به سود بالای واردات تخم  گیرد!رسمی و قانونی انجام می

بعضًا غیر قانونی وارد کشور ماهی، این محصول به صورت قاچاق نیز از مبادی ورودی قانونی و 

 شود که آنها از نظارت موجود دامپزشکی هم خارج است.می

 کنندهای ریز را به کشور وارد میتخم ماهی

رسانند؛ به ای به فروش میصورت دانهواردات تخم ماهی به صورت کیلویی است اما آن را به 

عدد تخم وجود داشته باشد اما  ۹۱تعداد ها، در یک گرم باید ریزیعنوان مثال با احتساب برنامه

آورند.با کنند یعنی تخمهای ریز را به کشور میعدد تخم وارد می ۹5واردکنندگان از یک گرم 

هزار تن در نظر بگیریم،  ۹۱این حجم واردات انبوه اگر ما تولید واقعی ماهی قزل آلا در کشور را 
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میلیون تخم ماهی وارد  ۵۱۱حدود میلیون تخم ماهی است اما اکنون  ۱%۹نیاز کشور 

میلیون تخم است  ۱%۹هزار تن گوشت مد نظر است و نیاز کشور  ۹۱گوییم شود!!یعنی میمی

کننگان واقعی ما هم تولید  میلیون تن است ضمن اینکه ۵۱۱اما در حال حاضر واردات قانونی 

 5۱%  ساب رقم تخمهاایم که با این احتمیلیون تخم هم تولید کرده ۰5۱شویم و محسوب می

شود.در حال حاضر نیز شاهد مسائل مختلف در این حوزه هستیم؛ هم اکنون میلیون تخم می

اند و از طرفی تولید روی دست مردم مانده و در حال دلیل بیماری، برخی تخمها از بین رفتهبه

ت محسوب کند که اینها بخشی از مشکلاحاضر هیچ کس بچه ماهی را از مزارع خریداری نمی

 شود.می

 میلیون تخم ماهی چیست؟011علت واردات 

گوییم سازمان شیلات اگر درباره ها به طور جدی اعتراض داریم و میما به این روند از برنامه

میلیون تخم  ۵۱۱تولید کشور اطلاعاتی ندارد بهتر است کنار برود و اگر با تولید آشنا هستید چرا 

میلیون تخم  ۹5بنده حدود  ماند به عنوان مثالمان میروی دست کنید؛ تولید ماماهی وارد می

 توانم آنها را به فروش برسانم.دانم که آیا توانایی فروش آنها را دارم یا نمیدارم اما هنوز نمی

کنند که امیدواریم به این متاسفانه واردکنندگان در فصل تولید ما، مجوز واردات را دریافت می

که  ۹۹های بالغ توجه شود.سال مدت زمان سه ساله به تخم رسیدن ماهیمسئله و همچنین 

هزار تن بوده است؛  ۰۱کیلو تخم ماهی وارد کردند تولید گوشت ماهی در کشور  ۹۹۱حدود 

 ۹۱هزار تن تولید شده یعنی حدود  ۱۱میلیون تخم وارد شده که حدود  ۵۱۱  حدود ۱5سال 

 ایم اما فقط حدود سه برابر افزایش تولید انجام گرفت.برابر افزایش واردات تخم ماهی داشته
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 پاسخ سازمان شیلات در قبال این نوع عملکرد در واردات تخم و تولید ماهی چیست؟

گوید، مزارع آلوده است اما تخم ماهی آلوده نیست!! ما شیلات در برابر مسائل مطرح شده ما می

میلیون تخم  ۵۱۱نسبتها وجود نداشته است؛ چرا  ها اینایم که قبل از واردات تخمهم پاسخ داده

 خواهد از خواب بیدار شود.با سه برابر افزایش تولید انجام گرفته و شیلات نمی

شود و تومان خریداری می 5۱ای درباره واردات تخم ماهی هم این محصول در مبدا دانه

گذاری در کشور بر مبنای رسد اما قیمتتومان نمی ۰5های گمرکی و حمل و نقل هم به هزینه

تومان در نظر گرفته شده است که  ۹۰5اند نفره واردکنندگان که با شیلات انجام داده 5توافق 

گذاری در این حوزه هم ندارند چرا که ابتدا پول تخم ماهی وارداتی البته این واردکنندگان سرمایه

 کنند.را از شما دریافت می

دو نفر از اعضای هیئت مدیره اتحادیه، خودشان  شود؛ا آلوده میمتاسفانه اتحادیه دقیقا در اینج

و حتی یکی از آنها وارد کننده تخمها با عنوان یک  اندکننده رسمی تخم ماهی قزل آلا شدهوارد

انه شود!!! متاسفشرکت فرانسوی است و البته نماینده کل صنعت در دامپزشکی هم محسوب می

 سرزمین ندارند که باید به این مهم توجه شود. متولیان امر استراتژی و آمایش

سال گذشته اعتراضات خود را به نمایندگان مجلس ارجاع دادیم و آنها را نیز به خانه ملت 

کشاندیم که در هر حال با عدم واردات در طول یک ماه موافقت شد اما این مهم عملیاتی نشد و 

 .واردات به صورت غیر قانونی انجام گرفت
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 حقیقت تخلف است کتمان

حاشیه های از پنهانکاری مدیران استانی محیط زیست، مدیر کل بازرسی این   پس از وقوع

 سازمان به مدیران استان درباره کتمان حقیقت هشدار داد.

 

 

 

 

مرتضی فرید مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت  

مدیران کل محیط زیست استان ها اعلام شده که در اعلام خبر و ارسال محیط زیست گفت: به 

گزارش ضمن توجه به طبقه بندی موضوعات هر گونه کتمان حقیقت تخلف محسوب می شود 

 .و مطابق ضوابط، برخورد لازم به عمل می آید

فرید افزود: ضروری است مدیران کل حفاظت محیط زیست استان ها ضمن اتخاذ راهبردهای 

اجرائی مناسب در هنگام بروز حوادث و رخ دادهای مهم و مرتبط با سازمان و نیز بحران های 

محیط زیستی با توجه به دستورالعمل های اجرایی و سیاست های ابلاغی و استفاده از توان و 

پتانسیل موجود نسبت به مدیریت موضوع و صحت گزارش ها و اخبار اهتمام جدی داشته 

تر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط باشند.مدیرکل دف

زیست خاطرنشان کرد: لازم است مدیران کل حفاظت محیط زیست استان ها به منظور پیشگیری 

از هر گونه شائبه و جریان سازی و همچنین ضرورت استحضار و تصمیم گیری مدیریت کلان 
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می از جمله حوادث غیر مترقبه، آتش سوزی، آلودگی سازمان، اخبار مرتبط با موضوعات مه

گسترده منابع آب و خاک، تخریب زیستگاه ها، اتلاف و زنده گیری گونه های حائز اهمیت و نیز 

درگیری و حوادث حین کار همکاران و مواردی که منجر به احضار همکاران از جانب مقام قضائی 

 ع دهند.می شود را در اسرع وقت به دفتر بازرسی اطلا

وی تاکید کرد: ضروری است ادارات کل استان ها به منظور جلوگیری از هرگونه شائبه، اخبار و 

گزارش های خود را به صورت کامل، جامع و دقیق تنظیم و ارسال نمایند و البته بروز یک اشتباه، 

بردن  سوال قصور و یا تخلف از سوی یک یا چند نفر در یک اداره کل نباید دست آویزی برای زیر

زحمات صادقانه و شبانه روزی سایر کارکنان و محیط بانان و بی انگیزگی و دلسردی آن ها 

شود.به گفته فرید، استفاده از ظرفیت مردم و گروه های مردم نهاد در امر اطلاع رسانی و گزارش 

یط اتخلفات و حفاظت از محیط زیست از دیگر اقدام های ضروری است که باید متناسب با شر

استان و ظرفیت های گروه های فعال استانی در دستور کار ادارات کل حفاظت محیط زیست 

 استان ها قرار گیرد.

 عرضه غیر قانونی پرندگان مهاجر در بازار لنگرود

موسم ورود پرندگان مهاجر به شمال کشور آغاز شده و با بارش های پاییزی نخستین گروه از 

 .ان های استان های شمالی وارد شده اندپرندگان به تالاب ها و آبند
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در این میان همچون سال های گذشته به دلیل کمبود نیروی انسانی و در نتیجه عدم پایش 

مناسب زیستگاه های پرندگان مهاجر عده ای از فرصت استفاده کرده و دست به شکار انبوه 

این لحظه هیچ گونه پروانه تا  این درحالیست که سازمان حفاظت محیط زیست.پرندگان می زنند

ای را جهت صید و شکار پرندگان مهاجر صادر نکرده، بنابراین بر اساس مفاد قانون ادارات کل 

این سازمان در استان ها با استفاده از نیروهای یگان محیط زیست با هرگونه تخلف در این رابطه 

ران در روزهاى پیش رو جلوگیری برخورد نمایند تا از کشتار رو به فزونى مهمانان تالاب های ای

( یکی از فعالان محیط زیست گیلان از %۹۹۱مهرماه  ۹5در بازدیدی که ظهر امروز )شنبه .نماید

بازار روز لنگرود بعمل آورده لاشه بیش از یکصد عدد انواع پرنده وحشی از جمله خوتکا، فیلوش، 

ن ابیا، پاشلک بزرگ، گیلانشاه اردک های سر سبز، ارده ای و پرندگان زنده گیری شده ای چو

این بازار .حنایی و غیره در این بازار مشاهده شده که بدون هیچگونه نگرانی به فروش می رسید

حتی برخی از مغازه ها نیز در کنار افراد دست   در راسته ماهی فروشان لنگرود واقع شده ودر آن

 ۹5ر این گزارش در روز شنبه تصاوی.فروش اقدام به خرید و فروش پرندگان مهاجر می کنند

 .مهرماه سال جاری از بازار لنگرود تهیه شده است

 قاچاق خاک ایران

متر خاک تولید شود و ایران به عنوان پرچمدار حاصلخیزی سال زمان نیاز است تا یک سانتی %۱۱

هایی وجود دارد که از قاچاق خاک ایران به کشورهای شود، گزارشدر خاورمیانه محسوب می

شود یا به ای و غیررسمی از مرزها خارج میدارد. خاکی که یا به صورت کیسهعربی پرده برمی

داران عرب امارات و کشورهای های خروجی به دست گلخانهرت گلدانی و کاملاً رسمی از درگاهصو

ه شود که متأسفانرسد.خاک به عنوان یکی از منابع ارزشمند محسوب میفارس میحاشیه خلیج 



 حق برای رشد    

111 
 

توجهی همچون هوا و آب قرار گرفته است، های اخیر در ردیف بیدر کشور ایران نیز طی سال

صراحت به ممنوعیت فروش خاک کشاورزی اشاره شده در قانون برنامه چهارم توسعه به  اگرچه

 است، اما شاید خلأهای قانونی موجود در این زمینه دلیل افزایش قاچاق خاک شده است. 

 

بازار خاک از پرسودترین بازارهای دنیا است که برخی ارزش آن را بیش از هر کالای اقتصادی 

سال  5۱۱مترمربع آن، بیش از شنوید از اینکه این طلای سیاه که تولید یک سانتیدانند اما بمی

برد، در بازار منطقه خاورمیانه مشتریان بسیار زیادی به خصوص برای کشورهای عرب زمان می

 منطقه دارد.
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معضل ریزگردها، خشک شدن تالابها و نابودی جنگلهای زاگرس نشانه بی 

 قی مسئولین حفاظت از محیط زیست در ایرانکفایتی و نالای

و هجوم ریزگرد ها به شمال ایران در حال  خلیج گرگان متاسفانه روز به روز خطر خشکیدن

)در استانهای  میانکاله و لپوی زاغمرز به همراه تالاب ۹۹5۵ خلیج گرگاندر سال افزایش است.

های المللی جهان در فهرست تالاببینعنوان نخستین مجموعه تالاب  به گلستان و مازندران(

به ثبت رسید تا ثابت شود نه فقط این خلیج، بلکه نواحی اطراف آنن شامل  رامسر کنوانسیون

یک مجموعه ارزشمند  گُمیشان المللیو تالاب بین وحش(شبه جزیره میانکاله )پناهگاه حیات

گردشگری و صیادی را از  متری دریا 5۱۱ محیطی است .در این منطقه کم شیب پسرویزیست

رونق انداخته و اکنون سواحل استان گلستان به جای اینکهه مکانی برای گردشگری، آبتنی 

تابستانی و صید ماهی زمستانی باشد، به محلی برای رویش بوته های صحرایی تبدیل شده استت 

مواجه خواهند  و اگر جلوی این روند گرفته نشود مناطق شمالی ایران نیز با معظل ریزگرد ها

شد.تالابهای کشور به علت تغییرات اقلیمی و دخالت های انسانی در وضعیت قرمز قرار دارند. بر 

 قانونی یافت ٔ  جنبه ۹۱۱5 طبق کنوانسیون رامسر که در سال

عنوان ثبت شده در کنوانسیون رامسر وجود دارد که متاسفانه  ۰۵ تالاب در قالب ۹5 در مجموع  

و روز چندان خوبی ندارند.در حال حاضر به علت خشکسالی های طولانی و عدم مدیریت   حال

صحیح و از طرفی دیگر دخالت های نابخردانه انسان ها مثل سد سازی های فله ای باعث شده 

است که تالاب های کشور حال و روز خوبی نداشته باشند و با ادامه این روند تا چند سال اینده 

 این تالاب های زیبا در جغرافیای کشورمان نیست.هیچ اثری از 
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و از بین رفتن بیش  میلیون هکتار از جنگل های زاگرس % در اینجا باید به نابودی بیش از

سال گذشته اشاره کنیم . جنگلهای زاگرس در غرب کشور، جزو  ۰ درخت بلوط در میلیون۹۹ از

بالایی از گونه های گیاهی و جانوری  اکوسیستمهای طبیعی با ارزشی هستند که در آنها تنوع

وجود دارد.متاسفانه این اکوسیستم ها، به دلایل مختلفی از جمله تبدیل اراضی، بهره برداری 

های بی رویه، چرای دام، آتش سوزی، برداشت چوب و غیره در معرض خطر تخریب قرار گرفته 

کاسته میشود. به طوریکه بر اساس  و روز به روز از تعداد و کیفیت گونه های گیاهی و جانوری آن

منابع موجود امروزه جنگلهای زاگرس و پوشش گیاهی آن که بسیاری از گونه های آن نایاب هم 

هکتار جنگل  میلیون ۹۰هستد درمعرض خطر نابودی قرار گرفته است. حوزه زاگرس در گذشته

است که خود نشانه ای  هزار هکتار آن باقی مانده 5۱۱ پنج میلیون و داشت که هم اینک حدود

 از یک فاجعه زیست محیطی را به همراه دارد.
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 به فارس خلیج و خزر دریای آب انتقال طرح محیطی زیست بررسی

                                    ایران مرکزی فلات 

 ارزجانی دکتر زهرا 

باران قرار دارد به طوری که میانگین بارش فلات ایران از نظر اقلیمی در منطقه خشک و کم

میلیمتراست که  ۹5۱بارش جهانی حدود  میلیمتراست درحالی که میانگین  ۰5۱درایران حدود 

برابر  ۰آبی، مصرف آب در کشور بیش ازسه برابر میران بارش در ایران است با وجود این کم

های آوری آبهای تعریف شده جهانی است و از سوی دیگر هنوز کشور از نظر جمعاستاندارد

 .کندسطحی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می

سال آینده، خشک ترین دوران تاریخی خود را  ۵۱براساس پیش بینی های ناسا، ایران طی 

نابع آب های زیر تجربه خواهد کرد و بر اساس گزارش های متخصصین داخلی، بیلان منفی م

ساختار طبیعت و  میلیارد متر مکعب نزدیک شده است در صورتی که  ۹۹زمینی کشور به رقم 

اقلیم کشور دیگر یارای جایگزین کردن این حجم آب را ندارد. در نتیجه ، حتی اگراقلیم کشور 

وز انمان ستغییر کند هم، دیگر آبخوان های این سرزمین احیا نخواهند شد و تنها سیلاب های خ

 .ره آورد بارندگی های شدید خواهند بود

مترمکعب برای  ۵۱۱سرانه آب در ایران به کمتر از هزارو ۹۵۱۱های جهانی سال طبق پیش بینی

طبق آمارهای رسمی و به  هر فرد در سال خواهد رسید و این به معنی ورود به بحران آبی است.
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های آینده تامین آب به به سرمی برد و طی سالاعتقاد کارشناسان، ایران درآستانه بحران آب 

 .ها، شهرها ومناطق تبدیل خواهد شدهای کشوردربسیاری ازاستانیکی از بزرگ ترین چالش

که اخیراً و احتمالاً توسط افراد غیر  به همین جهت راهکارهایی برای رفع مشکل کم آبی کشور 

کارشناس و کارشناس مطرح گردیده ، انتقال آب از خلیج فارس یا دریای مازندران به فلات 

منظر موافقان و مخالفان  مرکزی و اصفهان می باشد.در این مقاله به ارزیابی طرح انتقال از 

 .پرداخته شده است

 

مطرح شده  ۹۹طرح به صورت جدی در اواخر سال این -از منظر مخا لفان طرح انتقال آب

و  از مازندران به سمنان و سپس به قم و کاشان و اصفهان می برد  بود آن طرح انتقال آب را 

بخش دیگر این پروژه  خط لوله دیگری برای سبزوار و بیرجند و خراسان جنوبی و یزد است 

معصومه ابتکار ، مقام مسئول حفاظت .دبزرگ انتقال آب دریای عمان از بندرعباس به گل گهر بو

از محیط زیست ایران قاطعانه با طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی مخالفت کرده است وی 

معتقد است که به جای طرح انتقال باید الگوی مصرف آب را اصلاح کرد و در بحث فاضلاب ها 

صددرصد باطل است .انها  به لحاظ زیست محیطی این طرح موفق بودند.مخالفان طرح معتقدند 

دو دلیل عمده را برای باطل بودن این طرح عنوان می کنند: وقتی حجم زیادی از آب از یک 

اکوسیستم خارج شود برای آن اکوسیستم مخاطرات اکولوژیکی ایجاد می شود. دریای خزر اکنون 
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آینده ای بدتر از به اندازه کافی دارای مشکلات حاد است و اگر فشار بیشتری به آن وارد شود 

دریاچه ارومیه در انتظارش خواهد بود. معضل نمک های به جا مانده از شیرین کردن آب معضل 

بزرگی است که می تواند تیرخلاص را به دریای پرمشکل خزر شلیک کند. دلیل دیگر این است 

. ل استکه دریای خزر حتی پایین تر از سطح دریای آزاد است و انتقال این آب در مسیر مشک

آب دریای خزر به هر نقطه ایران که انتقال داده شود مستلزم تخریب بسیار وسیع در مسیر و 

صرف بسیار زیاد انرژی است که هر دوی اینها باتوجه به شرایط خاص محیط زیستی شدنی 

نیست و فکر نکنیم هیچ گونه ارزیابی زیست محیطی هم این عمل را تایید کند. چون انرژی 

ی پمپاژ آب لازم است و همچنین محیط زیست مسیر انتقال اعم از جنگل و درخت و زیادی برا

کوه تخریب می شود که اصلا جبران پذیر نیست.همچنین نزدیک به نیم قرن است که دولتمردان 

می خواهند از دریای خزر و خلیج فارس آب به کویر منتقل کنند و همواره هم متخصصین گفته 

می و چه به لحاظ اقتصادی این امر مطلوب به فایده نیست. اما متاسفانه اند که چه به لحاظ عل

یکسری جریانات موجود هستند که از زمان توقف سدسازی ها ، الان به دنبال انتقال آب هستند. 

