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 پیشگفتار

از اسناد و  جداگانه بخش 5مجموعه ای از  وکتاب حاضر دنباله ی کوششها و نوشته های پیشینم است 

 داخلی مورد تائید یهاا و رسانه ھنقض حقوق بشردر ايران است که بطور نمونه و تنها از خبرگزاری  هدشوا

  .است  دولت جمهوری اسلامی ايران انتخاب گرديده

ی از فعالین حقوق حمايت و پشتیبانی تبلیغی بسیار با، زمان کوتاهی که از چاپ اثر گذشته با وجود مدت

ا کمک ب 8102ابتدای سال آماده کرده و امید که بتوانم در چاپ دوم  رایماه ب چهاردر کمتر از  بشر و علاقمندان

  .يارانم، ان را به چاپ برسانم

از به عنوان نمونه يکی  است. شده عمالا محتوا لحاظ از تغییراتی اول، چاپ به نسبت کتاب، اين دوم چاپ در

جنبش اعتراضی مردم ايران که توسط حاکمیت به شديدترين و خشن ترين شیوه ها مورد  اخیر، دغدغه های

  به محتوای کتاب اضافه شده است . ی مختلف خود را نشان می دهد، اما به شکل هامیگیردسرکوب قرار

آنچه که در ايران می گذرد به روشنی به ما چنین می گويند که: برای درمان ديکتاتور زدگی، فقر، اخیرا 

 خشونت، جنگ، آوارگی و... مردم ايران دو علاج بیشتر وجود ندارد،

و ديگری پذيرش حقوق ذاتی و حق ،در اداره ی دولت  يکی آزادی انديشه و عقیده و عدم دخالت شان 

 شهروندی همه ی اقشار مردم در ايران می باشد .

ه شادی، عشق، آزادی و حق ذاتی انسانی مهمترين موهبت هايی هستند که انسان ما نبايد فراموش کنیم ک

م از اينها، زندگی اش پیشرفته به شناخت پیوند درونی آنها رسیده، و به خوبی می داند که بدون هر کدا

 گرفتار رنج ها و کمبودهای بی شمار خواهد شد.

به همین دلیل است که اين مفاهیم هر مستبدی را می ترساند، چرا که هر کدام از آنها مانند سدی در مقابل 

 سرکوب، خشونت، بی عدالتی، تبعیض و... عمل خواهد کرد. 

 های مستمرها و ترغیبهستم که اگر حمايتز حقو ق بشر همکاران در کانون دفاع اچون همیشه قدردان هم

  يافت.نبود اين نوشتار در اين روزگار انجام نمی کانون دفاع از حقو ق بشر در ايران
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 مقدمه

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

ی لازم است. حقوقی که برای بهره مندی از آن، تولد کافی است. کرامت مدار انسان

هايی همچون المللی اين حقوق ويژگیو ساير اسناد بین علامیه جهانی حقوق بشرا مطابق

ناپذيری، عدم تبعیض و برابری جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذيری، تفکیک

طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از اين رو به تمامی افراد در هر جايی از 

کند، توان به صرف منطقه جغرافیايی که در آن زيست میکس را نمییچجهان تعلق دارد و ه

و  جنسیت ،ملیت ،نژاد از حقوق بشر محروم کرد. ضمن اينکه همه افراد فارغ از عواملی چون

غیره در برخورداری از اين حقوق با هم برابر و يکسانند و در اين خصوص کسی را بر ديگری 

 برتری نیست.

کنیم که بسیاری از نهادهای رسمی نه تنها حقوق بشر را در یاما ما در کشوری زندگی م

کنند بلکه اين سیاست به نام مذهب، سنت و يا مبارزه علیه غرب های گوناگون نقض میزمینه

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

شته بخش مهمی از زندگی روزمره مردم گسترده در حوزه خصوصی زندگی مردم و نگاه به گذ

سازی برای حقوق بشر و گیرد. بنابراين فرهنگهای رسمی را در برمیاز نظام آموزشی تا رسانه

روند، نگاه انتقادی به بازنماها و باورهايی که برای افکار عمومی گاه امری بديهی به شمار می

، امری  قوق بشری در دل جامعهاما شکل گیری تدريجی نوعی فرهنگ ح .کار آسانی نیست

 ضروری است.

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

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

 .است  ب گرديدهمی انتخالاوری اسمهی داخلی مورد تائید جهاا و رسانه ھخبرگزاری 

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


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

باشد، اهل کدام کشور باشید، دين شما چه باشد، رنگ پوست شما چه باشد يا فقیر و يا غنی 

را از هیچکس نمیتواند اين حق زيرا  باشید. همه بايد از حق و حقوق برابر برخوردار باشند.

  .انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد

،نقض حقوق کودکان در ايران را میتوان اشاره يکی از نکات قابل تأمل در بخش يک کتاب 

به طوريکه به کودک به عنوان يک موجود مستقل نگاه نمی شود و حتی ساده ترين کرد. 

کودکان معمولًا با مسئولیت پذيری آنها همراه حقوق  حقوق آنان ناديده گرفته می شود.

میشود اما حق، 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، 

 .ناديده گرفته و کودک را از آن محروم نمايیم

ق دارند که نیازهای اساسی آنها برآورده شود، که نه تنها شامل نیازهای لازم تمام کودکان ح

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

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

اولین و  .سال مسئول و علاقمند به امور جامعه تبديل شوندنمايند و به يک شهروند بزرگ

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

 . امنیت و مراقبت از سلامتی اوست

ماده به تصويب  5۴طی قطعنامه ای در  0020کنوانسیون حقوق کودکان در بیستم نوامبر  

سید.کنوانسیون حقوق کودکان دارای ويژگی های خاصی است که آن را از مجمع عمومی ر

ساير پیمان های بین المللی متمايز می سازد،اولین و مهمترين ويژگی کنوانسیون اين است 

که تمامی کشور های جهان )به استثنای چند کشور( علی رغم وجود تفاوت در زمینه های 

به علت اهمیت  -بهداشتی، قضايی، ايمنی و رفاهی فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، –مختلف آن 

فوق العاده دوران کودکی در رشد و پرورش انسان ها و نقش کودکان در توسعه و پیشرفت 

 .آينده جوامع بشری و آگاهی نسبی دولت ها به اين امر، اين پیمان نامه را پذيرفته اند

ی باشد که دلیل اين امر هم از ويژگی های ديگر اين کنوانسیون گستردگی مخاطبان آن م



اين پیمان نامه می باشد، که بیشترين تعداد  0سال طبق ماده  02قرار گرفتن افراد زير 

يکی ديگر از ويژگی  .جمعیت به ويژه در کشور های جهان سوم به اين گروه سنی تعلق دارد

وت های های اين کنوانسیون انعطاف پذيری آن است، زيرا اين پیمان نامه با وجود تفا

جامعیت کنوانسیون از .و...در تمامی کشور های جهان قابلیت اجرايی دارد فرهنگی، اجتماعی

ويژگی های ديگر اين کنوانسیون است، زيرا اين پیمان نامه تمام جنبه های رشد و زندگی 

کودک اعم از رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و اجتماعی را مورد توجه قرار داده است. 

وری اسلامی ايران کنوانسیون حقوق کودک را به صورت مشروط پذيرفته است، دولت جمه

ثانیا: مواردی مغاير با اين کنوانسیون در قانون مدنی خود به آن افزوده است، که اين قوانین 

در بسیاری از موارد ساده ترين حقوق کودک را ناديده می گیرد. ثالثا:دولت به وظايف خود در 

ذيرفته و در قوانین داخلی اش آورده، عمل نمی کند، از جمله آموزش همان حدی که خود پ

کودکان و خانواده ها، پذيرفتن کودک به عنوان يک موجود مستقل، توجه به نهاد خانواده 

استاندارد و  وحق کودکان پناهنده، کمک به کودکان معلول، حق برخورداری از بالاترين

ین عدم توجه به بعضی از حقوق ابتدايی زندگی مناسب، حق آموزش و تحصیل و همچن

، عملا اجرای کنوانسیون حقوق کودک را در ايران با "حق تفريح و بازی"کودکان از جمله 

 .مشکل روبرو کرده است

همچنین کنوانسیون حقوق کودک در ايران با وجود تغییرات زياد از جانب دولت ايران ، که 

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

روستايی(  2۴شهری و۴۴درصد از کودکان ) 01نمی شود و آمار نشان می دهد که در حدود 

کودک بی  01111کودک در ايران بدون شناسنامه هستند،  2111به مدرسه نمی روند، 

ازدواج  ده است وکودک کار در تهران ثبت گردي 81111سرپرست در تهران به سر می برند، 

بايد بدانیم که کودکان نه اموال والدينند و  ...و های زودرس کودکان ،به ويژه کودکان دختر

نه ابزاری جهت کمک و اعانه، بلکه آنان بشرند و مستحق برخورداری از حقوقشان می باشند . 

ايف بايد به کودک به عنوان يک عضو خانواده و جامعه نگريسته شود که از حقوق و وظ

 مناسب سن خود متأثر می باشد.



از آنجا که پدر و درصد از کودکان کار مورد آزار و اذيت جنسی قرار می گیرند. 01متأسفانه 

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

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

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

يا جد پدری فرزند خود را  پدرقانون جزای اسلامی، اگر 88بر اساس ماده  است.

شود اما در شرايط محکوم می تعزير و ديه شود و تنها به پرداختنمی صقصا بکشد

 .محکوم خواهد شد قصاص به مادر مشابه

آمار بالای کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج می کنند در آينده بر 

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

برای ازدواج تاکید می شود و تا مشخص نشدن الزامات قانونی نمی توان از اين پديده 

 00کودک؛ سال  881، 01جلوگیری کرد. بر همین اساس آمارها نشان می دهند که در سال 

کودک  070،  0۴کودک و در سال  072،  02ک؛ سال کود 810  ،08کودک؛ سال  027، 

سال تن به ازدواج داده اند؛ اين در حالیست که آمارهای رسمی تنها محدود به  01زير 

های ثبت شده در دفاتر رسمی است و چه بسا اين تعداد بدلیل عدم ثبت ازدواج ازدواج

 .ی چند همسری تغییر يابدهاکودکان بدون شناسنامه و يا عدم ثبت رسمی و قانونی ازدواج

سال در ايران طلاق  00تا  05هزار دختر  05سال و  0۴تا  01دختر  211در هر سال 

در بیشتر موارد  .های زودهنگام استاند. فقر مادی و باورهای سنتی علت اين ازدواجگرفته

امدهای کنند. از پیخانواده داماد به خانواده عروس که اغلب فقیر هستند پولی پرداخت می

فرار  ، پديدهچندزنی سوادی در میان زنان،و کم سوادیبی توان به افزايشازدواج زودهنگام می

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

طی سالهای گذشته آموزش و  ونی کنند.سال باشد، بايد اقدام قان 05حال نبايد کمتر از 

پرورش در زمینه انتقال مفهوم کودکی و حقوق کودکان بسیار ضعیف عمل کرده است و 

گاهی خود چالش ساز بوده است. بايد تلاش کرد که گام های اصلاحی از آموزش و پرورش 

نده شود های درسی گنجاشروع شود. به عبارت ديگر حقوق کودک بايد در مفاهیم و سر فصل

هايشان تا دانش آموزان با حقوق شان آشنا شوند و منتقل کننده اين مباحث به خانواده

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
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/%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


بنابراين آگاهی و فرهنگ سازی در مورد حقوق کودکان و زمینه سازی برای تغییرات  .باشند

 . اجتماعی، تدقیق قوانین و ارتقاء شعور جمعی يک جامعه ، از اهمیت ويژه ای برخوردار است

را در بر می  دانشجويان و اساتید دانشگاهگزارشات  نقض حقوق بخش دوم گوشه ايی ازدر  

زيرا دانشجويان و اساتید دانشگاه به خاطرعقايد، جنسیت، مذهب و قومیت خود،  گیرد.