به عبارتی این داستان بیشتر به خاطر منافع شرکت ها و جریاناتی است که در پروژه های این 

نه انتقال آب شور دریای خزر و شیرین کردن آن ، آنقدر پرهزینه است چنینی ذینفع هستند وگر

که صلاح نیست انجام شود و پول بیت المال صرف چنین پروژه های غیرعلمی با مخاطرات زیاد 

و حتی در دوران جنگ سال پیش۰۱عده ای از منتقدین گقته اند حدود.زیست محیطی گردد

ان مرکزی ایرآبی با نام کوهرنگ برای انتقال آب به دشتهای انتقال مطالعاتی برای اجرای طرح

و دو های کارون انجام شد. براین اساس طرح انتقال آب از طریق تونل شماره یکاز سرشاخه

ها برداری رسید؛ درحال حاضر نیز آب از طریق این تونلبهرهسال پیش به۹۱کوهرنگ حدود 
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سال پیش در ۹۱ن تونل کوهرنگ نیز حدود شود.و همچنین کار ساخت سومیانتقال داده می

برداری نرسیده است.اما متاسفانه امروزه میزان زمان دولت هشتم آغاز شد ولی تاکنون به بهره

و با توجه به افزایش جمعیت و همچنین نیاز خوزستان کمتر از گذشته شده  متوسط بارندگی 

یاز امروز خوزستان بیش از گذشته روزافرون کشور به تولید برق از طریق سدهای مهم استان ن

های خوزستان برای جبران و این موضوع نشان دهنده لزوم تنظیم هرچه بیشتر آب رودخانهشده

 شود،ها به دشت مرکزی کشور انتقال دادهافزایش نیاز است. حال اگر آب خوزستان از سرشاخه

لکه شود بو شیلات محدود میورزیتنها آب کشاکند از این طریق نهها عبور نمیدیگر از نیروگاه

و اقتصادی بلکه توجیه .این امر نه تنها توجیه فنی از تولید برق هم به نوعی محروم خواهد شد 

 .اجتماعی نیز ندارد

آب طرح بزرگ انتقال آب از خلیج فارس یا دریای مازندران به  -از منظر موافقان طرح انتقال

فلات مرکزی و اصفهان هنوز در هزارتوی قانونی و جدل بین مخالفین و موافقین گیر کرده است. 

از یک سو نیاز ساکنین یک کشور خشک چشم را به شیرین کردن آب های شور جلب می کند 

ترس را در دل دوستداران محیط زیست این مرز و بوم  و از سوی دیگر خاطره تلخ دریاچه ارومیه

انداخته است. انتقال آب در بین فعالان و کارشناسان محیط زیست با اکثریت مخالف روبرو است 

طرح  و اقلیت موافق در بین مدیران اما تمایل بیشتری برای اجرای این طرح وجود دارد. موافقین 

وقتی منبعی برای تامین آب بشریت نداریم ، وقتی رودخانه  را آخرین راه حل می دانند انتقال آب 

ای در کشور باقی نمانده است ، وقتی که هیچ کس صرفه جویی نمی کند ، آب بازچرخه نمی 

شود ، الگوی مصرف اصلاح نمی شود دیگر چاره ای نمی ماند که آب دریاهایمان را شیرین 

مشکل تخریب محیط زیست در مسیر لوله کشی  درباره  طرح انتقال آب معتقدند  کنیم.موافقین 
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بایستی لوله کشی از کنار جاده ها کشیده شود که تبعات محیط زیستی ندارد. حتی اگر قرار  ، 

باشد یک کریدور جدید برای انتقال لوله آب احداث شود باید و حتما باید براساس معیارهای 

د در کنار دریا شیرین شود نه اینکه آب بای زیست محیطی باشد. درباره مساله خطر نمک هم، 

آب شور را ببرند و در منطقه محل انتقال شیرین کنند. اینکه می گویند دریای خزر صدمه می 

بیند بایدگفت که دریای خزر همین الان با پساب های فاضلاب و کارخانجات از بین رفته است 

مانده اختلاطش با آب کم است  اما مطئمن باشید که با این طرح از بین نمی رودچون نمک برجا

و به عمق آب می روددونیز انتخاب آب شیرین کن ها می بایست با دقت و حساسیت زیادی 

انجام شود. یعنی باید در جایی که کمترین حساسیت را دارد دستگاه ها را مستقر کرد. در عین 

شدن زمین هم حال سطح آب دریای خزر درحال بالا آمدن است. با ذوب شدن برف ها و گرم 

آب دریای خزر بالاتر می آید. حال این بالا آمدن آب باید کنترل شود. آیا بهتر است میلیاردها 

تومان هزینه کنیم و جلوی پیشروی آب دریای خزر را با دیوار کشی بگیریم یا آب اضافی را برای 

زر را پایین سانتی متر از سطح دریای خ 5۱سال آینده شیرین کنیم. کاری که شاید فقط  5۱

همچنین درباره مخالفت شدید اکثریت فعالان محیط زیست خاطرنشان می  موافقین طرح .ببرد

الان جوی در کشور ایجاد شده که اکثرا بدون مطالعه با انتقال آب مخالفت می کنند. اما » کنند:

ک و اگر آب دریای خزر را با مطالعه دقیق و رعایت تمام جوانب محیط زیستی به مناطق خش

کویری انتقال دهیم بحران کم آبی را تا حدودی حل خواهیم کرد. نه تنها دریای خزر که آب 

دریای عمان هم برای این کار مناسب است. به یاد داشته باشیم که عربستان سعودی اکنون آب 

دریایش را شیرین می کند و با آن آب ، محصولات کشاورزی تولید می کند و به ایران صادر می 

های از دغدغه و ما هم چند سال است که خیار و گوجه عربستان را وارد می کنیم. اما یکی  کند
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کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، ایران  5انتقال آب از دریای خزر این است که این دریا بین 

 نشناسان انتقال آب این دریا توسط یکی از ایباشد و به گفته برخی کارو آذربایجان مشترک می

تواند با اعتراض کشورهای دیگر روبه رو شود. در این زمینه برخی نیز نگران لاینحل ها میکشور

طراح طرح انتقال آب « علی خیاط خلقی»ماندن رژیم حقوقی دریای خزر هستند. ولی مهندس 

گوید: با اتفاقی که برای دریای خزر در حال وقوع است و سطح دریای خزر به کویرهای ایران می

ب آن در حال بالا رفتن است، خیلی از کشورهای همسایه باید به فکر تخلیه آب باشند.وی آ

ای افزاید: عواملی چون گرم شدن کره زمین به دلیل تخریب لایه ازن و افزایش گازهای گلخانهمی

های یخی قطب شمال و اقیانوس منجمد شمالی شروع به ذوب شدن کند؛ سبب شده است توده

جم ورودی آب به دریای خزر در حال افزایش است و این امر ممکن است خطراتی از این رو ح

های ها هم در تلاش هستند تا آبرا برای این کشورهای حوزه دریای خزر ایجاد کند. لذا آن

 .سرریز را به نحوی منتقل کنند

 نتیجه گیری

اهمیت ترین  داشتن آب و خاک سالم مهم ترین شاخص محیط زیست رو به کیفیت، و از پر

منابع پایه کشاورزی محسوب می شود که زیستمندان ادوار کهن فلات ایران به درستی پی به 

، بهترین مدیریت …مواهب آن برده و با انجام کشت دیم و ایجاد سیستم قنات و آبخوان داری و

 حفاظتی منابع آب را در سرزمین های خشک ایران اعمال می کردند، اما حالا از این شیوه مدیریت

منابع آب سالهاست که دور مانده ایم و کشور را تبدیل به یکی از بحرانی ترین مناطق در خصوص 

منابع آب و خاک در زیستکره کرده ایم. بنابراین متولیان و مدیران منابع پایه کشور و همچنین 
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ب نابع آمردم، برای برون رفت از بحران کم آبی، چاره ای جز شناخت پیشینه تجارب مدیریت م

و خاک کشور که توسط گذشتکان و با تکیه بر دانش اکولوژی اعمال شده ندارند تا شاید با بکار 

بستن این روش ها بتوان تا حدودی کمیت و کیفیت منابع آب کشور را در این شرایط بحرانی 

ل حسازی بود و این موضوع تنها راهکار کنترل کرد. لذا باید در چنین شرایطی به فکر فرهنگ

بحران آبی است. در خصوص فرهنگ سازی دربحث آب باید گفت که هیچ کار ضرب الاجلی نمی 

توان انجام داد و تعجیل در امور به ما ضربه خواهد زد لذا باید برای تمام کارها بررسی های لازم 

 .صورت بگیرد و تمام ابعاد فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی وسیاسی لحاظ شود

 :منابع

 ۹۹۱۰حاجیان، فارس، ناصر خلیج خزربه دریای اتصال طرح ملی رویای یک .بررسی۹

 ۹۹۱۹ایران، روزنامه صبح  مرکزی،خراسان کویر به خزر آب انتقال طرح شیرین و . شور۰

 ۹۹۱۹کام،جام جم، در دریا از ای . قطره۹

 

  بشر حقوق و زیست محیط رابطه

                                                               دکتر زهراارزجانی  

 برای زیست محیط از حفاظت که کندمی اقتضا المللی،بین مسائل پیشرفت به رو طبیعت

 تواندمی که اموری از یکی .گیرد؛ قرار همگان جّدی توجه مورد آینده، نسلهای و امروز انسان 

 است؛ بشر حقوق و زیست محیط بین رابطه ایجاد باشد، زیست مؤثر محیط حفظ در
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 زیست محیط از حفاظت به رسیدن جهت ایوسیله تواندمی بشر حقوق از قانونی حمایت زیرا

 ابزارهای شامل …و برابری سیاسی، مشارکت بیان، آزادی حیات، حق مثل حقوقی .باشد 

برای جهت، همین به طلبند.می را زیست محیط از بیشتر حفاظت هستندکه المللیبین قانونی 

  حق شود،می بشر گیرگریبان زیست محیط تدریجی نابودی طریق از که مسائلی با برخورد 

 محیط از مندیبهره حق" یا "زیست محیط بر حق"بر مبنی بشر، حقوق چارچوب در جدیدی

امن زیستی محیط داشتن که، این ضمن حق، این.شود شناسایی امن و سالم ،"شایسته زیست

 زیست محیط به که را فعالیتهایی از خودداری وظیفه کند،می تضمین همگان برای را سالم و 

 اطلاعات به دسترسی حق. کندتحمیلمی دولتها و شرکتها سازمانها، افراد، بر زند،می صدمه

محدود هیچ بدون محیطی زیست اطلاعات کسب در افراد حق به طرف یک از محیطی، زیست 

د جامعه افراد به ایناطلاعات واگذاری در دولتها تکالیف به اشاره دیگر طرف از و دارد اشاره یتی

افر حق تحقق برای لازم شرط محیطی زیست اطلاعات به دسترسی که است آن مهم نکته ..ارد

پیامدها و آثار از یافتن آگاهی زیرا است؛ محیطی زیست تصمیمات اتخاذ در مشارکت برای اد،

  زیست اطلاعات به افراد دسترسی به وابسته گذارند، تأثیر زیست برمحیط که عواملی ی

 تصمیمات اتخاذ در توانندمی کامل آگاهی با افراد که است مرحله این از پس ..است محیطی

 همه و است همگانی حق آن، زیست محیط و زمین ، .باشند داشته مشارکت محیطی زیست 

 امکان که باشد ایگونه به باید حق، این از استفاده بنابراین، .شوند مندبهره آن از دارند حق

 باید که اینکته .شود حفظ آینده نسلهای و حاضر نسل برای آن، از برداریبهره و استفاده 

آن مقابل در آید، پدید چیزی به نسبت انسان برای حقّی هرگاه که، ایناست داشت توجه بدان 

  اگر .اندسکّه یک روی دو تکلیف، و حق دیگر عبارت به.کرد خواهد خودنمایی نیز تکلیفی 
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حق این شده؛ شناخته رسمیت به انسان برای زیست محیط و طبیعت از برداریبهره و استفاده

استفاده خود حق از ایگونه به دارد انسان،وظیفه که است این آن و کندمی ایجاد نیز تکلیفی ،

 زیست محیط از انسان اگر اساس، همین بر.نکند وارد ایلطمه دیگران حقوق به که کند 

خدشه آن از استفاده در دیگران حقوق به که باشد ایگونه به او، استفاده باید کند،می استفاده 

تن  واقعیت این به باید مختار، موجودی عنوان به انسان .نشود وارد ای

م و روحی تکامل محیط باید اوست، جسمی و تکوینی رشد محل که گونههمان زمین که دهد،

باید پس است، اختیاری و ارادی اش،روحی تکامل مقدمات و اسباب چون و باشد؛ نیز او عنوی

 رسیدن کند؛زیرا استفاده متعالی هدف این برای زیست، محیط از مدبّرانه عالمانهو ایشیوه به 

 .بود نخواهد پذیرامکان سالم و امن زیستی محیط از مندیبهره بدون معنوی و روحی تکامل به

 

 بازار مردانه ی کار و کارآفرین زنان

 زهراارزجانی دکتر

درصد و این نرخ برای مردان ۹۱بازار کار ایران مردانه است و نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران

درصد بوده است چرا زنان با نرخ بالای تححصیل در حاشیه قرار دارند ؟نرخ مشارکت زنان %۹

دهد که در کارآفرینی، مقایسه باخاورمیانه بسیار پایین استدر سطح جهان نشان میحتی در 

استراتژی زنان و مردان متفاوت است. زنان برای کسب و کار و ورود به بازار کار و بقا در آن 

دهددر بیشتر مطالعات انجام شده در سطح جهان نشان می.کننداهداف متفاوتی را دنبال می

دهند و کمتر به توسعه کسب وکار خود ایتمندی درونی را برسودآوری ترجیح میموارد، زنان رض

اندازی کسب و کار برای  های جهانی که زنان برای کارآفرینی و راهعلاوه بر چالش.مندند علاقه
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مواجه  زنان ایرانی با موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود و دیگران با آن روبرو هستند

مشکالت ناشی از  موانع اشتغال و مدیریت زنان در ایران ترینشوند.عمده می

ریزی منسجم و مدون برای اشتغال زنان، مشکل فرهنگی،  برنامه فقدان تفکرمردسالاری حاکمیت

مخالفت مردان با اشتغال زنان و عدم همکاری آنان با زنان شاغل، دستمزد پائین زنان نسبت به 

ای زنان، رقابتهای  ، عدم تمایل کارفرمایان به پوشش بیمهمردان، عدم استفاده از تخصص زنان

کاذب در برخی محیطهای کاری ، هزینۀ زیاد مهدکودک و فقدان تشکلهای دولتی و خصوصی 

بازار کار ایران با مشکلات عدیده ای مواجه است که از نبود  .مناسب برای خود اشتغالی زنان

ا کمی دستمزد و نبود فرصت های شغلی برای فرصت های شغلی برای جوانان به ویژه زنان ت

زنان و در نهایت انبوه جمعیت فارغ التحصیل ازدانشگاه های کشور که بتدریج وارد بازار کار کشور 

نیازهای بازار کار ایران هیچگونه مطابقتی با آموزش هایی که در .می شوند، شامل می شود

ار، شانس زنان برای ورود به بازار کار بسیار مطابق آم  دانشگاه های کشور انجام می شود، ندارد

کمتر از مردان است و در صورت ادامه چنین وضعیتی نه تنها احتمال نزدیک شدن آنها به هم 