کماکان با نقض روزمره و فراگیر حقوق خود مواجه هستند .مقامات ايران مشخصا پیروان آيین 

ار داده و آنها را، تنها به خاطر عقايد مذهبی شان، از ادامه تحصیل در بهايی را مورد هدف قر

مقطع آموزش عالی محروم می کنند. اساس اين کار مقررات مصوب شورای عالی انقلاب 

فرهنگی است که اعتقاد به اسلام يا يکی از اديان مورد شناسايی رسمی حکومت را، که شامل 

 صیل در دانشگاه ها تعیین کرده استآيین بهايی نیست ، به عنوان شرط تح

همچنین، تبعیض علیه زنان در سیستم آموزش عالی ايران افزايش يافته است. جداسازی   

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

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

آموزش عالی با کیفیت يکسان دسترسی برابر خواهند داشت يا خیر. گزارشات مبنی بر اعمال 

سهمیه هايی از جانب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که پذيرش زنان در برخی از رشته های 

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

مبنی بر دسترسی بدون تبعیض به آموزش عالی، با محدوديت های فزاينده ای روبه رو 

هستند. به نظر می رسد اين سهمیه ها به منظور افزايش نسبت تعداد دانشجويان پسر 

پذيرفته شده در دانشگاه ها و کاهش دسترسی زنان به برخی رشته های تحصیلی مشخص، 

ونه محدوديت ها بر امکان انتخاب تحصیلی زنان، اصل ممنوعیت طراحی گرديده است. اين گ

عنوان امروزه زنان به تبعیض و نیزتعهدات ايران تحت قوانین بین المللی را نقض می کند.

های انسانی اين کشور در جامعه حضور دارند اما همواره شاهد وجود نیمی از سرمايه

 یم .ها و تضییع حقوق آنان در جامعه هستنابرابری

شود که حدود التحصیل میهزار دانشجو فارغ 011طبق آمار رسمی ارائه شده سالانه حدود 

سال آينده، سالانه  5هزار نفر از اين تعداد متقاضی جديد کار هستند. علاوه بر اين طی  251

 …شوندهزار نفر افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی به جمعیت جويای کار اضافه می 851حدود 



برابر ساير  2التحصیلان حدود ابل تأمل اينکه، جمعیت متقاضی شغل در بین فارغنکته ق

اشتغالزايی با اولويت ”متقاضیان بازار کار است و اين، مسأله اصلی دولت شده، يعنی 

همچنین؛ عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدين طوسی «“.التحصیلان دانشگاهیفارغ

 .اندمشکل را صنعت و دانشگاه نمی د

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

 چند يندآفر يک طی گرديده مختلف های خبرگزاری تیتر چنديست که ”هاخوابگاه وضعیت“

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

 از بتوانند تا کرد خواهد کشور ترک به مجبور ناخواسته يا خواسته را آنان هستند، دانش

 گردند. برخوردار برتر و بهتر امکانات

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

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

 تر سخت دانشجويان برای را شرايط روز هر دانشگاه مسئولان مصوبات اينگونه کنند، خدمت

 و بخشید خواهد لقايش به را کشور در تحصیل عطای مستاصل دانشجوی نتیجه در و سازدمی

 پول هم و است فراهم برايش بهتری تحصیلی امکانات هم که چرا شودمی کشور از خارج راهی

 کند.می دريافت خوبی حقوق و

 خويش اقدامات بر همچنان مسئولان ها، خواسته و اعتراضات اين مقابل در اينکه بد خبر

 دهیم،می تخفیف را مبالغ اين » اينکه وعید و وعده با گذشته روال طبق و میکنند پافشاری

 خشیمبب هم شايد بدهید، درخواست دانشگاه به مشکلات دلیل به شما اگر يا کنیم،می تقسیط 

 کجا از : که بزرگ سئوال علامت اين هستند.و آنان اعتراض صدای کردن خاموش صدد در «

 رايگان بر تاکید اساسی قانون 21 اصل اينکه نه مگر ببخشید؟ چرا و ببخشید چه ببخشید؟

 دارد؟ آموزشی خدمات بودن

 ايران نانز درصد 22داده شده ، زيرا نقض حقوق زنان دربخش سوم اختصاص به گزارشات   

 آمار آخرين اين و اند، گرفته قرار خشونت مورد يکبار حداقل کنون، تا مشترک زندگی ازآغاز

 گزارش اما است، ايران پژوهشگران توسط «استان مرکز 82 در » زنان علیه خشونت شدۀ ارائه



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

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

شود، اينگونه برشمرده می زنان و افزايش میزان ارتکاب خشونت علیه زنان در کشور ايران می

در مورد شهادت زنان و میزان ديه زنان، مفاد قانون مدنی در شود: مفاد قانون مجازات اسلامی 

ص جواز ازدواج دختران سیزده سال، و قانون حمايت از خانواده که ازدواج موقت و خصو

 .ازدواج مجدد را جايز دانسته است

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

قانونی  تجاوزبه دختران خردسال تحت نام ازدواج نوعی ازين خشونت نهادينه شده است، 

است، محروم نمودن زنان، دختران و حتی دختربچه ها از بازی، ورزش، رقص و فعالیتهای 

محروم کردن زنان از  فرهنگی بخش ديگری از خشونت سیستماتیک علیه زنان است -هنری

بی “حق کار، حق طلاق، حق سفر، حجاب اجباری، شلاق، سنگسار، قتلهای ناموسی به جرم 

صورت زنان بدحجاب، تحقیر و توهین های سیتماتیک علیه بانوان ايران ، اسید پاشی ب”عفتی

رسانه های  توسط نیروهای بسیج، گشت ارشاد، تريبونهای مختتلف از منبر و محراب و يا 

 . از مصاديق خشونت دولتی و قانونی است …دولتی ، 

 و تاريخی عی،اجتما فرهنگی، چندگانه های باتبعیض ايران کنونی جامعه در کارگر بانوان

 اولین جزو هم ايران اقتصادی و اجتماعی سیاسی، های بحران مقابل در هستند، روبرو قانونی

 کار ساعات با پرزحمت و آمد در کم مشاغل بر کارگر،علاوه زنان میشوند محسوب قربانیان

 کنند، می دريافت کمتری دستمزد نیز مردان با مساوی کار شرايط در غیرقانونی، و طولانی

 زنان بیکاری نرخ افزايش متاسفانه که دارند قرار کار محل از اخراج اول صف در پیوسته آنان

 در و زنان زندگی زوايای تمام در جنسیتی های قالب اين و است تلخ واقعیت اين نشانگر

 در چه و ”خصوصی“ درعرصه چه کشد. می برخ را خود آمیزی خشونت بطور موارد از بسیاری

 را کارگران درصدکل پنج از کمتر کارگر زنان رسمی آمارهای در.اجتماعی و عمومی حوزه

 ندارند جايی آمار در بنابراين هستند شاغل غیررسمی بخش در اکثراً زيرا دهند می تشکیل

 کار قانون طبق و بوده مند بهره کمتر خود قانونی اولیه حقوق از نیز رسمی بخش در چند هر