بعید به نظر می رسد بلکه شکاف عمیق تر می شود. این شکاف پیامدهای منفی در حوزه های 

میلیون  ۹فقط  ن ایرانی در سن کار،میلیون ز ۰۱اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت.از 

نفر کار می کنند.با این حال تمامی زنان جامعه چه آنهایی موفق شده اند در بازار کار شغلى 

داشته باشند، چه آنهایی که موفق نشده اند، چه افرادی که خانه نشین شده ویا به شاغلین غیر 

ر خانه را به عنوان یک شغل در پیش رسمى پیوسته اند و چه زنانی که به دلایل مختلف ،کار د

گرفته اند، با مشکلاتى روبرو هستند که باعث می شود نرخ مشارکت زنان در عرصه هاى اقتصادى 
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نسبت  هاییکشور ما تا این اندازه کاهش داشته باشدبه طور ذاتی زنان در عرصه کارآفرینی برتری

 . برای موفقیت داشته باشند کند شانس بالاتریها کمک میبه مردان دارند که به آن

در اجتماع زنان رکن اصلی خانواده هستند و  ۱گری زنان بیش از مردان استحس حمایت.۹

گری در دهند ضروری است. این حس حمایتها از لحاظ حمایت عاطفی که ارایه میحضور آن

کارآفرین  دهد حس همکاری و کمک در زنانشود و تحقیقات نشان میامور تجاری نیز دیده می

 تر از مردان استقوی

.زنان در زمینهء شناخت دیگران، درک رفتارها و قضاوت سریع بسیار تواناتر از مردان هستند. ۰

گونه سخن کنیم که چرا دیگران چنین رفتاری دارند و اینهمواره به این پرسش فکر می

در این امور بسیار دقیق گویند. مردان اغلب توجهی به زبان بدن ندارند در حالی که زنان می

المللی هنگامی که با فرهنگ طرف مقابل آشنا نیستید، همین توجه به هستند. در تجارت بین

   گیری صحیح استگشای شما در تصمیمرفتارها راه

ق دارد المللی به کسانی تعلها بسیار بالاست. دنیای تجارت بین.صبر زنان و ظرفیت بخشش آن۹

دهند شک کنند و دچار سوء تفاهم شوند. در این جهان رفتارهای تجاری میکه به دیگران اجازه 

ع زند و با حوصله به رفکننده است و برندهء نهایی کسی است که لبخند میگاه بسیار ناراحت

 تر هستندپردازد. در این حوزه بدون شک زنان از مردانموفقمشکلات می

تر است. درک های گوناگون، مناسبدرک موقعیتها در .رفتار اجتماعی زنان به سبب دقت آن۵

های خارجی برای موفقیت ضروری است در این زمینه هوش اجتماعی آداب و رسوم و فرهنگ

تر های زن نسبت به مردان کارآفرین کمزنان بالاتر است. از سوی دیگر چون تعداد کارآفرین

ع ویکم، سدهء رشد سریدهء بیستشود.به این ترتیب سها جلب میتر به آناست، توجهات بیش
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شود و این امر نویدبخش رشد اقتصادی بالا برای تقریبا تمام کشورها کارآفرینی زنان محسوب می

به خصوص کشورهایی است که زمینه را از هر جهت برای ارتقای سطح زندگی زنان فراهم 

 .کنندمی

 

های نآلودگی های زیست محیطی ناشی از پیشروی پساب نیشکر در زمی

 کشاورزی خرمشهر

 دکتر زهرا ارزجانی

با توجه به اینکه فرآیندهای استخراج شکر از نیشکر دارای حجم بالای پساب است که این پساب 

ها دارای مقدار زیادی مواد آلی هستند که دفع آنها در محیط زیست و رودخانه ها موجب آلودگی 

ا تصفیه پساب این واحدها برای جلوگیری و ایجاد بوی تعفن در محیط اطراف آنها می شود. لذ

از آلودگی محیط زیست ضروری است. متاسفانه در حال حاضر در اکثر کارخانجات تولید نیشکر 

در ایران هیچگونه عملیاتی بر روی پساب خروجی انجام نمی گیرد و این پساب آلوده وارد محیط 

ولیدی به عنوان مهم ترین زیست می شود.چون فکر اصولی و منطقی در مورد پساب های ت

آلاینده نیشکر و تاثیرگذارترین بخش روی محیط اطرافش نشده بود.در ابتدای امر، پساب ها به 

رودخانه کارون تخلیه می شد.بعد از بحرانی شدن وضعیت رودخانه به دلیل کم آبی و به خاطر 

ن تخلیه شوند و در کارون تصمیم گرفته شد این زه آب ها در اراضی پست کارو EC بالا رفتن

این زهاب ها به زمین های پست کارون که آبگیر خطی بود تخلیه شدند.هم  ۱۱نهایت در سال 

اکنون واحد شعیبیه )امام خمینی( به رودخانه کارون، واحد دهخدا به تالاب هورالعظیم و 

د. ی شونواحدهای شرق کارون )دعبل خزاعی، سلمان فارسی و فارابی( به تالاب شادگان تخلیه م
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واحدهای غرب کارون )میرزا کوچک خان و امیرکبیر( در اراضی شمال شرق خرمشهر تحت 

عنوان حوضچه های تبخیری رها می شوند که معروف شده به تالاب نیشکر.شوری این پساب ها 

هزار میکروموس است آب تالاب ها و رودخانه های ما شیرین  %۹بین چهار هزارمیکروموس تا 

هزار میکروموس است را در تالابی بریزیم که شوری  ۹۱نیم پسابی که شوری آن است، نمی توا

 آن دو هزار میکروموس است.           

 

اگر این کار را بکنیم می تواند به این رودخانه شوک وارد کندواکوسیستم آن را از بین خواهیم 

برد. حتی ماهی های آبگیر نیشکر ، هم برای صید مناسب نیست . و باید این ماهی ها ، از نظر 

 قانون 5۱سموم و فلزات سنگین بررسی شوند .که متاسفانه این کار انجام نمی گیرد.برطبق اصل 

در جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های »اساسی ایران 

بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشد وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این 

رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیستیا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه 

ند، ممنوع است.ما در این راستا می توانیم از تجربیات کشورهای دیکر استفاده کنیم ما پیدا ک

اولین کشوری نیستیم که نیشکر می کاریم، در جاهای مختلف دنیا این کار انجام شده است 

.کشورهای آفریقایی، آمریکای جنوبی، کوبا و چین و هند خیلی قبل از ما آن هم در ابعاد وسیع 

ند و روش های مدیریتی خیلی خوب برای این کار پیدا کردند. آنها مثل ما نیشکر تر کار کرد
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دارند اما توانسته اند رودخانه ها و تالاب هایشان را حفظ کنند. مثلادر استرالیا سیستم های خیلی 

هزار میکروموس تحمل  ۱%خوبی پیاده کرده اند. از گونه های گیاهی مناسبی که شوری آب را تا 

می کند و کاهش می دهد، استفاده می کنند. کاهش حجم پساب با مدیریت در مزرعه و جذب 

و مدیریت خارج از مزرعه یکی از مواردی است که باید به سرعت آن را اجرا کنیم. در دنیا سیستم 

می رود. یعنی کاری می کنند که « تخلیه صفر»های مدیریت زیست محیطی پساب به سمت 

صفر برسانند. بنابراین واقعا با مدیریت و بررسی پساب می توان مشکل تخلیه پساب خود را به 

را کاهش داد و پساب های نیشکر را که تهدیدی است برای محیط زیست، باید به فرصت تبدیل 

                                            درصد در مصرف آب صرفه جویی کرد.                                         ۰۱کرد. با مدیریت پساب می توان تا بیش از 

 تحلیلی بر بحران های زیست محیطی استان خوزستان

 دکترزهراارزجانی                   

از کرخه تا کارون، از دز تا مارون همه داغدار از دست رفتن تدریجی خوزستان هستند .ریزگردها 

وم کرده بلکه تیشه به ریشه زیر ساخت های مدتهاست نه تنها خوزستانی ها را از حق تنفس محر

اقتصادی و صنایع این استان زده است. خوزستان نفس هایش به شماره افتاده است.ریزگردها 

خسارت زیادی به صنایع، سیستم تهویه کارخانه ها ، بخش بهداشت و...در مجموع زندگی را 

شده ناشی از ریزگردها بر  مشکل کرده است.به رغم شرایط بحرانی ، تا به حال خسارت وارد

برخی نمایندگان مجلس  استان خوزستان از طرف مرجع مستقل و غیر سیاسی عنوان نشده است.

میلیارد تومان برآورد کردند در حالیکه مدیریت بحران استان  ۱۱۱از ریزگردها را   خسارت سالانه

ی است که برای آبادانی برابر بودجه ا 5/۰میلیارد تومان می دانند همین رقم  ۹۹۱۱خوزستان 
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داده شده است.این پدیده با اختلال در زندگی انسان باعث کاهش تقاضای   استان تخصیص

فعالیت سرمایه گذاری ،مسکن،خدمات و همه آنچه که چرخ این استان را می گرداند و همچنین 

این استان را تیره و تار می کند .   هزار نفر نخبه خوزستانی بخاطر ریزگردها آینده ۹مهاجرت 

متاسفانه سلامت شهروندان در نگاه تصمیم گیران تاکنون امری ضروری نبوده و در نتیجه اقدامی 

در زمینه جایگاه و اهمیت  عاجل برای حل مشکل زیست محیطی استان صورت نگرفته است

یمی، ولید نفت و گاز و پتروشبه عنوان مهمترین ت اقتصادی استان خوزستان برای ایران باید گفت:

میلیارد تومان درآمد مالیاتی دولت از این استان کسر میشود،  ۹۱۱دومین جایگاه در تولید فولاد، 

خطوط راه آهن کشور، بندر ۹۴هزار تن خرمای مرغوب،  ۹۰۱میلیون تن تولید سالانه شکر،  ۰

 فرودگاه بین المللی می باشد. ۰معروف امام با 

ستان برای استان های سیستان و بلوچستان، بوشهر، ایلام و کرمان هم صدق داستان تلخ خوز

نشینیدن صدای شهروندان ایرانی از زیر خروارهای خاک می تواند علاوه بر خسارت  . می کند

 اقتصادی ،هزینه های اجتماعی و سیاسی در پی داشته باشد

 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-1TnGj08aqg4/WUGguVOrPYI/AAAAAAAAAMA/ideeYDBECSw8HaNTwRus633bPr7QxeUSACLcBGAs/s1600/57427393.jpg
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 علل خشکسالی و گسترش بیابان 

ازتغییرات معمولا اقلیمی میباشندکه بسیاری ازمناطق خشک ونیمه خشک  خشکسالی ها یکی-

دنیاراباشدتهای زیاد هر چند سال یکبار در بر می گیرد. در بسیاری از سالها هم رخداد خشکسالی 

برای مدتی مشخص نیست از این رو شناسائی خشکسالی خود یافته ای ارزشمند برای مدیریت 

که بخش اعظم آنرا مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل می دهد  منابع آبی مناطقی چون ایران

کشوری که به  ۹۱و چشم انداز ایران را به طور کلی دگرگون خواهد کرد. محسوب خواهد شد.

شوند، کشورهای بدون آب و اسیر ترین در میان کشورهای جهان شناخته میعنوان بدبخت

کشوری که ناسا در  ۵5هستیم.در میان  کشور ۹۱اند و ما در حال وارد شدن به این خشکسالی

ها به عنوان کشورهای در خطر خشکسالی شدید نام برده بود، ایران در جایگاه گزارش خود از آن

 .چهارم قرار داشت

 

معضل خشکسالی تنها مختص ایران نیست و این بحران هم اکنون دامنگیر تعدادی از ایالت های 

برابر  ۹۹میلادی، خشکسالی کشور  ۱5۰۱سال تا  ستغربی آمریکا بخصوص کالیفرنیا شده ا

شرایط فعلی خواهد شد و نزولات جوی هم کاهش خواهد یافت. این شرایط منجر به نگرانی 

شود.طبیعت ایران وارد مرحله تغییر فاز شده عمیق درخصوص آینده ایران، منطقه و جهان می

رود کاملا خشک کرد زایندهکسی فکر میاست. از حالا به بعد ما دائم غافلگیر خواهیم شد. چه 
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ها کاملا خشک شود؟الان از جنوب البرز و شرق زاگرس تا مرزهای جنوب شرقی شود؟ یا دشت

میلیارد مترمکعب آب استاتیک داشتیم از  5۱۱کشور در معرض تهدید کمی آب است. ما 

مکعب از آن را استفاده میلیارد متر ۹5۱سال گذشته  ۹5-۹۱ها سال قبل در زیر زمین. در میلیون

ما  .کنیمهای زیرزمینی استفاده میایم. باقیمانده آن هم شور است. الان هم داریم از سفرهکرده

ی در حال از دست دادن با سرعتِ میراث طبیعی خود هستیم؛ به خصوص این که وارد دوره

 ها و پوشش گیاهیبه معنای این است که آبشخورسالیی خشکهم شدیم و این دورهسالیخشک

ند ها نتوانستکند و آن کاری که انساندر حال از بین رفتن است، فرسایش خاک شدت پیدا می

انجام دهند، طبیعت این دفعه انجام خواهد داد!سومالیزاسیون یا تبدیل شدن طبیعت ایران به 

ه ن ترتیب کدهد، به ایسومالی، سه مرحله دارد. اول به صورت بلعیدن طبیعت خود را نشان می

بلعند. این روند، آغاز شده و اثرش را کامل گذاشته است. در نتیجه طبیعت را برای پیشرفت می

درصد حیات وحش را از دست  ۱۱ها خشک شده است و ما ها و رودخانهبینیم که دریاچهآن می

تر رانو گ شود. یعنی منابع آب کمایم. در مرحله بعدی سومالیزاسیون، کشاورزی بلعیده میداده

صرفد. همین الان اگر بخواهیم به تجارت آزاد روی می شود، طوری که کشاورزی و دامداری نمی

تر از خارج وارد کرد. در شود، ارزانبیاوریم، می توان اغلب چیزهایی را که در ایران تولید می

مصرفی کند؛ یعنی به آب مرحله بعدی سومالیزاسیون، هیولای کم آبی به شهرها حمله می

بحران آب فعلی  .رسدها که در واقع به کمترین میزان مصرف یعنی دو تا چهار درصد میانسان

 ها وصحیح ما موجب خشک شدن تالابدر ایران از تقریبا ده سال پیش شروع شد. مدیریت نا

 5۰۱۱بیست سال پیش دریاچه ارومیه با وسعت  .های سطحی و زیر سطحی شدهدر رفتن آب

های خود را از دست درصد آب ۱5مربع هنوز به بحران آب و توفان نمک نرسیده بود و کیلومتر 
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کیلومتر مربع وسعت داشت و به سه تکه  ۵۱۱۱نداده بود، پانزده سال پیش دریاچه هامون 

های فارس خشک نشده کوچک تبدیل نشده بود، پانزده سال پیش بختگان، پریشان و تالاب

رود علیرغم کاهش در تابستان، واقعیت داشت و سی و سه پل ندهسال پیش آب زای ۹۱بودند. 

باید توجه داشت که این بحران آب و  .کردوصل می« گاوخونی»اصفهان را تا تالاب مرکزی 

اد طور مستقیم بر اقتصهای مختلف ایران، بهگسترش خشکی و بیابانزایی و ریزگردها در بخش

ها و بالاخره یط شغلی و وضع روانی و اجتماعی انسانها، شرامحلی کشاورزان، وضعیت خانواده

ت علاوه این بحران سرسخسلامتی و بهداشت شهروندان، اثرات شکننده و منفی گذاشته است. به

های اقلیمی را گسترش خواهد منجر به تلاشی زندگی جمعیت انبوهی از مردم شده و مهاجرت

 .داد

مطابقت آن با قانون اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و  ۱4شرح ماده 

 جمهوری اسلامی ایران

 دکتر زهرا ارزجانی

آموزش و پرورش از مسائل بسیار اساسی در یک جامعه است. اهمیت آموزش و پرورش در جوامع 

امروزی امری انکارناپذیر است. امروزه بر اساس شاخصهای ارائه شده از سوی بانک جهانی، آموزش 

ی پایدار است. این مسئله عالوه بر آن که از بعد حقوق داخلی حائز و پرورش از معیارهای توسعه

اهمیت است از بعد بین المللی نیز شایان توجه است، به نحوی که میتوان گفت اقدامات بینالمللی 

در راستای حمایت از حق آموزش و تحقق آزادی آموزش چشمگیر میباشد. اقدامات بینالمللی 

تلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حمایتی صرف دارند و معموال حق جنبهی ً دولتها به دالیل مخ
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میتوان گفت مسئلهی آزادی آموزش و  .و آزادی آموزش را به طور کامل به رسمیت نمیشناسند

پرورش از مباحث میان رشتهای است که در فلسفه، جامعه شناسی و حقوق مورد توجه قرار 

یادگیری رسیدن به منافع مختلف است. بیشتر مردم میگیرد. از بعد جامعهشناسی هدف افراد از 

معتقدند که بدون آموزش، جهان آنها به لحاظ اقتصادی، فکری، فرهنگی، اجتماعی و یا حتی 

اخالقی غنی نیست. ابن احساس ناشی از یک لفاظی سیاسی نیست بلکه مبتنی بر تجارب مستقیم 

 .است

 اعلامیه جهانی حقوق بشر  70ماده 

پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان  آموزش و  .1

قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل 

دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر 

 های فردی صورت پذیرد.  پایه شایستگی

. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت ۰

حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری 

« حدملل مت»]تسامح[ و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های 

. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود ۹در راه حفظ صلح یاری رساند. 

 برتری دار ند.

حق آموزش رایگان و همگانی جز حقوق بنیادین شهروندان است که هم قانون اساسی ایران و  

ای این  د دارند و به گونههم قوانین اساسی سایر کشورها براساس توافقات بین المللی بر آن تاکی

امر شکل اجماعی یافته است لیکن لازمه برخورداری از آموزش رایگان و همگانی در دسترس 
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قرار داشتن آن برای همگان از جمله روستائیان و عشایر و سایر گروه های اجتماعی است. بند 

:هر کسی حق تحصیل ی جهانی حقوق بشر در این ارتباط بیان داشته استاعلامیه %۰ی اول ماده

دارد، تحصیل حداقل در مراحل ابتدایی باید رایگان باشد. همچنین تحصیلات ابتدایی باید اجباری 

ای نیز در دسترس عموم قرار گیرد. آموزش عالی هم باید برای های فنی و حرفهشده و آموزش

یک جامعه همه و بر اساس شایستگی در دسترس باشد.حق آموزش به این معناست که اعضای 

 حق دارند از امکانات آموزشی برخوردار شوند.

 :این حق دارای ویژگیهایی است 

اجباری بودن: به این معنا که حق آموزش و پرورش ایجاب میکند که اولیاء اطفال الزاما  .۹

نوباوگان خود را از سنین معین و برای مدت مشخص به مدرسه بسپارند.اجباری بودن حق مذکور 

ل مناقشه است. مخالفان چنین استدلال میکنند که اجباری دانستن این حق خود نیز خود مح

 مغایر با حقوق و آزادیهای فردی است. 

.رایگان بودن: آموزش و پرورش تا سطوح مشخصی باید رایگان باشد.رایگان بودن آموزش و ۰

ه همراه دارد که حق اعضای جامعه در برخورداری از امکانات آموزشی این تکلیف را برای دولت ب

 .آموزشی مناسب، با کیفیت و رایگان برای اعضای جامعه ارائه دهد

میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همین مضامین از جمله اجباری و  ۹۹یماده

رایگان بودن آموزش ابتدایی، تعمیم آموزش و پرورش متوسطه، حرکت به سمت مجانی کردن 

اعلام داشته: آموزش و پرورش عالی باید به  "ج  "کرده و در بند  آموزش متوسطه، و ... را بیان

ی معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به ی وسایل مقتضی به ویژه به وسیلهکلیه

تساوی کامل بر اساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد. مفاهیم و مضامین فوق در 
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یونسکو نیز  ۱%۹۱دسامبر  ۹۵تبعیض در آموزش مصوب مواد یک و چهار کنوانسیون مبارزه با 

مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. همچنین این مسأله در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، 

ی آمریکایی حقوق بشر، پروتکل اول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و منشور آفریقایی اعلامیه

ولت با توجه به بند سه اصل سوم قانون حقوق بشر ذکر شده است. لذا یکی از وظایف اساسی د

اساسی این قرار گرفته که آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان را برای همه در تمام سطوح 

در بند سه « برای همه»مهیا سازد و آموزش عالی را تسهیل و تعمیم نماید.به کارگیری عبارت 

کند که قانون ن سو متمایل میام، ذهن را به ایدر اصل سی« ی ملتبرای همه»اصل سوم و 

ی اتباع کشور معتقد است و تبعیض در میان اتباع اساسی به حق آموزش و پرورش برای همه

های خود به دارد. هر چند افراد نیز هر کدام بر حسب استعدادها و شایستگیکشور را روا نمی

 شوند. مند میهای متفاوتی از این امکان بهرهمیزان

مهوری اسلامی ایران بر آموزش و پرورش رایگان تاکیدی جدی دارد و این امر قانون اساسی ج

را در اصول متعددی نظیر بند سوم اصل سوم، اصل بیستم، اصل سی ام، بند نخست اصل چهل 

مردم ایران از هر قوم و قبیله ای » وسوم بیان میکند.اصل نوزدهم قانون اساسی ایران می گوید: 

وی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. که باشند از حقوق مسا

همه افراد ملت اعم از زن و مردم یکسان » .همچنین اصل بیستم قانون اساسی مقرر می دارد: « 

در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 

 برخوردارند.
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قانون اساسی به صراحت اعلام داشته که: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش ام اصل سی

ی ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا رایگان را برای همه

 سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. 

لام نکرده این است که با فراگیری از دلایلی که قانون آموزش عالی را همچون ابتدایی اجباری اع

های دانشگاهی، افراد قادر به تصدی مشاغل پیچیده و تخصصی خواهند بود. لذا به این علت رشته

توان آموزش عالی را، همانند آموزش ابتدایی تا متوسطه، یک نیاز عام و فراگیر دانست که نمی

 اجباری کردن آن نیز ضرورتی نداشته است. 

ردهم قانون اساسی : دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظف هستند نسبت مطابق اصل چها

به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را 

رعایت نمایند و هر مصوبه یا قانونی که خلاف این امر را مقرر بدارد خلاف  -از جمله حق آموزش

قانون اساسی از آنجا که قانون اساسی  ۱۰شود .مطابق اصل آن ارزیابی میقانون اساسی و ناقض 

گیرد و در رأس هرم قوانین قرار می -شودکه میثاق مشترک یک ملت محسوب می -هر کشور

از اصل چهل و سوم نیز، آموزش  ۹تواند خلاف قانون اساسی باشد. بند ای نمیهیچ قانون یا مصوبه

اساسی بشر دانسته و یکی از نتایج پایداری اقتصاد در کشور را تأمین  و پرورش را جزء نیازهای

ی کلی قانون اساسی مناسب آموزش و پرورش برای همگان، معرفی کرده است. همچنین اشاره

های اجتماعی و فرهنگی در مواد مختلف نیز قطعاً حق بر آموزش و پرورش را در بر به آزادی

ایران به رعایت حق آموزش و پرورش، عضویتش در میثاق بین گیرد.از دیگر الزامات دولت می

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش یونسکو 

است که به طور طبیعی التزام به این امر را برای دولت به همراه دارد. از جمله وظایف اساسی 
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 های زمینههای عمومی در همهز بالابردن سطح آگاهیدولت طبق بند دو اصل سوم عبارت است ا

های گروهی و وسایل دیگر، و طبق بند چهار همان اصل: ی صحیح از مطبوعات و رسانهبا استفاده

های علمی و فنی و فرهنگی واسلامی از طریق تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه»

البته این مهم در صورتی محقق خواهد شد که نظام  «.تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان

ی کاملاً یکنواخت بیان امور علمی صرف و تفکرات محض فلسفی عبور کرده و آموزشی از شیوه

ی بندها و موادی که در تر نماید.از ملاحظههای خود را در میدان عمل به واقعیات نزدیکتئوری

ده است نکاتی چند قابل استخراج است که قانون اساسی نسبت به آموزش و پرورش بیان ش

 دولت اسلامی باید نسبت به آنها توجه نماید.

  در ضمن اینکه وسایل و محیط آموزشی رایگان باید توسط دولت مهیا شود، شرایط

-ای باشد که هیچ کس از هیچ قشری به دلیل فقر و نداری از نعمت دانشباید به گونه

-باید برای حمایت از اقشار ضعیفی که توان پرداخت هزینهبهره نماند. دولت اندوزی بی

های مدارس خصوصی را ندارند امکان تحصیل رایگان را فراهم آورد. از سوی دیگر این 

فضاهای آموزشی باید دارای شرایط صحیح ایمنی، بهداشتی و استانداردهای پذیرفته 

 شده باشند. 

 های علمی، اید از حد اعلای صلاحیتمربیان و معلمانی که با این مراکز مرتبطند ب

 اخلاقی و دیگر استانداردها برخوردار باشند.

 ی اسلامی و قانون اساسی کاملاً منطبق باشد.محتوای آموزشی باید با اهداف عالیه 

  ،همچنین دولت موظف است که فضای آموزشی لازم و سایر امکانات، نظیر استاد

ای سطوح آموزش عالی فراهم نماید تا هر کس که آزمایشگاه، منابع تحقیقات و ... را بر
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مستعد برای حضور در مقاطع بالاتر و تحصیل مراتب علمی ویژه است بتواند به این 

مرتبه دست یابد. و دولت نیز از دانش این فرد در راستای خودکفایی کشور استفاده 

 نماید. 

فانه وضیعت آموزش و نگاهی به وضعیت آموزش و پرورش در جامعه نشان میدهد که متاس

پرورش ایران چندان مطلوب نیست با توجه به آشکار شدن جایگاه و نقش آموزش و پرورش در 

ارتقا و پیشرفت کشورها ولی در کشور ایران بهای چندانی به این مساله داده نمی شود و نگرشی 

اس وال کارها بر اسعلمی و مدرنی نسبت به مساله تعلیم و تربیت در ایران وجود ندارد.  تقریبا ر

 اصول چند دهه پیش، انجام می شود. سیستم شناسایی، ناکارآمد است . 

د گویوقتی معاون وزیر آموزش و پرورش از صفر بودن آمار کودکان بازمانده از تحصیل سخن می

دهد که هستند؛ اما سوادی اختصاص می و خطاهای احتمالی در ارائه این آمار را به کودکان بی

توان داشت  ناکارآمدی سیستم شناسایی کودکان اند، تنها قضاوتی که میشناسایی نشدههنوز 

ای از خیابان جامانده از تحصیل است.حضور کودکانی که همزمان در ساعات مدرسه در گوشه

شان گدایی از رهگذران است یا آنهایی که در اند یا آنها که شغل دائمیمشغول دستفروشی

کنند، حضوری آنچنان و مراکز خدماتی به صورت پنهانی کسب درآمد می های تولیدیکارگاه

پررنگ دارد که محال است به چشم مردم حتی مسئولان آموزش و پرورش نیامده باشد.این 

التعلیمی که هنوز در برخی مناطق کودکان در همه جای کشور وجود دارند؛ مثل کودکان لازم

دهند و از سنین پایین به دست راست و چپ از دست می به خاطر فقر والدین، امکان تحصیل را

شوند. اما اگر وزارت آموزش و پرورش اصرار دارد این حقایق خانواده برای امرار معاش تبدیل می

را نادیده بگیرد و در آمارها، عدد صفر را مقابل این موضوع بنویسد. نمی توان به درستی گفت 
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مره گردد یا ثه به دنبال ارائه آمارهای نگران کننده نمیکه این رفتار ناشی از سیاستی است ک

 داند چطور باید کودکان بازمانده از تحصیل را شناسایی کند.سیستمی ناکارآمد است که نمی

های با وجود این، علت نهفته پشت این آمارها هر چه که باشد؛ مهم به پایان رساندن نقطه ضعف

سواد است؛ همان وضعیتی خروجی آن تولید کودکان بی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده که

 تواند جلوی تولیدکه اگر ادامه پیدا کند آموزش و پرورش همچنان سیستمی خواهد بود که نمی

سوادی در کشور را بگیرد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که ، حق تحصیل و آموزش بخشی بی

ر اسناد متعدد حقوق بشر به رسمیت شناخته از حقوق بشر است که به صورت بین المللی و د

شده است . احترام به حق تحصیل و آموزش برای همه شهروندان فارغ از اعتقادات مذهبی ، 

سیاسی ، جنسیتی و نژادی از نشانه های بارز پایبندی حکومت ها به یکی از جنبه های مهم 

و در راستای کرامت انسانی  حقوق بشر در سطح جهان است . این حق باید بدون هرگونه تبعیض

برای همۀ افراد فراهم گردد و دولت ها مکلف اند با بهره گیری از همۀ منابع در دسترس ، زمینه 

 را برای بهره مندی شهروندان از آموزش فراهم کنند.                           

 منابع

 :اول، تهران ،مجموعه ی اسناد بین المللی حقوق بشر، قسمت %۹۹۹ارجمند، اردشیر  .1

 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم

،آموزش و پرورش، جامعه ی مدنی، حقوق و تربیت  ۹۹۹۱تاجیک اسماعیلی، عزیزالله  .2

 3 .۹۹و۹۰شهروندی، نشریه ی آیین، آبان، شمارهی 

،تأملی در اصول کلی نظام، حقوق و آزادیهای مردم در قانون  %۹۹۹توحیدی، احمدرضا  .3

 4 .اسالمی ایران، انتشارات دفتر نشر معارف، چاپ دوم، تابستان اساسی جمهوری
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 9 .نشر دادگستر، چاپ اول۹۹۱۱حقوق بشر و آزادیهای بنیادین،  .4

،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، نشر میزان،  ۹%۹۹قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل - .5

 چاپ دوم

ورش،فصلنامه ،حق و آزادی آموزش و پر۹۹۱۹حسین رحمت اللهی ،زهرا دانش ناری  .6

 مطالعات حقوق بشر اسلامی 

 

 فقر و نابرابری جغرافیای اقتصادی ایران 

 دکتر زهرا ارزجانی        

فقر ونابرابری پدیده ای پیچیده و چند بعدی  که ازجنبـه هـای اقتـصادی، اجتمـاعی، فرهنگـی، 

پیشرفتهای عظیم در سال تلاش رسمی جهان برای توسعه و  5۱علیرغم سیاسی قابل بررسی است

علوم و فناوری، ما هنـوز در قـرن بیست و یکم شاهد نابرابری فزاینده میان مردم کشورهای 

 کی عنوان به فقرمختلف هستیم و تقریبـًا یـک سـوم از جمعیـت جهان زیر خط فقر قرار دارند

 آن از شیبخ که است تهدیدهایی دیگر ساز زمینه و است مطرح انسانی امنیت مستقیم تهدید

 صلماح سیاسی، بعد در همچنین گرفت خواهد نیز را کشور سیاسی نظام و اقتصادی نظام دامن

 دازد.ان می مخاطره به را سیاسی نظام امنیت مستقیم طور به جامعه، در نابرابری و فقر افزایش

 ننابرابری که میتوان آن را به معنای ساده عدم دسترسی مساوی به منابع و فرصتهای یکسا

فضاهای نابرابر جغرافیایی که درصد وسیعی از کشوررا به خود اختصاص داده است  .تعریف کرد

امروزه .بی شک ناشی از توسعه نابرابر و نامتوازن است که ریشه در توزیع ناعادلانه امکانات دارد

بی میلیون تن، زیر خط نس ۹۱تا  ۰5میلیون نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارند و ۹۰شوربختانه 
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درصد از اقشار مرفه  ۹۱درصد درآمد کشور در اختیار چیزی نزدیک به  ۱۱ کهبرندفقر بسر می

اما درصد از اقشار متوسط و پایین جامعه در اختیار دارند ۱۱درصد باقیمانده را  ۹۱جامعه است و 

ید با وجود رشد فزاینده درآمدهای نفتی آمارهای رفاهی در این دولت تحول چندانی به خود ند

به طوری که اشتغال زایی مطلوبی شکل نگرفت و وضعیت فقر و نابرابری نیز سیر صعودی را طی 

کرد.و کلا وارد شدن نفت به صحنه ی اقتصادی کشور، نقش خاصی بـه دولـت داده اسـت. 

 فقر ایران در که دهد می نشان آمارها.استبداد نفتی می توان یاد کرد»چنانچه از آن به عنوان 

 از یبسیار در که اند شده موفق ها دولت که معنا این به است. قابلیتی فقر از بیشتر درآمدی

 هنشد درآمدزایی به منجر ها زیرساخت این اما کنند، ایجاد را ضروری های زیرساخت کشور نقاط

 لرستان و ایلام کردستان، گلستان، هرمزگان، بلوچستان، و سیستان چون مناطقی در البته است.