 کارفرمايان تا گرديده موجب شده گرفته نظر در کارگر زنان به ککم برای ظاهراً که امتیازاتی



 حق زايمان، مرخصی قانون از فرار برای و نداده نشان تمايلی کارگر، زنان استخدام به

 .زنند سرباز کارگر زنان استخدام از مهدکودک، و شیرخوارگاه ايجاد شیردادن،

 در مقاومت ، سالارانه مرد های سیاست اب مخالفت دلیل به زنان از بسیاری سالها اين طی در

 شهروندی حقوق از دفاع يا سرکوب و ستم و عدالتی بی به اعتراض حقوقشان، به تهاجم برابر

 تصدی برای امید و تدبیر کابینه قطار در زنی هیچ امّا.اندەشد شکنجه و رنج و زندان متحمل

 دشوار بسیار وضعیتی  ها نبايد و مطالبات اين مجموعه که.نشد معرفی مجلس به وزارت، پست

 و کارزار اصلی های میدان از يکی عبارتی ەب است، آورده بوجود ايران زنان اکثريت برای

 .است آنان شدۀ گرفته ناديده حقوق کسب در ايران زنان جامعه مبارزاتی

زنان ايران بخش مهمی از نیروی فعال جامعه هستند وبايد ازمطالبات و منافع يکسان نیز 

باشند زيراوجود اين فصل مشترک بیش از هر عامل ديگری يک جامعه فعال به هم  رخوردارب

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

اعلامیه  7مورد مخالفت و بیزاری آنان و مخل توسعه و پیشرفت زنان ايرانی است ناقض ماده 

 .ق بشر هم هستجهانی حقو

 : بشر حقوق جهانی اعلامیه 7ماده

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسويه از حمايت قانون 

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

 .مند شونداز حمايت قانون بهرهتحريکی که برای چنین تبعیضی بعمل آيد بطور تساوی 

 ، اعلامرا تأيید نموده تبعیض نبودن قبول قابل بشر اصل حقوق جهانی اعلامیه اينکه به با عنايت

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

 و آزاديهای حقوق دارند از کلیه ، حقبر جنسیت مبتنی زاتتماي ، از جملهتمايزی هیچگونه

 مند شوند،بهره اعلامیه در اين مندرج

و  برابر زنان حقوق تضمین بشر متعهد به حقوق المللیبین عضو میثاقهای دول اينکه به با توجه

 باشند،می و سیاسی ، مدنیی، فرهنگ، اجتماعیاساسی حقوق از کلیه مندیدر بهره مردان

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



 به با عنايت اند،همچنینمنعقد گرديده و مردان زنان حقوق منظور پیشبرد تساوی به تخصصی

پیشبرد  برای تخصصی متحد و سازمانهایملل توسط که هايیها و توصیهها، اعلامیهقطعنامه

 اين رغم به از اينکه ، با نگرانیحال ،در عیناست شده تصويب و مردان زنان حقوق تساوی

 دارد، ادامه طور گسترده به همچنان زنان علیه اسناد متعدد، تبعیضات

و  است انسانی کرامت به و احترام حقوق ابریبر اصول ناقض زنان علیه تبعیض اينکه با يادآوری

 و فرهنگی ، اقتصادی، اجتماعیسیاسی در زندگی با مردان مساوی در شرايط زنان شرکت مانع

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

فقر و  در شرايط از اينکه نمايد،با نگرانیرا دشوارتر می شريتکشور و ب به در خدمت زنان

 و فرصتهای و تربیت ، تعلیم، بهداشتمواد غذايی به دسترسی امکان از حداقل زنان تنگدستی

 براساس المللاقتصاد بین نوين نظام تأسیس و ساير نیازها برخوردارند،با اعتقاد بر اينکه شغلی

 نمايد،را ايفاء می مهمی نقش و زنان مردان بین پیشبرد برابری در تحقق و عدالت اتمساو

، استعمار، نژادی، تبعیضنژادپرستی مختلف آپارتايد، اشکال کردن کنريشه با تأکید بر اينکه

 کامل تحقق مدولتها مستلز در امور داخلی خارجی و دخالت و سلطه استعمارنو، تجاوز، اشغال

 زدايی، تشنجالمللیبین و امنیت صلح تحکیم باشد،با تأيید بر اينکهمی و زنان مردان حقوق

 ، خلعآنان و اقتصادی اجتماعی هاینظر از نظام صرف دول متقابل های، همکاریالمللیبین

، المللیو مؤثر بین دقیق و کنترل رتنظا تحت اتمی سلاح خلع و بويژه و عمومی کامل سلاح

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

و  و استقلال سرنوشت تعیین حق به دستیابی به خارجی و اشغال استعمار و بیگانه سلطه

خواهد شد  اجتماعی و پیشرفت توسعه باعث ارضی تمامیت و ملی حاکمیت به احترام همچنین

 خواهد کرد،با اعتقاد بر اينکه کمک و زنان مردان بین کامل مساوات به دستیابی به و در نتیجه

در  زنان يکپارچه شرکت  مستلزم صلح و برقراری جهانی کشور، رفاه يک و کمال تمام توسعه

 ،است با مردان مساوی ها در شرايطنهزمی تمام

در ايران را میتوان  محیط زيست،نقض حقوق در بخش چهارم کتاب  از دغدغه های ديگريکی 

،حق به محیط زيست به عنوان يک حق مستقل حقوق بشری برای داشتن محیط کرد اشاره 

لی و پايه ای زيست با کیفیت است . حق به محیط زيست هم منعکس کننده ارزش های متعا



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 پايدار ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک 

 .دارد

کشور جهان در پايتخت سوئد  002سازمان ملل متحد کنفرانسی را با حضور  0078در سال 

اصل، دولت ها را برای همکاری درحفظ و تقويت محیط زيست  82رگزار کرد، که با تصويب ب

ترويج آموزش و برنامه ريزی و شهرسازی عقلانی فرا ، طبیعی از طريق پیشگیری از آلودگی

خواند. اين کنفرانس نشان دهنده نگرانی زمینیان از مشکلات و معضلاتی بود که محیط زيست 

تشکیل شد. در اين  سال بعد در ريودوژانیرو، کنفرانس سران زمین 81کرد. آنان را تهديد می

کنفرانس دستور کار قرن بیست و يکم تصويب شد. فراگیرترين معضل زيست محیطی، گرم 

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

به زمین پاک و بدون آلاينده و قابل سکونت بايد همگی بود.آيا برای دستیابی  تغییرات جوی

بکوشیم؟ پیمان کیوتو برای اين منظور انگشت اشاره خود را تنها به سوی کشورهای در حال 

توسعه که يک چهارم از آلاينده های کره زمین را تولید می کنند، نشانه می رود.اما تنها از 

)کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه طريق مکانیسم خاصی، آن هم با توافق طرفین 

 تمامی پهنای به گستردگی محیطی زيست و طبیعی هایدغدغه يافته( عملی خواهد شد.

 تمامی مال و جان زيست، محیط سلامت در خلل و نارسايی بروز صورت در و دارد را جهان

 همین از و کرده زندگی جغرافیايی و طبیعی بستر اين در همگان زيرا افتد،می مخاطره به افراد

 کنند.می استفاده طبیعی منابع و هوا آب،

که ايران مانند بسیاری از کشورهای در  يادآوری شده ، در اين مجموعه گزارشات و مقالات

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

ت. با شیوه کنونی مديريت منابع طبیعی، ايران با بر منابع تجديد پذيرش فشار آورده اس

تر مواجه شده و امنیت محیط زيست در اين جغرافیا به چالش کشیده تر و خشکای داغآينده

طور کلی پنج تهديد زيست محیطی اصلی ايران ،امنیت انسانی را به مخاطره شده است. به

ها؛ ن مسئله نگريست تمامی اين تفکری پیوسته به ايو بايد به صورت يک مجموعه اندازدمی



امنیت غذايی، امنیت آبی، امنیت انرژی، امنیت اقتصادی و ... بايد با تعامل با يکديگر کار 

 .نمايند تا به هدف نهايی يعنی امنیت انسانی دست يافت

 75نمايیم که زمان پیک مصرف با زمان پیک بارش متفاوت است ) مادر کشوری زندگی می

درصد بارندگی  75ارندگی زمانی اتفاق می افتد که ما به آن نیاز چندانی نداريم( ودرصد از ب

ترين محدوديت منابع در ايران و طور کلی آب بزرگبه بارد.درصد از سطح کشور می 85در 

ترين خطر محیط زيست ايران در درازمدت است. با از دست رفتن منابع آب زيرزمینی، بزرگ

 شور غیرقابل سکونت خواهد شد و پیامدهای آن ويرانگر خواهد بود .های کبسیاری از بخش

گیرد.خاک زدايی نشأت میزايی و جنگلمنبع بیابان 8ديدگی و فرسايش خاک از آسیب

رود که نتیجه آن شود، از دست میتر از آنچه تشکیل میبرابر سريع 81زراعی ايران با سرعت 

کننده است که گسترش اين معضل آنقدر نگران زدايی است. سرعتزايی و جنگلبیابان

 .تواند بخش بزرگی از ايران را غیر قابل سکونت کندمی

گونه گیاهی دارد و زيستگاه پستانداران  7211دار و گونه جانور مهره 0021ايران بیش از 

گیاهی و های بزرگ مانند يوزپلنگ آسیايی، گوزن زرد ايرانی و ...بوده؛ اما انقراض انواع و گونه

درصد گونه گیاهی  8درصد جمعیت جانوری و  01اکنون جانوری در ايران شدت يافته و هم

 .در لیست قرمز سازمان ملل قرار دارند

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

يت و حفاظت زيست به معنی حمايت از تک تک انسانهاست و اگر ما از محیط زيست حما

بايد بدانیم ما هم . کنیم از خودمان حمايت کرده و به سلامت زندگی خود کمک کرده ايم

فرهنگسازی زيست محیطی  مسئولیم وهم میتوانیم در اين راستا بسیار تاثیرگذار باشیم. بايد

اين فرهنگ سازی از مدت ها پیش در بیشتر  .که مستلزم آن آموزش است صورت بگیرد

یا شروع شده و آنها از طريق رسانه، مدارس و دانشگاه ها در اين زمینه فعالیت کشورهای دن

می کنند. کشورهايی که از نظر منابع طبیعی به مراتب جايگاه پايین تری از ما را دارا هستند. 

اما با مديريت و فرهنگسازی سعی می کنند، همان منابع اندکی که دارند را حفظ دارند و 

ده بگذارند. مثلا کشورهای اروپايی شايد خیلی بیشتر از ما در معرض برای نسل های آين



حل معضلات  .خشکسالی باشند اما با استفاده درست از آب اين معضل را مديريت می کنند

زيست محیطی در کشور مستلزم چند گام اساسی است: نخست شناخت محیط زيست که 

اعمال نمی شود، سوم درمان زخم چندان صورت نگرفته، دوم حفاظت که هنوز به درستی 

 .های عمیق از طريق بهسازی محیط زيست

پرداختن به حقوق انسانی گروه های آسیب پذير، امروزه بايد در همه مناطق جهان اولويت 

و تبعیض فقط بايد چیزی در وجدان آسیب و ساختن دنیايی بدون خشونت ،داشته باشد. 

، تا فرصت برابر بهره مندی از شکل گیرد جمعی ما عوض شود و نوعی دگرديسی فرهنگی

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

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

ی، افشا و انتشار اسناد و گرد آور زيرا ، کندو روشنگری  اين حقوق بنیادين آگاهی رسانی

مدارک مبتنی بر نقض حقوق جامعه ايرانی گامی است بسیار ارزشمند که از شما خواننده 

 پاسخگو دفھ گرامی نیز درخواست میکنیم دست نیاز و مددجويانه ما را برای رسیدن بدين

 .اشیدب

محترم کانون  مديرهرئیس هیات نگارنده بر خود واجب میداند از راهنمـايیهـا و مـشاورههـای 

 .اشدبکمال امتنان و تشکر را داشته منوچهر شفايی جنـاب آقـای دفاع از حقو ق بشر در ايران 
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 سواد در کشورهزار کودک بی 1۴2وجود 

 

 0هزار دختر و پسر شش تا  8۴0دهد در ايران جداول سرشماری مرکز آمار ايران نشان می

د. اطلاعات مرکز آمار ايران حاکی از آن است که در کل کشور، کننسواد زندگی میساله بی

 سواد هستند.نفر بی 528هزار و  705هشت میلیون و 

نفر زنان هستند که از اين  ۴۴هزار و  520میلیون و  5سواد کل کشور در میان جمعیت بی

تعداد زنان سال دارند.گفتنی است؛ از  25نفر سن بالای  221هزار و  208میلیون و  ۴میزان 