 و شهر به روستا از مهاجرت روند امر همین و بالاست بعدی چند فقر یا قابلیتی فقر هم هنوز

 یک در .است شده موجب را کلانشهرها اطراف در نشینی حاشیه گسترش و فقر شدن شهری

 و شعارها اینکه وجود با بود، دهم و نهم های دولت بودن کار روی با مصادف که گذشته دهه

 سابقه بی رشد با نیز کشور و بود فقرزدایی و اجتماعی عدالت استقرار بر مبتنی کلی گیری جهت

 در فقر رشد شاهد معکوس روندی در اما شد، مواجه نفت شدن گران واسطه به سرانه درآمد

 این که شد کشور نصیب نفتی درآمد دلار میلیارد ۱۰۱ مجموع در دوره این در ایم. بوده کشور

 سه درآمدهای کل است. بوده بیشتر گذشته های دولت ههم نفتی درآمدهای مجموع از رقم

 هب نزدیک تنها هم روی قبلی دولت شش یعنی بود دلار میلیارد ۵۹۰ برابر هم روی قبلی دولت

 های دولت داشتند.اقدامات نفتی درآمدهای جمهوری، ریاست دهم و نهم های دوره درصد ۱5

 های شاخص لحاظ از را متوسط و یرفق طبقه اینکه جای به گذشته دهه یک در دهم و نهم
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 فقیر قهطب به را متوسط طبقه و فقیرتر را فقیر طبقه سازد، نزدیک مرفه و بالا طبقه به رفاهی

 سترشگ است. شده فقیر طبقه سوی به طبقه این بیشتر چه هر ریزش سبب و ساخته تر نزدیک

 از قرف که چرا گیرد؛ قرار توجه مورد ملی اولویت یک عنوان به باید می جامعه در نابرابری و فقر

 رایب ظرفیتی بسترساز دیگر سوی از و اجتماعی های آسیب از وسیعی طیف زاینده سو یک

 ورکش ملی امنیت و اجتماعی امنیت آن به توجهی بی بنابراین، است. عمومی شورش و عصیان

 های تاناس که ، شد متذکر کشورباید در فقر جغرافیایی توزیع نظر از.کند می تهدید شدت به را

 متوازن نا نآ توزیع و بیشتر فقر میزان کشور ای حاشیه نقاط در و بوده بیشتری فقر گرفتار مرزی

تمرکـز مراکز صنعتی و تولیدی و زیرسـاختهای عمده ی اقتصادی در برخی از  .است تر

استانهایکشـور، توزیـع نابرابر خدمات رفاهی و آموزشـی ، افزایش اختلاف شـاخصهای رفاه در 

بین اسـتانهای محروم نسبت به اسـتانهای برخوردار، تقسیم ناعادلانه ی فرصتهای مدیریتی و 

محروم در مشارکتهای سیاسی، ازجمله عواملی هستند که به تشدید فقر و سهم نابرابر مناطق 

محرومیت در مناطق محروم و مرزی و افزایش مهاجرتها منجـر میگردد شوربختانه آمار رسمی 

و دولتی دقیق در این زمینه وجود ندارد برای نشان دادن این نابرابری نیاز به آمار جمعیت اقوام 

تمرکـز مراکز صنعتی و تولیدی و زیرسـاختهای عمده  .می چنین استاست واین  آمار غیر رس

کشـور، توزیـع نابرابر خدمات رفاهی و آموزشـی ، افزایش  ی اقتصادی در برخی از استانهای

اختلاف شـاخصهای رفاه در بین اسـتانهای محروم نسبت به اسـتانهای برخوردار، تقسیم ناعادلانه 

ابرابر مناطق محروم در مشارکتهای سیاسی، ازجمله عواملی ی فرصتهای مدیریتی و سهم ن

هستند که به تشدید فقر و محرومیت در مناطق محروم و مرزی و افزایش مهاجرتها منجـر 
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میگردد شوربختانه آمار رسمی و دولتی دقیق در این زمینه وجود ندارد برای نشان دادن این 

 آمار غیر رسمی چنین است  نابرابری نیاز به آمار جمعیت اقوام است واین

 

در نهایت عوامـل اقتصـاد سیاسـی و نظـام برنامه ریزی و سیاستهای کلان نقش بیشتری نسبت 

اصل .به سایر عوامل در تکوین و تشـدید نـابرابری در نقاط شهری استانهای ایران داشته اند

در حمایت قانون قرار دارند، بیسـتم، تصریح میکند، همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسـان 

و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی 

بنـابراین می توان گفت که با چنین روند و برنامهریزیهایی در آینده استانهای محروم برخوردارند.

. چنانچه اگر نابرابریهای با محدودیت های بیش تری در دستیابی به توسعه مواجه خواهند بود

ناحیهای با روند فعلـی تـداوم یابد به تضعیف وحدت و حاکمیت ملی میانجامد و در آینده 

 نابسامانیهای بیش تر بـویژه در نـواحی محروم دور از انتظار نخواهد بود..
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 دلایل گسترش  حاشیه نشینی در ایران

 دکتر زهرا ارزجانی

یک پدیده جهانی واز پیامدهای رشد سریع و ناهماهنگ  (Marginalization)حاشیه نشینی

اقتصادیاست . حاشیه نشینی زندکی در –برنامه های اقتصادی و افزایش دوگانگی های اجتماعی 

مناطقی که  سکونت در ان به صورت غیر رسمی و غیر قانونی ست و ساخت و ساز در آنها با 

در واقع حاشیه نشینی نوعی سکونت است که در  وانی ندارد.قوانین و ضوابط شهرسازی هم خ

آن افراد در مناطق مجاور شهر یا کلانشهری اقامت دارند و ازامکانات و خدماتی به مراتب کمتر 

و ناچیزتر از شهر مرکزی بهرهمند هستند و از نظروضعیت فرهنگی و اقتصادی نیز با آنان 

ن امنیت در حاشیه شهرها یا شهرهای حاشیهای تفاوتهای آشکاری دارند؛ بنابراین تضمی

کلانشهرها دغدغه و عاملی مهم در سلامت اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی شهرها و به تبع آن کشور 

 گرددو بخصوص پس از اصلاحات ارضی باز می ۵۱شروع این پدیده در ایران تقریباً به دهه است.

های گسترش شهرنشینی و رابطه آن با آسیبشهری افزایش یابد.  -که سبب شد مهاجرت روستا

های اصلی الگوی توسعه شهری کشور در چند دهه اخیر است و اجتماعی و اقتصادی از مشخصه

رشد و توسعه شتابان و توزیع نامتعادل شهرنشینی در دوره جدید که موجب شکل گیری حاشیه 

های وامل اصلی بروز آسیبها و محلات اسکان غیررسمی در اطراف شهرها شده، خود یکی از ع

های خود را از دست داده سال اخیر جامعه روستایی کشور زیرساخت۹5، ۹۱طی .اجتماعی است

کشی آب در این مناطق پس از حذف جهاد سازندگی پوسیده های لولهاست، به عنوان مثال شبکه
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ی رسمی هاشاخص شده و بسیاری از منابع معیشتی روستاها از دست رفته است. بنابراین براساس

نشین در کشور داریم که این تعداد دایما درحال میلیون حاشیه۹۰موجود در کشور بیش از 

 است. افزایش

 

دلایل شکل گیری پدیده حاشیه نشینی متنوع و متعدد است. پایین بودن درآمد در روستاها و 

وجب رانده شدن های نژادی که مهای اشتغال، کمبود مسکن در شهرها، تفاوتنبودن فرصت

شود، گرانی غیرمتعارف زمین در کلانشهرها، نگاه تمرکزگرای دولتی و افزایش های خاص میگروه

ها لتدقتی دوبیشتر امکانات مادی و اقتصادی در شهرهای بزرگ، گسترش شکاف طبقاتی و بی

ی که مناطق .ترین این دلایل استدر مکان یابی صنعتی برای سکونت کارگران ساده از مهم

کنند از نظر جغرافیایی با تراکم بالای جمعیت، بیکاری نشینان امروز در آن سکونت میحاشیه

گسترده یا مشاغل غیررسمی و موقتی و کاذب، میانگین پایین سطح آموزش و درآمد، فقر و 

 یاستاندارد پایین زندگی، الونک یا کپر و حلبی آباد نشینی یا کیفیت پایین مسکن، و سرانه بالا

شوند. مناطقی همچون نعمت آباد، پاکدشت، بزه کاری و جرم از سایر نقاط شهری متمایز می

قیام دشت )تهران(، زورآباد )کرج(، اخماقیه و کشتارگاه )تبریز(، خواجه ربیع )مشهد(، زورآباد، 

حاجی آباد و عباس آباد )سنندج(، شیرآباد، قریب آباد )زاهدان(، خضر و سنگ سفید )همدان(، 

آیند. همزمان باید تاکید کرد که حاشیه نشینی های حاشیه نشینی جغرافی به شمار مینمونه
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تقریبا در غالب شهرهای ایران کم یا بیش قابل مشاهده است و منحصر به مناطقی که یاد شد 

حاشیه نشینی معضلی است خود ساخته که انسان با بی برنامگی،  در نتیجه میتوان گفت.نیست

و امنیت و حاشیه نشینی رابطه  بی عدالتی و عدم توجه به کرامت انسانی آن را ایجاد کرده است

ای معکوس دارند و با افزایش حاشیه نشینی امنیت اجتماعی بیشتر تهدید میشود. چنانچه 

فزایش یابد، میزان آسیبپذیری امنیتی در سطح شهر و حاشیهنشینی در اطراف کلانشهرتهران ا

استان تهران نیزافزایش خواهد یافت.بنابراینمهـاجرت و حاشـیه نشینی به دلیل تاثیرات عدیده 

از آن دسته موضوعات اجتماعی است که هیچوقـت تـاریخ مصـرف کنکاش در باره آنها پایان 

 نمی پذیرد.

 خراسان شمالی و رضویعلل ازدواج زودهنگام کودکان در 

 دکترزهرا ارزجانی

کودک همسری یک مسئله ی جهانی است که می تواند در هر گوشه ی دنیا، از خاورمیانه گرفته 

تا آمریکای لاتین، آسیای جنوبی و اروپا یافت شود. تحقیقات نشان می دهند این امر نه تنها در 

بسیاری نواحی دنیا رخ می دهد، بلکه افرادی که آن را اعمال می کنند با روی گشاده و رضایت 

لبی انجام می دهند زیرا چنین رسومی جایگاهی اجتماعًا پذیرفته شده دارند .ازدواج اجباری، ق

سنتی ظالمانه است که تحت نام مذهب، فرهنگ، مشکالت اقتصادی و سیاسی و قواعد حقوقی 

 ۹توجیه می شود. قربانیان بیشتر ازدواج های اجباری، دختران، و در موارد کمتری پسران زیر 

د. گزارشگر سازمان ملل متحد درباره بردگی، ازدواج اجباری را یکی از اشکال بردگی سال هستن

مدرن اعالم کرده استآمارها نشان می دهد که در هر دقیقه در دنیا، حداقل  دختر به زور، شوهر 
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در ایران چیزی به عنوان سن قانونی ازدواج وجود ندارد زیرا با وجود اینکه شرع  .داده می شوند

سال برسد باید  ۹۹سال قمری دانسته است و دختری که به سن  ۱، سن بلوغ دختران را مقدس

بدانیم که این دختر از نظر جسمی و ذهنی توانایی تشکیل زندگی را دارد یا خیر؟ازدواج زودهنگام 

های بسیاری را برای امنیت و سلامت شود و آسیبیکی از معضلات زیان بار جامعه محسوب می

های ازدواج زودهنگام، مشکلات روحی و روانی زنان همراه دارد و از مهمترین آسیبجامعه به 

آل و است. زن به عنوان عامل ایجاد محیط آرام در خانه باید از لحاظ روحی و روانی شرایط ایده

های زودهنگام دختران در سن پایین، در حد یک کالای جنسی مناسبی داشته باشد اما با ازدواج

شود و این کودک معصوم باید بار سنگین زندگی مشترک را به تنهایی به استفاده میاز آنها 

دوش بکشد؛ دختری که با سن پایین مجبور به فرزندآوری و پذیرش مسئولیت تربیت فرزند 

شود پس از گذشت چند سال و رسیدن به بلوغ جسمی و فکری و کامل شدن شخصیت، می

سن و شی، آزادی انتخاب و حق دوستی و تعامل با همهای آموزمتوجه خواهد شد که فرصت

  .شودکند و یا دچار افسردگی میهازنیااقدامبهطلاقمی است، در این سالسالان را از دست داده

 شود که از نظر فردی، کودکی و شادی او را از بین می ای می زیرا کودک با ازدواج وارد چرخه

انجامد: با ازدواج زودرس، گسترش ابعاد  ی و روانی میبرد و این به پیری جسمی، جنسی، روح

 توان به اعتیاد و طلاق کودکان اشاره کرد.دهد که ازجمله آن میهای اجتماعی رخ میآسیب
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ت و رضوی اس آموزان در استان خراسان شمالیفقر اقتصادی و فرهنگی عامل ترک تحصیل دانش

 ای برای.وضع مالی برخی افراد در خراسان شمالی و رضوی نابسامان است که این موضوع دغدغه

آموز به سبب وضع مالی نامناسب در دانش ۹۹۱۱اکنون شود.همآموزش و پرورش محسوب می

گیری لوهای تاثیرگذار در این حوزه، باید برای جرو دستگاهمعرض ترک تحصیل قرار دارند. از این

آموز در استان اقدام کنند تا دغدغه ترک تحصیل این از ترک تحصیل این تعداد دانش

آموزان برطرف شود. با پایان دوره ابتدایی ترک تحصیل دخترها و پسرها در دوره متوسطه دانش

یابد و دلیل آن درباره دخترها ازدواج زود هنگام و در مورد پسرها جستجوی کار شغل افزایش می

اند روستایی هستند و در نقاط محروم زندگی آموزانی که از تحصیل بازماندهست. اغلب دانشا

کنندو یکی دیگر از علل ترک تحصیل دختران در روستاها وجود معلمان مرد است که برخی می

های روستایی تمایل چندانی به فرستادن دخترانشان به این مدارس ندارند. شوربختانه در خانواده

باشند، زیرا این نوع ازدواج ازدواج زود هنگام، دختران بیش از پسران در معرض خطر می معضل

گیرد و بدون در نظر گرفتن نظرات و عقاید دختران صورت میبیشتر به شکل اجباری انجام شده

و در این مسیر آمار قربانی شدن دختران بیش از پسران است اینکه دختران و پسران دبیرستانی 

پشت نیمکت بیرون بکشانیم و سر سفره عقد ببریم اقدامی صحیح نیست. دختر و پسری را از 

در  اکنون ورسد همتوانند زندگی را بچرخانندو به نظر میاند نمیکه به بلوغ اجتماعی نرسیده

ران تنها در دختجامعه امروزی شرایط برای ازدواج دختران دبیرستانی مهیا نیست و این آمادگی نه

الزامات ازدواج در سنین پایین اغلب منجر به جدایی از خانواده،  .در پسران هم وجود نداردبلکه 

شود. ازدواج های آموزشی میدوستان و تعلقات، از دست دادن تعامل با همسالان و فرصت

شود و در بیشتر موارد ازدواج و زودهنگام در تمام دنیا در میان دختران بیشتر مشاهده می
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 ۹5ی مکرر منجر به دوری زنان از فضای تحصیل و آموزش خواهد شددختران کمتر از هابارداری

 ۹5شوند. دختر های خود میسال بیش از پسران قربانی فقر فرهنگی و حتی فقر مالی خانواده

در .ایمهای زندگی را به او آموختهساله امروزی چه بینشی نسبت به ازدواج دارد و ما چه مهارت

گی خانواده به دلیل حفظ برخی شئونات و بالا نرفتن سن ازدواج اقدام به ازدواج بخش فقر فرهن

زودهنگام دختران خود کرده و با این تفکر که بعد از ازدواج دختر در سن پایین، آنها از امنیت 

ای از رشد اجتماعی و فرهنگی وقتی در جامعه .کنندشوند خود را قانع میاجتماعی برخوردار می

های جامعه سرکوب شده و جامعه از ها، استعدادها و توانمندیجلوگیری شود، ارزشکودکان 

شود و رشد اجتماعی معنای خود را از دست می دهد و مسیر توسعه و تعالی خارج می

کم از بین خواهد رفت.با توجه به اینکه هر پذیر کمرنگ شده و کمهای متعالی و توسعهخواسته

قوانین مخصوص به خود را دارد اما مهمترین ویژگی یک ازدواج درست، ای ازدواج آیین و فرقه

موفق و صحیح، ازدواج بر اساس یک انتخاب آزاد است. ازدواج و پیامدهای آن یک مسئله شخصی 

ترین مشخصه برای ازدواج، رشد و خانوادگی نیست یک مسئله کاملاً اجتماعی است و مهم

سالگی معیارها و  ۰۰سال است. در سن  ۰۰ختران شخصیت افراد است، رشد شخصیت برای د

ها آگاه باشند که زمانی یک ازدواج موفق شود، باید خانوادهعلائم شخصیتی دختران کامل می

 شود که به موقع صورت بگیرد.انجام می

یک عامل تأثیرگذار دیگر در ازدواج زودهنگام در این منطقه، مالکیت آب است. در استان 

ه هایی کآبی مانع رشد کشاورزی است. دسترسی به زمینرضوی با اقلیم خشکش، کمخراسان

محیطی نقش رود. این امتیاز زیستهای آبی هستند، یک امتیاز ویژه به شمار میدارای قنات

کند. مثلا در منطقه خیرآباد، جایی که بیشتر دن هنجارهای اجتماعی ایفا میمهمی در شکل دا
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ها رایج است تا به این وسیله، سلسه ها هستند، ازدواج زودهنگام درمیان خانوادهافراد مالک قنات

مراتبی را که از قبل موجود است، حفظ شوند، مصاحبه با ساکنان این منطقه نشان داد که مهریه 

تر باشد، براساس سن عروس متفاوت باشد، به این معنا که هرچقدر عروس جوانممکن است 

.دختر و پسر در سنین پایین هیچ درکی از زندگی و روابط زناشویی ندارند و مهریه بالاتر است

کنندگان ازدواج دبیرستانی فقط در پی برطرف کردن میل جنسی در این سن و سال مطرح

خواهند در مقاطع اهد تحولات اجتماعی زنان هستیم و زنان میهستند. در دنیای امروز که ش

 .آیدها به نظر کارشناسانه نمیعالی تحصیلی درس بخوانند این گونه حرف

 

با توجه به اینکه ایران امضا کننده دو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و 

ازدواج باید با رضایت آزادانه  "ی دارند: حقوق سیاسی و مدنی است که هر دو صراحتا مقرر م

ایران همچنین عضو کنوانسیون حقوق کودک است که  ".طرفین که قصد آن را دارند واقع شود

به عالوه، ایران متعهد به اجرای مفاد  .سال تعیین کرده است ۹حداقل سن قانونی برای ازدواج را 

ه بردگی است که ازدواج اجباری براساس آن نوانسیون تکمیلی بردگی و مبارزه با رویه های مشاب

با وجود تمامی این تعهدات بین المللی، جمهوری اسالمی همواره به بهانه  .ممنوع شده است

اجرای مقررات شریعت، اجازه داده است که تعداد ازدواج های اجباری افزایش یابد و تاثیرات سوء 
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شویی، خشونت فیزیکی و روانی و همینطور، خود را در محرومیت از آموزش، تجاوز در چارچوب زنا

 .محرومیت های اقتصادی جمعیت بزرگی از دختربچه ها در ایران بگذارد

است از راهکارهای جلوگیری از انجام ازدواج زودهنگام که در طی سالهای اخیر رو به افزایش بوده

ها در زمینه عوارض و سازی خانوادههای زندگی به والدین، آگاه، اطلاع رسانی و آموزش مهارت

و ارائه پیشنهادات کاربردی و های زودهنگام در دوران کودکی عواقب جبران ناپذیر ازدواج

که با  .ها را با ید در دستور کار قرار دادتخصصی در راستای اصلاح ساختارهای اجرایی و سنت

هایی راستا سازمان های هر منطقه باید انجام شود که در اینها و خرده فرهنگتوجه به فرهنگ

سازی توانند با آموزش و فرهنگچون آموزش و پرورش و مراکز بهداشت ...دخیل هستند و می

 ها فراهم کنند.صحیح بسترهای لازم را برای آگاهی خانواده

 بحران آب و سراب مدیریت

 دکتر زهرا ارزجانی

بحران آب در ایران، بیشتر ریشه در مدیریت آن دارد .تنش یا بحران آب، طبق تعریف جهانی به 

تر محیطی است بحران آب، بیشمعنی عدم توان پاسخگویی منابع آب به تقاضای انسانی و زیست

که تابع میزان ذخایر آب باشد، به مدیریت آب بستگی دارد، چراکه کشوری مثل آلمان، با از آن

تر از ذخایر ایران است، با یک مدیریت بهینه، کمبود آب متر مکعب، که بسیار کم %۹۹۰یره ذخ

میلیارد متر مکعب تبخیر شده، و  ۰۱۵میلیارد متر مکعب آب ورودی به کشور،  ۵۰۵ندارد. از 

ترین شود که مهمبرداری انسان و طبیعت میمیلیارد متر مکعب از آن وارد چرخه بهره ۹۹۱فقط 

خیزداری و شیوه غلط و منسوخ ذخیره آب در پشت سد است، این اتلاف، عدم توجه به آبعلت 
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زیرا در یک اقلیم گرم و خشک، نگهداری آب در برابر وزش باد و تابش آفتاب، باعث تبخیر و 

شود که متاسفانه این اتفاق در مسیر انتقال آب به مزارع کشاورزی از طریق بستر اتلاف آن می

شود کشور ایران نیز بر اساس های روباز توسط مدیران بخش آب تکرار میکشیو زه هارودخانه

به لیست کشورهایی که با وضعیت کمبود آب مواجه  ۰۱۰5های انجام شده تا سال پیش بینی

های اخیر افزایش فشار هستند، اضافه خواهد شد.یکی از عوامل مهم تغییرات اقلیمی در دهه

محیط زیست کره زمین است که برای رفع این امر کشورهای مختلف  های انسانی برفعالیت

اند.این در حالی است که به دلیل کاهش های متفاوتی را در دستور کار خود قرار دادهبرنامه

ها از منابع آب زیر زمینی افزایش یافته است در صورت ادامه این روند خاک ها برداشتبارندگی

ر ناپایدار خواهد شد در حالی که در بیشتر کشورهای دنیا تلاش تهران در آینده نه چندان دو

تر نشود، ایران جزء کشورهایی درجه گرم ۹.5بیشتر از  ۰۱۹۱شود که دمای زمین تا سال می

تر شده است که به این ترتیب ایران به سمت خشکی بیشتر درجه گرم ۰.5است که دمای آن تا 

در « انطباق»ایط خشکی منطبق کنند.بر اساس الگوی در پیش است.ایران باید خود را با شر

ای که در تابستان ایران از اصفهان تا جنوب کشور دچار خشکی شدید خواهند شد، به گونه

شود.در چنین شرایطی، کشاورزی های خنک کننده استفاده میساعات بیشتری از کولر و سیستم

هایی چون سیستان و خواهد بود، استانای منطقی ندر برخی از مناطق به غیر از کشت گلخانه

بلوچستان، فارس و کرمان از لحاظ شرایط آبی در وضعیت بدتری قرار خواهند گرفت؛ چراکه 

یابد ضمن آنکه رودهایی ها افزایش میها کاهش و میزان دما در آنمیزان بارش در این استان

رای مواجهه با چنین وضعیتی در شوند. ایران بای مواجه میچون زاینده رود با مشکلات عدیده

هایی چون توانیم مبارزه کنیم، بلکه باید در زمینهآینده باید خود را آماده کندوما با طبیعت نمی
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ای اقدام کنیم .این همان اقدامی است که در همه کشورها اجرای کاهش تولید گازهای گلخانه

کردیم؛ چراکه ادامه این روند رداشت میآن آغاز شده است. ما نباید از اعماق زمین بی رویه آب ب

های زیر زمینی فرونشست باشیم. ما که تاکنون به آب ۹تا  ۰موجب شده که هر هفته شاهد 

توجهی نداشتیم، باید به این مقوله بیشتر توجه کنیم.ایجاد حفره بزرگ در بزرگراه آزادگان ناشی 

های زیر زمینی، حفره بزرگی نابع آباز عبور خودروهای سنگین نبود، بلکه به دلیل برداشت م

آوری فاضلاب در تهران هر چند که با رویکرد مثبتی اجرا در زمین ایجاد شد.اجرای طرح جمع

های های زیرزمینی برنگردد، در آینده نه چندان دور شاهد فرونشستشد، ولی اگر این آب به آب

ش تر از استاندارد جهانی در صد بی ۵۱بیشتری خواهیم بود. سرانه مصرف اب در ایران 

لیتر در شبانه روز است که این رقم توسط شهروندان  ۹5۱است.مصرف سرانه اب برای هر نفر 

میلیارد متر مکعب بود به طور  ۹۹۱لیتر است. اب تجدید شونده که قبلا به میزان  ۰۰۱ایران 

مترمکعب هم  میلیارد ۹۹۵میلیارد مترمکعب رسیده و در سال هایی حتی تا  %۹۹متوسط به 

جنوبی های فارس، خراسانکاهش داشته است طبق آماروزارت نیرو حاکی از آن است که در استان

تا  ۰5اند که ذخایر سدها نیز کاهش های زیرزمینی آب تهی شدهتنها سفرهو اصفهان نه

 کنند. و در حالی که دوسوم منابع آب کشور درسال گذشته تجربه میدرصدی را نسبت به 5۱

های غربی وجود دارد اما مردم این منطقه بویژه استان خوزستان با مشکلات عدیده ای در استان

خصوص آب شرب روبرو هستند.و در سیستان و بلوچستان که همواره جزو کم بارش ترین 

های کشور بوده و از این منظر استانی کم آب محسوب می شود، بیلان منفی در دشت های استان

یش از یک و نیم میلیارد متر مکعب در سال است، از طرفی نیاز آب شرب و صنعت این استان، ب

میلیون متر مکعب می رسد و با  ۱5۱به حدود هزار و  ۹۵۰۱این استان های شرقی تا افق سال 
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 ۹5۱با کمبودی معادل  ۹۵۰۱های شرقی کشور در سال توجه به منابع تأمین فعلی آب، استان

درصد مردم سیستان به دلایل  ۰5واهند شد در سه سال اخیر حدود میلیون مترمکعب مواجه خ

مرتبط با کم آبی و مشکلات اقتصادی مهاجرت کرده و به حاشیه نشینی در دیگر شهرها روی 

رسد با توجه میلیون روستایی در ایران آب شرب پایدار ندارند. به نظر می ۹۰اند.متاسفانه آورده

ان پیش از حادتر شدن شرایط، به فکر اصلاح و تطبیق با شرایط توبه وضعیت منابع آب کشور می

موجود بود. بنابراین برای حل موضوع بحران آب، ضروری است از آب های نامتعارف مانند آب 

های شور، فاضلاب های شهری و صنعتی، منبعی با ارزش در راستای افزایش میزان تولیدات 

ساب و فاضلاب از جمله مسائل مهم در مدیریت بخش کشاورزی محسوب شود.استفاده کرد. . پ

پساب به معنی آب خروجی ازهرگونه فرآیندی است . این فرآیندمیتواندیک ە  آب است و واژ

به معنی فاضلاب تصفیه شده «پساب فاضلاب»فرآیندصنعتی یافرآیندتصفیه باشد. بنابراین گاهی

اثرات کاربرد فاضلابها و پسابها در  بکار می رودوتاکنون در کشور ما پژوهشهای اندکی در زمینه

آبیاری زمینهای کشاورزی و تدوین استانداردهای کیفی استفاده از فاضلاب تصفیه شده یا انواع 

دیگر پساب در آبیاری انجام گرفته است.بنابراین کمبود اینگونه استانداردها همواره برای استفاده 

شد .اگر فاضلاب بدون تصفیه رها شود، موجب کنندگان، برنامه ریزان و کارشناسان محسوس میبا

شود زیرا فاضلاب رها شده چهار برابر میزان آلودگی محیط و به خطر افتادن سلامت جامعه می

میلیارد متر مکعب فاضلاب در  ۹۰در حالیکه سالانه قریب به  کند. خود، منابع آب را آلوده می

میلیارد متر  ۰۹متر مکعب فاضلاب شهری و  میلیارد 5شود که از این میزان ایران تولید می

درصد از جمعیت کل شهری کشور تحت پوشش شبکه  ۵۰.۵مکعب زهاب کشاورزی است حدودا 

فاضلاب قرار دارد اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب راهی طولانی در پیش است و همچنین 
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روستا با استفاده از  ۹۹۹د روستا در اولویت احداث شبکه فاضلاب قرار دارد که از این تعدا ۹۹%

وام بانک توسعه اسلامی در حال انجام اقدامات لازم در این زمینه است.بنابراین نجات دادن آب 

های فاضلاب داشته و پساب حاصل از تصفیه فاضلاب برای از آلوده شدن بستگی به اجرای شبکه

آوری شده آب باران جمع مصارف مختلف مثلا؛ از پساب تصفیه شده برای سرد و گرم کردن و از

ها در سیفون دستشویی، ششستشوی ماشین و آبیاری قابلیت استفاده دارد بر پایه شیروانی

های جمع هزار نفر جمعیت دارند باید به شبکه 5۱استانداردهای جهانی، تمام شهرهایی که بالای 

در ایران باید به  شهر ۹5۱۱آوری و تصفیه فاضلاب و پساب مجهز باشند. به این ترتیب حداقل 

شونددر ها تصفیه نمیدرصد فاضلاب ۹۱ها و تأسیساتی مجهز شوند.و در ایران چنین ساختار

صورتی که شروط استفاده از پسابها اعم از پساب فاضلاب و صنعتی رعایت نشود آسیب های 

ی از جدی به طبیعت و جوامع انسانی وارد می شود. ، با توجه به کمبود منابع آب در بسیار

مناطق کشور و افزایش حجم فاضلابهای شهری، استفاده مجدد از آنها اجتناب ناپذیر است.بنابراین 

ای دور نیاز است دیدگاه ما نسبت به پساب تغییر نماید و به آن به عنوان یک منبع و نه ماده

تکنیک  ریختنی نگاه شود. بحران کم آبی و خشکسالی کار را به جایی رسانده است که اکنون هر

.               و راهکاری پیشنهاد می شود تا شاید از وضعیت بحرانی سال های پیش رو کاسته شود  
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 ۲۲04گزارش بحران آب در ایران به روش سناریوپردازی در سال   

 

 

 

 بحران آب و بیکاری ، مهاجرت

 دکتر زهرا ارزجانی

مهاجرت روستاییان و از بین رفتن سکونتگاه های روستایی که باعث افزایش جمیعت  ۱۱از سال 

حاشیه نشین شهری شده است موضوعی است که ابعاد دیگری به خشکسالی داده است. در حال 

شود. نقطه از ایران با تانکر تامین می ۹۱۱%هزار نفر در  ۱۱%حاضر آب آشامیدنی دو میلیون و 

آمارهای ارائه شده تهران، البرز، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و خوزستان بیشترین بر اساس 

هزار نفر از جمعیت شادگان، در  ۰۱حدود  ۱5تا  ۱۱نشین را دارند.از سال جمعیت حاشیه

های اخیر در بحث تالاب شادگان و وضعیت کشاورزی خوزستان کاهش پیدا کرده است، در سال

باعث شد تا نرخ بیکاری در شادگان افزایش پیدا کند و بسیاری از مردم  شهرستان به وجود آمد
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این شهرستان مهاجرت کنند.سیستم فاضلاب شهرستان شادگان یک سیستم بسیار قدیمی است 

های بسیار زیادی است که از آن استفاده که بعد از شهرهای آبادان و اهواز اجرایی شده و سال

هایی که بارندگی معمولا در فصل زمستان و در زمان”.شده است شود و اکنون بسیار فرسودهمی

افتد، شاهد بروز مشکلاتی در زمینه فاضلاب وجود دارد که این مساله در در شهرستان اتفاق می

افتد زیرا وقتی بارندگی بیش از حد طبیعی و پیش بینی بسیاری از شهرهای استان نیز اتفاق می

لت ع-های سطحی نداردشود.شادگان کانال دفع آبمشکل می شده باشد، سیستم فاضلاب دچار

های فاضلاب آن است که ها شاهد بروز مشکلاتی در بحث گرفتگی شبکهکه در زمستاناین

های دفع آب سطحی های دفع آب سطحی ندارد. اگر این شهرستان کانالشهرستان شادگان کانال

دم آمد و مرهای شهرستان نیز به وجود نمیداشت شاید در زمان بارندگی مشکلی برای فاضلاب

حی های دفع آب سطنیز با مشکلات کمتری در این زمینه مواجه بودند. مشکل اصلی نبود کانال

تان یکی از مسایل مهم در شهرس”. است که باید برای حل این مشکل اعتباراتی در نظر گرفته شود

، یک طرح آبرسانی برای شادگان و شادگان بحث آب شرب و آب موردنیاز برای کشاورزی است

های بسیار قدیمی آب موردنیاز شادگان را روستاهای اطراف در حال اجرا است. در گذشته لوله

”. اندگذرد و بسیار فرسوده شدهسال می ۱%تا  5۱ها حدود کردند که از عمر این لولهتامین می

ون نیز پروژه در حال اجرا است درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اکن ۹۱این طرح آبرسانی حدود 

تا آب موردنیاز را از دارخوین به شهرستان شادگان انتقال دهد. با احداث این خط لوله، سیستم 

ستم شود. خطوط لوله سیقدیم و فرسوده آبرسانی حذف و سیستم آبرسانی جدید جایگزین آن می

 فاده هستند و باید خطوطقدیمی آبرسانی به شادگان دچار گرفتگی و به نوعی غیر قابل است

ای که قرار است آب موردنیاز شادگان و روستاهای اطراف خط لوله”. “ها شوندجدید جایگزین آن
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اینچ  ۵۱اینچی است در حالی خط لوله قبلی حدود  5۱را از دارخوین به شادگان انتقال دهد، 

م در شهرستان و روستاها افتد و مشکلات مردتر اتفاق میاست. با احداث این خط، آبرسانی راحت

زمانی که “درصد است ۵۱نیز در بحث تامین آب حل خواهد شد.نرخ بیکاری در شادگان حدود 

ها شد، انواع کشتوضعیت کشاورزی در شادگان خوب بود و آب موردنیاز کشاورزان تامین می

د کمبو گرفت اما اکنون به دلیلهای مختلف در شهرستان توسط کشاورزان انجام میدر فصل

شود و این مساله یکی از دلایل افزایش نرخ ها انجام نمیشدید آب در شادگان بسیاری از کشت

درصد مردم شادگان در بحث کشاورزی و دامپروری  ۱۱تا  ۱%حدود ”. “بیکاری در شادگان است

 یآبی در شادگان و نبود آب موردنیاز برای کشاورزمشغول به کار هستند اما اکنون به علت کم

توانند در هر فصلی اقدام به کشت کنند و این مساله تاثیر های مختلف، کشاورزان نمیدر فصل

شود تا نبود آب به خصوص در فصل تابستان باعث می”.بسیاری در بحث اشتغال شهرستان دارد

های تابستانه در شهرستان انجام نشود و به نوعی نیروهای کار در فصل تابستان بیکار کشت

گیرد هایی که باید انجام بدر این زمینه حتی در فصل زمستان نیز در برخی از نقاط کشت هستند.