سال  0۴تا  01نفر  005هزار و  27سال هستند و  0نفر بین شش تا  227هزار و  007سواد بی

سواد نفر هستند.همچنین زنان بی 022هزار و  52سال نیز  00تا  05سواد سن دارند.زنان بی

 002هزار و  2ساله و بیشتر  011سواد نفر و تعداد زنان بی 700ساله هشت هزار و  00تا  05

سواد داريم که از اين میان مرد بی 502هزار و  882میلیون و  2نفر هستند.در کل کشور حدود 

هزار و  082سواد هستند.در کل کشور سال به بالا بی 25مرد  812هزار و  258دو میلیون و 

سواد داريم. اطلاعات ساله بی 0۴تا  01مرد  ۴22هزار و  22سال و  0سواد شش تا مرد بی 0۴7

سواد ساله )زن و مرد(، بی 0کودک شش تا  0۴هزار و  8۴0دهد در ايران مرکز آمار نشان می

 داريم
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سال  20دختر در هفت شهر خراسان رضوی در سن زیر  20ثبت احوال: 

 اندازدواج کرده

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

اند و سال ازدواج کرده 01دختر در هفت شهر خراسان رضوی در سن زير  01ثبت احوال تنها 

ها به حداقل سال نیز ثبت شده است که بايد تلاش شود اين آسیب 05پسر زير  87ازدواج 

ش در هفت استان کشور در حوزه ازدواج کودکان، بر اساس يک پژوه“وی افزود  ”.برسد

 ”.ها بدترين شرايط را داردخراسان رضوی در بین آن

تیرماه، در سمینار  88به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ايسنا، فرشته سلجوقی امروز، 

، با اشاره به اينکه آمارهای ارائه شده در «شناسی ازدواج کودکان در مشهدآسیب»تخصصی 

آزاری در بر اساس آمار بهزيستی میزان کودک“آزاری بسیار غیر واقعی است، عنوان کرد: دککو

های حوزه آزاری در يک سال بیانگر واقعیتمورد کودک 0۴مورد است، اما آيا  0۴سال گذشته 

 ”.کودکان است؟ قطعا نیست البته در همین آمار خشونت علیه دختران، دو برابر پسران است

دختر در هفت شهر خراسان رضوی در  01به گزارش ثبت احوال تنها “ان کرد: وی خاطرنش

سال نیز ثبت شده است که بايد  05پسر زير  87اند و ازدواج سال ازدواج کرده 01سن زير 
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مديرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان ”.ها به حداقل برسدتلاش شود اين آسیب

های موثری در راستای احقاق حقوق کودکان های گذشته گامالرضوی با بیان اينکه در س

ها، آتناها و کیاناها که امیدواريم که واقعه دردناک ستايش“اظهار کرد:  برداشته شده است، 

وجدان جامعه را زخمی کرده آنچنان به حرکت درآورد که ديگر شاهد چنین فجايعی در حوزه 

 ”.کودکان نباشیم

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

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

های موثری در اين زمینه برداريم بنابراين توانیم گاممسئله ايمان داشته باشیم بدون ترديد می

ويژه دولتی شرايط را برای حضور و فعالیت بخش خصوصی و غیردولتی در ها به بايد همه بخش

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

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

 ”های جدی است در اين حوزه استالشهای حاکمیتی يکی از معضلات و چبخش

.  

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

های ای نکنیم، اما چرا نبايد اطلاعات در اختیار بخشبرای جلوگیری از تشويش اذهان رسانه

خوبی در اين زمینه هايی که بهتشکل مرتبط دولتی و خصوصی فعال در اين حوزه قرار گیرد و



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

ها ها نیازمند آمار، اطلاعات صحیح و واقعی هستند از اين آمار محرومند و محدوديتاين آسیب

ولی و بخش حاکمیتی نیز قرار به حدی است که بعضی آمارها در اختیار ما به عنوان مت

های دولتی در های اجرايی و سازمانمعضل بزرگتر را عدم آشنايی مديران دستگاه”.گیردنمی

ازدواج امری مقدس “هايشان در حوزه کودکان برشمرد و گفت: خصوص وظايف و مسئولیت

بلکه تبديل به دهد تنها تقدس خود را از دست میدهد نه است، اما وقتی برای کودکان رخ می

بر اساس يک پژوهش در هفت استان کشور در حوزه “وی افزود: ”.شودآسیبی خطرناک می

 ”.ها بدترين شرايط را داردازدواج کودکان، خراسان رضوی در بین آن

 

 هاکودکان کار در میان خشونت خیابان

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

ها ها را در کودکی آنی مشکلات انسانهاست که طبق اصول علمی، ريشهگیرد و سالمی

تواند به عنوان يکی از کنند. خشونت علیه کودکان و هر نوع کودک آزاری میجستجو می

تواند جراحاتی پايدار را پديد آورد.کودکانی که در لمداد شود که میشديدترين انواع خشونت ق

ها، محروم از سرپرست و محیط آموزشی مناسب و همراه با فشارها و میان خیابان

چه -پذيرترين کودکان هستند؛ اين کودکان کنند، جزو آسیبهای فراوان رشد میمحدوديت

مناطق بايد با سرما و فشارهای شديدتر جسمی که اين روزها در بسیاری از  -پسر و چه دختر

های جنسی قرار ها و حتی آزارها و خشونتنیز مقابله کنند، در معرض انواع و اقسام آسیب

 ايم کار زيادی برای حل اين مشکلات انجام دهیم.جا هنوز نتوانستهدارند و تا به اين
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ارهای رسمی که توسط مراکز آمار هر چند آمار ثابت و دقیقی وجود ندارد اما جديدترين آم

ايران و نهادهای مسئول يا مرتبط يعنی بهزيستی، شهرداری و شورای شهر و غیره اعلام شده 

اند. اين در حالی است است، وجود بین هفت تا بیست هزار کودک کار در تهران را تايید کرده

دکان کار از تعداد بالاتری ی کوها و مراکز غیردولتی فعال در زمینهکه ان.جی.او ها، جمعیت

 دهند که البته متفاوت بودن فاکتورهای آماری، يکی از علل اين اختلاف است.خبر می

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

نت، نظیر: های ديگر و پنهانی خشوکودک به انجام هر کاری همراه با زور و ارعاب و يا در شکل