سال گذشته، به دلیل وجود آب مناسب در  ۹۱در ”.شودبه دلیل بحث کمبود آب انجام نمی

هزار نفر مشغول به کار بودند اما اکنون  ۰۱شهرستان و وضعیت مناسب تالاب شادگان حدود 

نفر رسیده و وضعیت اصلا وضعیت خوبی برای شادگان نیست.  ۱%تا  5۱د این جمعیت به حدو

های اخیر در بحث تالاب شادگان و وضعیت کشاورزی شهرستان به وجود مشکلاتی که در سال

آمد باعث شد تا نرخ بیکاری شادگان افزایش پیدا کند و بسیاری از مردم از این شهرستان 

هزار نفر از جمعیت شهرستان  ۰۱حدود  ۱5تا سال  ۱۱در مقایسه آمار سال ”. مهاجرت کنند

این وضعیت به دلیل نبود امکانات مناسب در شهرستان، ”. “شادگان کاهش پیدا کرده است
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وضعیت نامناسب آب و هوا، نبود شغل و کمبود آب موردنیاز جهت کشاورزی در شادگان به 

ن مساله یک واقعیت است که به دلیل اندیشی شود زیرا ایوجود آمده است که باید برای آن چاره

هایی در خصوص اصلاح در بحث کشاورزی طرح”.مشکلات موجود در شادگان به وجود آمده است

شود زیرا اگر بتوانیم اصلاح الگوی کشت زراعی را الگوی کشت کشاورزی در شادگان اجرایی می

ام تاسفانه آبرسانی و کشت انجآبی نیز مقابله کنیم. متوانیم با بیدر شادگان انجام دهیم، می

درصدی  5۱گرفته در شهرستان سنتی است و زمانی که کشت سنتی باشد، شاهد هدر رفتن 

شود، از در حال حاضر آبی که از کارون برای کشت موردنیاز کشاورزان تامین می”.آب هستیم

ود. شاز آب میگیرد و این امر باعث هدر رفتن بخش بسیار زیادی طریق نهرهای سنتی انجام می

اگر از رودخانه کارون و جراحی برای انتقال آب اقدام به احداث کانال شود، در جلوگیری از هدر 

در ”. “کند؛ این کار به رونق کشاورزی در شهرستان کمک خواهد کردرفتن آب کمک شایانی می

باید  است و ها به روش سنتی آبیاری شوند، زیرا آب در شهرستان بسیار کمشادگان نباید نخل

های جدید مکانیزه کشاورزی در بحث کشت و آبیاری نخیلات استفاده کرد تا مشکلات از طرح

احداث کارخانه فولاد شادگان به اشتغال در این شهرستان کمک ”. “در این زمینه کاهش یابد

ر درصد کارکنان آن بومی هستند. وجود صنایع نیشک ۱۱تا  ۹۱کرد زیرا در این کارخانه حدود 

اید ب”.در شهرستان نیز باعث شده تا عده کمی از مردم شادگان در آن صنایع مشغول بکار شوند

گذاری در شادگان گذاران به منظور سرمایهای برای تشویق سرمایهسازی زمینهبه دنبال فراهم

ی، زهایی که در بحث کشاورگذاری به شهرستان مراجعه کند، با استفاده از واماگر سرمایه“بودو 

گان اقدام گذاریدرشادتواندنسبتبهسرمایهبندی خرما، صنایع تبدیلی کشاورزی ووجودداردمیبسته

ر در گذاران با حضوشادگان ظرفیت بسیار خوبی در بحث صنایع تبدیلی دارد که سرمایه”.کند
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د به تواننهای موجود به خصوص در بحث صنایع تبدیلی میاین شهرستان و استفاده از ظرفیت

گذاران در شادگان ونق و ایجاد اشتغال در شهرستان کمک کنند. زمینه برای حضور سرمایهر

های ساماندهی کالاهای همراه ملوان مصوبه مجلس است تا کالاهایی که بازارچه“فراهم است و 

هایی ای ساماندهی کرد. در این زمینه در حال احداث بازارچهشوند را در بازارچهاز مرز وارد می

تا  ۱۱۱شادگان هستند که با افتتاح سه بازارچه موردنظر در شهرستان شاهد اشتغال حدود  در

ها مردم ها امکان پذیر است.با احداث این بازارچهنفر از جوانان شادگان در این بازارچه ۹۱۱

برداری رسیده استفاده خواهند کرد. شهرستان از گمرک شادگان که حدود سه سال است به بهره

نفر کارگری که در گمرک شادگان مشغول بکار هستند،  5۱۱ها به غیر از حدود ن سالدر ای

ایجاد اسکله صیادی در شهرستان ”.اندای نبردهمردم شهرستان از گمرک شادگان استفاده و بهره

شادگان یکی دیگر از اقدامات به منظور ایجاد اشتغال در شهرستان است زیرا اگر اسکله صیادی 

درصد  ۹۱احداث شود. این اسلکه در ساحل شادگان در حال احداث است و حدود در شادگان 

های فراوانی شهرستان شادگان محرومیت دارد اما چون ظرفیت و پتانسیل.پیشرفت فیزیکی دارد

گذاری به توان شاهد رونق آن بود. در این زمینه هر سرمایههای مختلف دارد، میرا در زمینه

تواند انجام دهد زیرا شرایط گذاری را میترین و سریعترین سرمایهراحت شهرستان مراجعه کند،

 گذاران فراهم شده و آمادگی لازم در این خصوص در شهرستان وجود دارد.برای سرمایه
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شرح ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مطابقت آن با قانون اساسی 

 جمهوری اسلامی ایران

 دکتر زهرا ارزجانی

کند که هر انسانی حق دارد کار کند و کار خود را اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می ۰۹ماده 

آزادانه انتخاب کند. شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل 

ابر، ربیکاری مورد حمایت قرار گیرد. این ماده شامل چهار بند است که به کار برابر در برابر مزد ب

هانی کند.دولت ایران به اعلامیه جهای صنفی تاکید میدریافت پاداش منصفانه و تشکیل اتحادیه 

حقوق بشر، رای موافق داده و به میثاقهای بین المللی حقوق بشر ملحق گردیده است. بنابراین، 

رفته ن قرار گمبانی حقوق بشر به نحوی که در اعلامیه و میثاقها بیان شده مورد تایید دولت ایرا

ها  ترین قطعنامهو پایبندی به آن را تعهد نموده است.علاوه بر آن جزء کشورهایی است که بیش

سال اخیر دریافت کرده  ۹۱را در مورد نقض حقوق بشر از طرف مجمع عمومی سازمان ملل در 

احب اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:هر انسانی حق دارد که ص ۰۹است.در بند یک ماده 

شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را 

 ۹۹۹۱دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است .دولت جمهوری اسلامی ایران بنا برماده 

ن وقانون مدنی ایران، مردان می توانند مانع کار همسرانی شوند که اشتغالی برخلاف مصالح و شئ

قانون بین المللی کار استضعف قوانین ایران  ۰۹ماده  ۹خانوادگی دارند و این قانون بر خلاف بند 

در باره سوء استفاده جنسی در محل کار، امکان سوء استفاده جنسی از زنان در محل کار را بالا 
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ایت می برده و در مواردی هم که اتفاق می افتاد آن ها از ترس آبروی خود کمتر حاضر به شک

شوندتعریف کودک در سامانه حقوقی ایران کاملا منطبق با گزاره های شرعی است که با نظام 

سال را ممنوع  ۹5حقوق بشر تفاوت بنیادی دارد. قانون کار ایران گرچه کار برای کودکان زیر 

 سال به کارهای سخت مانند ساختمانی و قالیبافی اشتغال ۹5کرده است ولی هزاران کودک زیر 

       .دارند

 

بندند، شان را میشود یا بهاییانی که به زور مغازهدر مورد کارگری که از کار محروم می

گذار مدنظر داشته همخوانی ندارد.در بند دوم ای که قانونها با فلسفه کدام از این اقدامهیچ

تا بدون رواداشت اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر انسانی سزاوار است  ۰۹و سوم ماده 

ریافت کند سزاوار دهر کسی که کار می«هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت کند.

ی خویش موافق با حیثیت و کرامت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده

ر اهای اجتماعی تکمیلی برخوردبایست در صورت نیاز از پشتیبانیانسانی بوده و نیز می

گوید که حداقل دستمزد سالانه کارگران و مشمولان قانون کار قانون کار می ۵۹گردد.ماده

باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی و تامین حداقل معیشت خانوار باشد 

و اساسا شورای عالی کار باید در تعیین مزد سالانه این دو موضوع را بررسی و نسبت به 

اعلامیه  ۰۹مزدها اقدام کند. این ماده به نوعی از نظر قانونی با بند دوم ماده افزایش دست
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حقوق بشر همخوانی دارد.داشتن حقوق مناسب یکی دیگر از دغدغه های جامعه کارگری 

ایران است که این مشکل نیز با اجرای صحیح قانون کار رفع خواهد شد.جامعه کارگری 

و تامین مایحتاج اصلی خود با مشکلات بسیار زیادی کشور امروز به شدت از حیث معیشت 

سال  ۰۱دست و پنجه نرم می کنند.فاصله حداقل دستمزد کارگران با نرخ رشد تورم در 

دهد که در این بازه زمانی برای هفت سال نرخ تورم و حداقل دستمزد گذشته نشان می

فاصله بسیار کمی را تجربه های دیگر هم دستمزد و تورم اند و در سالاختلاف منفی داشته

وقت نتوانسته است سال گذشته هیچ ۹۹اند. این در حالی است که حداقل دستمزد در کرده

های خانوار چهار نفره برابری کند و همیشه حداقل دستمزد اختلاف بسیاری با با هزینه 

ی ان مدنهای خانوار کارگری داشته است.دریافت نکردن دستمزد منصفانه دامن فعالهزینه 

اند نیز گرفته استطبق نظر دبیر کانون انجمن و سیاسی را که از مشاغل خود بازنشسته شده 

گیرند، و هزار تومان حقوق می ۹۹۰میلیون کارگر کمتر از  ۱های صنفی کارگران بیش از 

قانون کار شاهد رشد اشتغال غیر رسمی همراه با دستمزد  ۱ماده  ۰با عدم اجرای تبصره 

ای هستیم.درمورد تعیین حداقل دستمزد ظاهرا با توجه به رهنمود عدم پوشش بیمه اندک و 

سه جانبه گرایی سازمان بین المللی کار عمل می شود و نمایندگان دولت، کارفرمایان و 

کارگران در آن شرکت دارند ولی نماینده کارگران را شورای اسلامی کار معرفی می کند که 

ارگران محسوب نمی شود و به این ترتیب نماینده کارگران در عمل جزو تشکیلات صنفی ک

قانون کار می گوید که دولت بایستی کارهای دائم  ۱ماده  ۰تبصره .این گروه شرکت ندارد

و غیر دائم را مشخص کندزیرا اثبات شغلی یکی از اولویت های اصلی جامعه کارگری کشور 

مروز از نبود ثبات شغلی دررنج و مشقت است متاسفانه کارگران زحمتکش این مرزو بوم ا
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هستند.ثبات شغلی لازمه کیفیت بخشی به روند کار، تولید، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی 

اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده است :هر شخصی حق  ۰۹است. در بند چهارم ماده 

ی های صنفادیه دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتح

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایجاد تشکل ها را آزاد دانسته ولی با افزودن  %۰بپیوندد.اصل 

فصل ششم -عملاینآزادیتشکلهارابیاثرساختهاست.”…نقض نکردن موازین اسلامی” جمله 

قانون کار ایران نیز به تشکل های کارگری وصنفی اختصاص دارد، ولی آزادی کارگران را به 

ه نوع انجمن که عبارتند از: شورای اسلامی، صنفی و یا نماینده کارگران محدود ساخته و س

تازه اختیارات همین آزادی نیم بند را که شامل چگونگی تشکیل تنظیم اساسنامه و حتی 

با آن که اعتصاب -نحوه عملکرد آن می شود به شورای عالی کار و هیات وزیران سپرده است

ان است، جمهوری اسلامی با خشونت زیاد با آن برخورد کرده و آن را جزء حق مسلم کارگر

در ۹۹۱5مورد اعتصاب، تظاهرات و اعتراضهای دیگر در سال  5۱۱بیش از –سرکوب می نماید

مخالفت با اخراج یا درخواست دریافت به موقع دستمزد، افزایش دستمزد و بهبود در شرایط 

 اقدام علیه امنیت«این موارد اغلب به اتهامهایی مثل  کار رخ داده است. فعالان سندیکایی در

و دیگر اتهام های مبهم متهم میشوند.بنابراین، » اهانت به رهبر«، »تبلیغ علیه نظام«، »ملی

می توان نتیجه گرفت که بخش بزرگی از نیروی کار، و شاید بیش از نیمی از آن، از بهره 

وم شده است. قانون اساسی و قوانین جمهوری گیری از بخش مهمی از مقررات قانون کار محر

اسلامی ایران در زمینه کار، بر پایه دین، قومیت و عقیده سیاسی به شدت تبعیض آمیز است. 

این قوانین تبعیض فراگیری را علیه زنان قایل می شوند. اتحادیه های مستقل کارگری 

ـ که ظاهرا باید نماینده  ممنوع هستند و دولت کنترل شدیدی را بر تمام نهادهای قانونی
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کارگران باشند ـ اعمال می کند. اعتصاب ها با خشونت سرکوب می شوند. فعالان مستقل 

سندیکایی بیش از پیش می کوشند اتحادیه های کارگری خود را به دور از مداخله دولت 

مل آزار تحتشکیل دهند. اما بسیاری از این فعالان سندیکایی بهای گزافی را با اخراج از کار، 

 و تعقیب و زندان، می پردازند.

 فرصتها و چالش های دریانوردی در ایران 

 دکتر زهرا ارزجانی  

سازمان جهانی دریانوردی هفته آخر سپتامبر یا همان هفت روز اول مهر را هفته دریانوردی اعلام 

روز "عنوان بهکرده و از همه کشورهای عضو درخواست کرده است روز چهارم تیرماه هر سال 

تعیین و نامگذاری شد. انتخاب این روز به پاس قدردانی و سپاس از زحمات دریانوردان  "دریانورد

در حمل و نقل بین المللی دریایی و خدمات آنها در دریا و با هدف جلب توجه بیشتر به نحوه 

ورد امروزی زندگی یک دریان .زندگی، معیشت و اقتصاد این قشر از جامعه انجام گرفته است

تواند خطرناک باشد و در تنهایی سپری شود. آنها ممکن است تا یک سال از خانه و خانواده می

ج خلیخود و نیز همسر خود دور بوده و با خطرات و مشکلاتی نظیر دوری و تنهایی مواجه شوند.

بزرگ  هایدنفارس یک آبراه ارزشمند از ابتدای تاریخ و به عنوان نقطه تلاقی شرق باستان با تم

 ها از بندر بوشهر و جزیرهها پیش عیلامیجهان و دارای یک سابقه چند میلیون ساله بوده که قرن

خارک برای سکونت و حمل و نقل و با حاکمیت بر سواحل خلیج فارس جهت معامله با دنیای 

 ولانیط سابقه فارس خلیج و ایران در دریانوردی و سازی کشتیکردندغرب و دره نیل استفاده می

 پیمایی ربح قایق با آن روی انسانها که  است، دریایی اولین فارس خلیج -ایران باستان تاریخ در و

 که شناسی دیرین مقدماتی های کاوش و ایلام و بحرین در دیرین های گور ویران بقایای  کردند.
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 میلاد از پیش لسا هزار از بیش جا آن در که کند می ثابت  آمده، عمل به بوشهر پیرامون

 در فردوسی ابوالقاسم حکیم سروده به است.بنا داشته وجود کشتیرانی تأسیسات

 به  بود، پیشدادیان سلسله از جم زد،جمشید دست کشتی ساختن به که کسی نخستین  ،شاهنامه

 شورک به کشوری از و  کرد، گذر دریاها و آبها رب کشتی با جمشید ایران پایه بلند شاعر فرموده

 مدام های مسافرت نیز و نوردی دریا طولانی سابقه داشتن علت به ایرانیان تاریخ رفت.در دیگر

 یادر و دریا زمینه در مهمی های ابتکار و کشف به موفق مکران دریای و فارس خلیج در دریایی

 %۹ قرن در گران استعمار ورود بدو ازنما قطب  ایی،دری علائم و فانوس اختراع  اند. شده نوردی

 وزر به روز و  گذاشت، ضعف به رو ایرانیها نوردی دریا  مکران، دریای و فارس خلیج به میلادی

 نخستین زن دریانورد آرتمیس نخستین زن دریانورد گرفتند. ذهنی فاصله دریا از بیشتر ها ایرانی

سال پیش فرمان دریاسالاری خویش را از سوی خشایارشاه  ۰۵۹۱ایرانی است که حدود 

هخامنشی دریافت کرد و اولین بانویی است که در تاریخ دریانوردی جهان در جایگاه فرماندهی 

  دریایی قرار گرفته است.

 

کالاها در جهان، از راه دریا صورت میپذیرد و این، یعنی آن که  درصد از۱۱حمل و نقل بیش از 

اقتصاد جهانی، متأثر از دریاست قرار گرفتن ایران در کریدور شمال ـ جنوب و همچنین، در آبراه 

 مهم تنگهی هرمز، علاوه بر اینکه موقعیت کشور ما را در زمینه ی تجارت دریایی ارتقا بخشیده

کشور توسعه یافته نخست جهان در کنار دریاها استقرار دارند، ولی  ۰۱. بابیان اینکه  است 

http://arq.ir/124
http://arq.ir/124
http://arq.ir/170
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آبادترین شهرهای ایران برخلاف دنیا در وسط کشور واقع شده اند. بنابراین اگر سر ریز جمعیت 

کشور به سمت سواحل ایران هدایت شود موجب آبادانی و امنیت بیشتر در سواحل خواهد شد 

بسیار نقش آفرین هستند که امروزه پرجمعیت ترین شهرهای بنادر در ساختار جمعیتی سواحل 

درحالیکه سهم دریا  .دنیا در سواحل سکنی دارند که متاسفانه ایران از این امر غافل مانده است

درصد است، اما این  5۱از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته مثل اتحادیه اروپا 

صنعت  .درصد است ۰ز سه هزار کیلومتر نوار ساحلی فقط رقم در کشور ایران باوجود بیش ا

حمل و نقل دریایی، به عنوان موتور محرکه ی تجارت جهانی نقش بسیار مهمی در رفاه اجتماعی 

و زندگی روزمرهی انسان ها عهده دار است. با نگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی کشورها میتوان 

د، ازرفاه اجتماعی نسبتاً بالاتر، استانداردهای زندگی دریافت، کشورهایی که دارای مرز آبی هستن

بهتر و رونق اقتصادی بیش تری در مقایسه با سایر کشورها برخوردارند؛ چرا که این صنعت، 

همراه خود، مشاغل دیگری از جمله ساخت و تعمیر کشتی، خدمات دریایی و تامین نیازهای 

ها و خدمات حمل و نقلی، ارتباطات، خدمات دریانوردان را پدیدمیآورد و راه اندازی شرکت 

فورواردری، لجستیکی،خدمات گمرکی و بسیاری اززمینه های اقتصادی دیگر را موجب 

با کاهش چشمگیر به میزان تن ۵%تن در سال ۹5۱میزان برداشت ذخایر خاویار ایران از د.میشو

رود آلایندهها به دریاچه براثر عواملی نظیر فروپاشی شوری سابق، و .در حال حاضر رسیده است

خزر و از بین رفتن بستر طبیعی تخمریزی ماهیان خاویاری، ذخایر ماهیان در خطر کاهش قرار 

امروزهکشورهای اروپایی، چین، آمریکا، .گرفت به طوری که در حال حاضر به سه تن رسیده است

اسرائیل،کشورهای منطقه کارائیب نظیر اروگوئه و کشورهای عربی بویژه امارات متحده عربی و... 