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

خشونت و برخورد مستقیم فیزيکی، قابل مشاهده نیست اما اثر مشابهی در روح و روان کودک 

شود که برخی از مردم، به عنوان مثال بعضی رانندگان يا مغازه داران و دارد.گاهی مشاهده می

بینند و از کسب که از يک طرف اين کودکان را مزاحم کسب و کار و زندگی خود می اهل

طرف ديگر به اين نکته علم دارند که اين کودکان از پشتیبانی قانونی و حقوقی برخوردار 

نیستند، به راحتی اين کودکان را مورد توهین، تحقیر، خشونت فیزيکی و يا حتی تحقیر يا آزار 

های ند. در موارد ديگر اين کودکان توسط افرادی که به مشکلات و ناهنجاریدهجنسی قرار می



که راهی گیرند، بدون آنجنسی و روحی مبتلا هستند، مورد سوءاستفاده و يا تجاوز قرار می

 شوند.برای پیگرد وجود داشته باشد؛ خصوصا که غالب اين موارد گزارش و ثبت نمی

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

تجربه کرده است و يا حتی برای جلوگیری از به خطر افتادن و از دست ندادن جايگاهش در 

کنند، و يا از ترس تنبیه و مورادی تر که در کنار او کار میمیان جمع کودکان همسن يا بزرگ

دانید که تاخیر در افشا شدن ند. مسلماً میاز اين دست، از ابراز و بیان آن هم خودداری ک

تری قرار دارند نیز های جنسی در مورد کودکانی که در شرايط معمولآزارها و سوءاستفاده

آزار “شود جا بايد توجه داشت که وقتی گفته میشود.در اينای طبیعی محسوب میمسئله

های تواند به شیوهست و می، لزوماً به معنای تجاوز نی”ی جنسیسوءاستفاده“يا ” جنسی

شود که با ماهیت غیر انسانی و مختلفی ديده شود. آزار جنسی به هر رفتار و عملی گفته می

همراه با ضربه زدن به جسم يا شخصیت قربانی و در شکل روابط و رفتارهای جنسی باشد. 

ه تعريف و تحقیر و آزار جنسی ممکن است تنها به شکل کلامی باشد يا به هر شکل ديگر ک

ها طولانی و تخصصی است. در هر صورت اثر هر نوع آزار جنسی در کودکان بسیار توضیح آن

کنند، مجبور ها کار میعمیق خواهد بود.کودکان بی سرپرست و بدسرپرستی که در خیابان

هستند که بسیار زودتر از ديگر همسن و سالان خود بزرگ شوند! خشونت علیه اين کودکان تا 

ام که يک راننده، يا ادی شده است و خود من نیز شخصاً شاهد موارد زيادی بودهحدی ع

دار، يک رهگذر و حتی کارتن خواب يا دستفروشی بزرگسال به دلايل مختلف، به عنوان مغازه

ی يک خودرو يا مثال بعد از سماجت اين کودکان در فروش اجناسشان يا پاک کردن شیشه

ی دعواهای کودکانه و شنیدن سر و صدای نامناسب و مشاهده حتی به علت نشستن در محلی



های رکیک يا حتی ضرب و شتم قرار بلند اين کودکان، به راحتی کودکی را مورد فحاشی

تر يا کسی که سرپرست کودکان است و افتد که کودک بزرگدهند؛ و بعضًا اتفاق میمی

يکی از دخترها “گويد ، ناگهان میها را به خانه يا محل استراحتشان ببردخواهد آنمی

افتد و شاهد مواردی بودم که برادر که خود نیز فاجعه به همین راحتی اتفاق می …”نیست!

گردد. بعد از چند ساعت و يا مشغول کار و دستفروشی بوده، سراسیمه دنبال خواهرش می

کند. در ه نمیچه گذشتگردد اما صحبتی از آنگاهی پس از چند روز دختر گمشده باز می

کند اما پس از بلند شدن صدای جیغ و موارد ديگر، راننده سعی در سوار کردن دختربچه می

کند. از شود و محل را ترک میتر، منصرف میی آن دختربچه و حضور پسرهای بزرگگريه

تر تر خانواده يا اطرافیان کودک، عمدًا و به قصد درآمد بالاطرف ديگر در موردهايی وحشتناک

ی دهند.مشاهدات و اتفاقات ناگوار زياد است اما بیان همهکودک را تحت سوءاستفاده قرار می

 کند.گونه مسائل جلوگیری میها نه دردی را دوا و نه از تکرار اينآن

حل هر معضل اجتماعی نیاز به تصمیم و حمايت جمعی و اقدام دارد. اين که چند درصد اين  

چند درصد مهاجر يا از اتباع غیرقانونی هم، تغییری در صورت مسئله  کودکان ايرانی هستند و

جاست که تواند هويت انسانی و حقوق اين کودکان را زير سوال ببرد. اينکند و نمیايجاد نمی

ها و نهادهای مسئول درخواست ياری نموده و توقع پاسخ مثبت بايد از مردم و از مجموعه

کند و حتی به يک کودک بدسرپرست، کمکی به زندگی او نمیداشته باشیم. اهدای پول نقد 

ی توانیم همهتواند شرايطش را بدتر کرده يا باعث ترويج کار کودک شود، اما لااقل میمی

 ها باشیم.کودکان را برابر بدانیم و با رفتاری مناسب در کنار آن



از راه يک تحقیق مختصر  تواندهر شهروندی که قصد کمک به اين کودکان را داشته باشد، می

های فعال در اين زمینه و مراکز بهزيستی آشنا ها و جمعیتيا جستجوی اينترنتی با سازمان

ی انسانی خود را انجام دهد و سهم مهمی که زمان زيادی صرف کند، وظیفهشود و بدون اين

 در اين حرکت جمعی داشته باشد.