سرمایهگذاریهای هنگفتی را در زمینهپرورش و تولید خاویار پرورشی با هدف جایگزینی و حذف 
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ر با ورود حجم عظیم خاویار پرورشی در برند خاویار ایرانی و در دست گرفتن بازارجهانی خاویا

گردشگری دریایی در کشور ما فعال نیست. با وجود دارا .آینده بسیار نزدیک، به انجام رساندهاند

های بسیار در سواحل شمال و جنوب کشور، گردشگری دریایی کشور چنانکه باید بودن ظرفیت

های ل دریایی کشور هرکدام ظرفیتها و سواحها، رودخانهها، دریاچهفعال نشده است.تالاب

 کند و هم اقتصاد بومیبسیاری دارند که در صورت استفاده از آنها هم گردشگری کشور رشد می

 دانند هنگام سفر به ایران باید بهشود. گردشگران خارجی به خوبی میمناطق مختلف تقویت می

رفتار کنند. فعال کردن  فرهنگ و عرف این کشور احترام گذاشته و براساس موازین موجود

صنعت  .شود قوانین و عرف جامعه نادیده گرفته شوندگردشگری دریایی نیز موجب نمی

دریانوردی با بحران تامین نیروی انسانی کارآمد روبروست زیرا فرآیند تربیت نیروی دریایی 

پردازیم ان بای به مشکل تامین نیروی انسانی دریایی کشورمبر است چنانچه بخواهیم ریشهزمان

خوریم که هیچگاه برگزیدن چنین به نقش ناکارآمد مشاوران آموزشی در دوره دبیرستان برمی

فرسا کنند. شاید دریانوردی را جزو مشاغل سخت و طاقتای را به جوانان مستعد توصیه نمیحرفه

چون  داریهای اسم و رسمدهند به طور سنتی جوانان را به رشتهپندارند و ترجیح میمی

مهندسی و پزشکی و علوم انسانی سوق دهند که طی بیش از سه دهه گذشته، این گزینش 

باری تواند حرفه مشقتدریانوردی می .استها هیچ ارتباط منطقی با بازار کار هم نداشتهرشته

 .های جذاب و منطبق با استانداردهای امروزی را برای آن در نظر بگیریمنباشد چنانکه جنبه

اری گذتوجهی به سواحل گسترده در شمال و جنوب و نیز فضای نامطلوب سرمایهفانه کممتاس

جوانان را قانع کنند تا به این حرفه گرایش یابند. ضمن اینکه حرفه بخش خصوصی نتوانسته

المللی دارد و با توجه به نیاز وافر جهان خارج از مرزهای ما به دریانوردی از اساس ماهیت بین
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روبی صنعت لای.گذاری در این خصوص بهره کافی بردتوان از سرمایهدان و افسران قابل، میدریانور

در کشور ما که دارای گستره وسیعی از سواحل و مرزهای آبی در شمال و جنوب آن می باشد 

از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است. شرط اصلی پذیرش کشتیها، مخصوصا آنهایی 

و آبخور بیشتری برخوردارند، افزایش ظرفیت پذیرش بنادر و بویژه ازنظر عمق پای  که از ابعاد

اسکله ها، حوضچه های مانور و چرخش وکانالهاو آبراههای منتهی به آنها است. بعلاوه حفظ 

اعماق ایجاد شده از اهمیت به مراتب بالاتری نسبت به اصل ایجاد برخوردار است.بنابراین نیاز به 

ستمر و اصولی از نیازهای هر بندری می باشد وحیات هر بندر در گروه لایروبی آن بندر لایروبی م

چالشها اغلب ما رامجبور میکنند که به دنبال راهکار باشیم وتصمیمهای درستی اتخاذ  می باشد.

 .کنیم

 وضعیت زندگی و مشکلات محیط بانان

 دکتر زهرا ارزجانی

است  تدوین و تصویب شده ۹۹۱۱اردیبهشت  ۹۹نخستین احکام قانونی در زمینه شکار در تاریخ 

مقررات مستقل و جامعی در زمینه حفاظت از حیات وحش به تصویب  ۹۹۹5اسفند  ۹۵و در 

مند مجلس وقت رسید و کانون شکار و صید تشکیل شد که اعضای آن را تعدادی از افراد علاقه

دادند که به منظور اجرای قوانین تدوین شده؛ وزیر کشور و رئیس تشکیل میبه شکار و صید 

سازمان  %۹۹۵خرداد سال  %۹ ستاد ارتش وقت نیز به عضویت این کانون در آمدند.در تاریخ 

شکاربانی و نظارت بر صید، جایگزین کانون شکار شد و این سازمان به صورت رسمی به عنوان 

فعالیت خود را با آموزش شکاربانان در سطح کشورآغاز و مناطق را یک دستگاه مستقل دولتی 

 نیز به عنوان پارک وحش مورد حفاظت قرار داد.
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با مطرح شدن مسائل زیست محیطی در سطح جهان، این سازمان با تغییر عنوان  ۹۹5۱در سال  

ی خود زیست کشور شد و همکار دار مسایل محیطبه نام سازمان حفاظت محیط زیست، عهده

بانان افرادی هستند که تحت استخدام سازمان  های بین المللی ادامه داد. محیطرا با سازمان

های طبیعی و حیات وحش کشور مشغول حفاظت محیط زیست به امور حفاظت و کنترل عرصه

شوند اما باتوجه به شرایط کاری؛ هستند و از نظر قوانین استخدامی، کارمند دولتی محسوب می

محیط  ۹۹۱در طول این سال ها متاسفانه  .تی شبیه نیروهای انتظامی یا شبه نظامی دارندوضعی

نفر نیز با صدمات ناشی  ۱%۹بان در برخورد با شکارچیان غیر مجاز جان خود را از دست داده و 

 از برخورد با شکارچیان دست و پنجه نرم می کنند.

  

ویژه با لحاظ اهمیت محیط زیست ملی و حفاظت از به واقع، محیط بانی از مشاغلی است که به 

پناهگاه حیات  ۵۹اثر طبیعی ملی،  ۹5پارک ملی،  ۰۹آن، توجه بیشتری را می طلبد؛ در کشور 

منطقه تحت مدیریت سازمان  ۰۱۹منطقه حفاظت شده وجود دارد که در مجموع  ۹۱۰وحش و 

آیند و بر اساس قانون باید از  محیط زیست قرار دارند که جزو مناطق چهارگانه به حساب می

منطقه شکار ممنوع هم به عنوان مناطق  ۹۵۱علاوه بر مناطق حفاظت شده، . آنها محافظت شود

پشتیبان وجود دارند که در آینده به سطح یکی از مناطق حفاظت شده یا پناهگاه ها اضافه می 

جموع مناطق شکار ممنوع میلیون هکتار و م ۹۱شوند؛ علاوه بر این، مجموع مناطق چهارگانه 
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میلیون هکتار، در حالی که در  ۰۹حدود شش میلیون هکتار است که در مجموع می شود 

 .خوشبینانه ترین حالت سه هزار محیط بان در کشور وجود دارد

از جمله مهمترین مشکلات محیط بانان می توان به سخت و زیان آور بودن شغل اشاره کرد به 

شده در ماموریت به سر روز را در مناطق حفاظت  ۹۹تا  ۹در ماه بین طوری که هر محیط بان 

محیط بان روزهای متمادی و ساعات طولانی را در کوه ها و مناطق حفاظت شده به  می برند.

سر می برند و به سبب وجود حیوانات وحشی و شکارچیان غیر مجاز، امنیت جانی ندارند و هر 

ت قرار گرفته و یا از سوی شکارچیان مورد اصبت گلوله قرار لحظه ممکن است مورد حمله حیوانا

گیرند .متاسفانه محیط بانی درآمد پایینی دارد و توجهی به این شغل سخت نمی شودسازمان 

حفاظت از محیط زیست نیز امکانات مناسبی در اختیار محیط بانان قرار نمی دهد و به دلیل 

ع حادثه عملیات امداد و نجات با سختی فراوانی انجام کمبود امکانات و نیروی انسانی هنگام وقو

می شود به این دلیل جان و سلامت محیط بانان در معرض خطر است. به گفته بسیاری از محیط 

بانان با توجه به شرایط سختی کار، شرایط اقلیمی و وضعیت نامناسب زندگی محیط بان نمی 

 ساله برای محیط بانان طولانی است. ۹۱سال کار کند و بازنشستگی  ۹5تواند بیشتر از 

یکی دیگر از مشکلات جدی محیط بانان این است که بسیاری از ارگان ها و دستگاه های دولتی 

قانون نیز از نظر مسائل حقوقی از  و غیر دولتی به محیط زیست توجهی نمی کنند و متاسفانه 

محیط بانان همواره با خطرهای زیادی مانند  محیط زیست و شغل محیط بانی حمایت نمی کند.

درگیری مسلحانه، عبور از مسیرهای سخت، زندگی در مناطق بیابانی، کوهستانی، مواجهه با مواد 

محیط بانان در بسیاری مواقع هنگام رویارویی سمی، تله های انفجاری و آتش سر و کار دارند. 

و مرگ مواجه هستند و متاسفانه به دلیل  شدنبا شکارچیان غیرمجاز، با خطر درگیری، زخمی
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خلاء های قانونی اگر در درگیری با شکارچیان غیر مجازی که به روی آنها اسلحه بکشند، اقدام 

به شلیک کرده و شکارچی کشته شود به جرم قتل زندانی می شوند و ممکن است حتی اعدام 

 .آنان قادر به دفاع از خود نیستندنقش محیط بانان مانند افراد نیروی انتظامی است اما  شوند

سازمان حفاظت محیط زیست طبق استانداردهای بین المللی مناطقی را تحت عنوان مناطق 

که هر یک از مناطق دارای شرایط و مقررات خاص است.در  چهارگانه مورد حفاظت قرار داده

ه و این عزیزان با طول این سال ها متاسفانه حمایت های قانونی مناسبی از محیط بانان نشد

بنابراین، وجود انجام ماموریت های سخت و طاقت فرسا با مشکلات مختلفی مواجه هستند..

 .برنامه های اصلی دولت قرار گیرد در اولویت  حمایت از آن ها باید

 اسلامی آزاد نامه در دانشگاهپایان فروش و خرید معضلارزیابی عملکرد و

  دکتر زهرا ارزجانی

 ترین معضلاتارشد و حتی دکتری، از بزرگنامه در مقاطع کارشناسی، کارشناسیپایانفروش 

 فروش و خرید معضل که است چندسالی زیرا .نیست تازه خیلی موضوع های ایران است.دانشگاه

است  شده کشور پژوهشی و علمی جامعه برای جدی چالشی به تبدیل مقاله و نامه پایان

 ما قوانین در کرد، یاد آن از توانمی ادبی سرقت از نوعی عنوانتحت که نامهپایان خریدوفروش

 گراییمدرک بهتر تعبیر به و مدارک حاکمیت علت به باید را موضوع این است شده انگاریجرم

می علمی توان کدام بر تکیه با نیستند برخوردار کافی علمی پشتوانه از که دانشجویانی .دانست

 به امروزه گفت باید لحاظ بدین .کنند نقش ایفای ...و سیاست صنعت، اقتصاد، در خواهند

 هاینامهپایان خریدوفروش واسطه به یا حال است، انجام درحال کشور در که علمی فساد لحاظ

 .بود متصور را خوبی آینده تواننمی دانشگاهی مدرک خریدوفروش حتی یا دکترا تز پروپوزال



 حق برای رشد    

115 
 

های علوم، مهندسی و حتی پزشکی وجود دارد و حتی حوزه نامه در همهفروش علنی پایان

بینند. اگرچه برخورد با این پدیده ضروری نامه نیازی به کار زیرزمینی هم نمیفروشندگان پایان

ه کند و صرفا آن را بها را حل نمینامه لزوما مشکل دانشگاهاست اما برخورد با فروشندگان پایان

 نامه فروشی بیشتر از هر جایی نیازمند تلاشد. تغییر رویه پایانکنشغلی زیرزمینی تبدیل می

لی و پ  ساختمانی،  اگر مهندس مربوطه سواد کافی نداشته باشد،  ها است. در مهندسی،دانشگاه

ه تعدادی کشت  و در پزشکی هم این گونه،  و تعدادی کشته می شوند،  یا سدی خراب می شود،

 کشور و تمام مردم از دست می روند. اما در بخش تاریخ   می شوند،

در سال های گذشته و پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، همزمان با ورود آسان به دانشگاه و 

پذیرش انواع دانشجو به عنوان روزانه، شبانه، الکترونیکی، آزاد، دولتی، پیام نور، پردیس و...، 

رک گرایی، وضعیت نامتعارفی از همچنین پولی شدن درس خواندن و شدت یافتن روحیه مد

توسعه نامتوازن در سطح دانشگاه های کشور به وجود آمد که نه تنها به بالا رفتن ارزش علم و 

افزایش سطح دانش نینجامید که حتی برای جامعه علمی کشور ارمغانی به جز نگرانی نداشته و 

ی از مشکل های جامعه تبدیل اکنون کسب درآمد بالاتر با استفاده از مدارک دانشگاهی، به یک

ها، دلایل اصلی مشکلات مقاله گرایی و گسترش بی رویه دانشگاهشده است. بیکاری، مدرک

نویسی در ایران هستند هنوز برخی از متخلفان پایان نامه نویسی نمی دانند کارشان جرم است 

 که در برخی سازمان کمیته های اخلاق راهی برای برخورد با پایان نامه نویسی است. گفته شده

وجود دارد  COPEهای علمی بین المللی و در برخی کشورهای توسعه یافته،کمیته ای به نام 

که در حقیقت کمیته اخلاقی نشر در جهان است. مجلات و دانشگاه ها عضو این کمیته می شوند 

سی را بررو اگر هرگونه خطای علمی اتفاق بیفتد، به این کمیته گزارش می شود و کمیته آن 
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می کند. پایان نامه ها به هیچ وجه ما را به سامان و تولید فکر، خلاقیت و نوع آوری نمی کشاند. 

دانشجویان ما در کار علمی پرورده نمی شوند. خود استادان باید به دانشجویان آگاهی دهند که 

است. اگر کار درست پژوهشی در واقع شانیت اوست و اگر سوء استفاده ای صورت گیرد گناه 

پایان نامه را با پول بخرد یا از جایی بردارد کار زشتی کرده است. بزرگترین خطر برای آموزش 

اعتبار شود و اعتماد به مدرک دانشگاهی از بین برود عالی این است که مدرک دانشگاهی بی

ر ابخصوص در کشور ما که بنیان اشتغال و کسب و کار و درآمد براساس مدرک دانشگاهی استو

است. در حالی که در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته شایستگی افراد نه با مدرک تحصیلی، 

ر یاب است که مجهز به موتوشود.طراحی یک سامانه تشابههای افراد سنجیده میبلکه با توانایی

وجو کند تا اگر احیانا مشابهتی میان متن وجوست که بتواند در منابع مختلف جستجست

ربط اعلام کند. اما کارایی این ها وجود داشت، آن را تشخیص دهد و به مسئولان ذینامهپایان

سامانه مشروط بر این است که ما یک پایگاه اطلاعاتی جامع در سطح کشور داشته باشیم که در 

این ارتباط با پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات وزارت علوم در حال رایزنی هستیم که اطلاعات 

وجو بتواند به فعالیت خود شود در سطح کشور فراهم کرد که این موتور جسترا چگونه می جامع

تواند با بررسی پژوهشگاه ایران داک می  ادامه دهد و با تشخیص موارد مشابه، آن را اعلام کند.

ک ی توانیم قضاوت کنیم که آیاها، دستیار دانشگاه و استاد شود و در آن زمان مینامههمه پایان

را  ها و مقالاتها متن کامل پایان نامهپایان نامه سرقت علمی بوده یاخیر! ، البته برخی دانشگاه

شود حدود هزار پایان نامه که در کشور دفاع می ۱%دهند به طوری که از در اختیار ما قرار نمی

 و آموزشی سیستم کیفیت بهبود براینامه را در این پژوهشگاه دریافت می شود.هزار پایان۵5

 را خطیری وظیفه فناوری و علوم وزارت و کشور آموزش نهاد دانشجویان علمی توان بردن بالا
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 و کرده بیشتری همکاری دانشجویان با باید هادانشگاه اساتید راستا این در و دارند برعهده

پایانه خریدوفروش و علمی آثار سرقت و راه ترینراحت آنها تا کنند تبیین آنها برای را موضوعات

 از دانشجویان کردنآگاه و فرهنگی اقدامات انجام گفت بتوان شاید .نکنند انتخاب را هانامه

 عواقب از کردنآگاه و سازیفرهنگ با شک.بی بود خواهد مثمرثمر زمینه این در نیز کار عواقب

کمرنگ هرچه شاهد آن در که کرد آماده را بستری بتوان سوءرفتارها این کیفری و اجتماعی

 .باشیم اقدامات این شدن

 