لیک و سطحی که از سر ترحم و توسط برخی در پايان بايد خاطر نشان کرد که حرکات سمب

ی تواند باعث ادامه يافتن اين معضلات شود. مبارزهشود نیز میها انجام میافراد و جمعیت

ای با اين معضل، خصوصًا از طريق آموزش و فرهنگ سازی چیزی است که نیاز امروز ما ريشه

اجتماعی به کودکانی که  ور بايد در نظر داشت که آموزش مسائل جنسی وطاست. همین

تواند مانع بسیاری از اتفاقات شود. زمان زيادی تر در معرض فشار و آسیب قرار دارند، میبیش

ها او را به جنون که خشونت خیابانبرای نجات يک کودک خیابانی وجود ندارد؛ پس از آن

ما بسیار سخت و ی روحی و جسمی دچار شود، کار های سخت و پیشرفتهبرساند يا به بیماری

 ی شما بسیار آسان خواهد بود.گردد. پس همین حالا شروع کنید؛ وظیفهيا حتی غیرممکن می

 

 



 

 

 

 !که دیگر گل نیست” چوب معلمی

ربوط به تنبیه بدنی يک دانش ای باشد که عکس و فیلم و خبر متر هفتهاين روزها شايد کم

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

ی مدارک و شواهد دانش آموزان پسر، تکذيب اولیه مسئولان مدرسه، پیگیری و مصاحبه و ارائه

رسه يا کسب رضايت والدين تر، پس گرفتن تکذيب، خبر از برخورد با معلم يا عوامل مدبیش

کم و بیش تکرار ” تنبیه بدنی“ای تکراری است که معمولًا پس از هر خبر دانش آموز، زنجیره

دارند ” مدرسه“گیری دم دستی افرادی که از دور دستی بر آتش سوزان نهاد شود. نتیجهمی

شدن آن همه شود که گسترش خشونت در جامعه و فراگیر گونه صورت بندی میمعمولًا اين

شئونات و از جمله نهاد آموزش را دربر گرفته است. اما آيا به راستی تنبیه بدنی در مدارس 

کشور نسبت به چند سال گذشته افزايش داشته است؟ اگر نه پس اين همه فیلم و خبر و 

تر معلمی بشود عکس نشان از کدام وضعیت بحرانی در نهاد آموزش و پرورش دارد؟شايد کم

های تدريس خود، با سر و که در طول سال-ی کشوردست کم در مدارس پسرانه-رد پیدا ک

ای او مدرسهکلاسی و همصورت خونین و مالین دانش آموزی مواجه نشده باشد که يا توسط هم

مضروب شده و يا در اثر تنبیه بدنی توسط يکی از معلمان يا کادر اجرايی مدرسه به چنان 

ای ی جدايی از کلیت جامعهشود، تافتهه از سطح مدارس گزارش میروزی افتاده. خشونتی ک

هايی از نیست که در سطوح مختلف دچار خشونتی گاه عنان گسیخته است. شايد در بخش

های توسعه و اقتصاد حجم و میزان خشونت هم افزايش و جامعه، با بالا و پايین رفتن شاخص

https://arzjani.blogspot.de/2017/01/blog-post_46.html


هايی تبعیت کند. نت در مدارس از چنین شاخصرسد که خشوکاهش پیدا کند اما به نظر نمی

میزان تنبیه “رسد معلمان با اين گزاره که برخلاف نظر عمومی و اخبار منتشر شده، به نظر نمی

، موافق باشند.آن چیزی که سبب شده است ”بدنی دانش آموزان در مدارس افزايش پیدا کرده

ها منعکس شود و مقامات دولتی را به هتر از گذشته در اخبار و رساناخبار تنبیه بدنی بیش

های اجتماعی در سطح جامعه ای است که دسترسی به شبکهواکنش وادارد، تغییرات گسترده

ی دلايلی ثابت کرد که میزان تنبیه بدنی در ايجاد کرده است. اگر چه شايد نتوان با ارائه

در ” اس اخبار تنبیه بدنیمیزان پوشش و انعک“مدارس کشور کاهش داشته است اما بدون شک 

های درس را به دانش آموزان موبايل به دستی که کلاس“سطح جامعه افزايش يافته است. 

ای ترين رفتار و سخن معلمشان را در فاصلهاند تا کوچکای تبديل کردههای شیشهکلاس

ش تر از زنگ تفريح مدارس در سراسر کشور پخش کنند، پدری که در حساب تويیترکوتاه

ی پسرش را که بیماری آسم دارد، منتشر کرده و بلافاصله با سیل عکس صورت سیلی خورده

شود و خواهری که عکس و فیلم برادرش را در اکانت های خبرنگاران مواجه میپیام

؛ همه از تحولی اساسی در مناسبات حاکم ”کند که بدنش کبود استاينستاگرامش منتشر می

تواند اين ی نهاد آموزش ايران هنوز نمیدهند که ساختار فرسودهیبر روابط اجتماعی خبر م

ی مألوف قديم از در تکذيب و تطمیع و تهديد تغییر را به رسمیت بشناسد و بنابراين به شیوه

در ی يک پست و کامنت و خبر جديد ها خود سوژهکه هر کدام از اينآيد. غافل از ايندر می

اند.وضعیت جهانی تنبیه بدنی ” لايک خور“ه اتفاقاً خیلی هم های اجتماعی هستند کشبکه

ی آموزشی سنتی در شیوه” میراث ماندگار“واقعیت غیرقابل تکذيب نهاد مدرسه در ايران است. 

ها که توانست جايگاه محوری خود را در تاسیس نهاد مدرن آموزش نیز حفظ کند و خانهمکتب



مدرسه باقی بماند. اما اين فقط ايران نبوده و نیست همزاد و ملازم همیشگی کلاس و درس و 

ی کنگره“رو است. در گزارش نهايی ششمین که با مشکلی به نام تنبیه بدنی در مدارس روبه

در پرو برگزار شد،  8105که سال ” های عمومیگذاریجهانی خشونت در مدارس و سیاست

 ۴2ر غیرقانونی شد که از اين میان، کشو 085، تنبیه بدنی در 8105آمده است که تا ماه می 

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

طور کامل  کشور در دنیا وجود دارند که تنبیه بدنی را در موسسات آموزشی خود به 7۴هنوز 

هاست مله کشورهايی است که سالجا است که ايران از جی جالب ايناند.و نکتهلغو نکرده

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

ی اجرايی مدارس )مصوب سال نامهآيین 77ی نشده است.تنبیه بدنی در قوانین ايرانطبق ماده

کلیف درس به منظور تنبیه هر گونه تنبیه ديگر از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین ت“(، 0270

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

 .تذکر و اخطار شفاهی به طور خصوصی0

 . تذکر و اخطار شفاهی در حضور دانش آموزان کلاس مربوطه8

 های متعدد در پايه، با اطلاع اولیای دانش آموز. تغییر کلاس در صورت وجود کلاس2

 ار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز. اخط۴

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

 ی ديگر. انتقال به مدرسه2

، چهل پرونده با 05-0۴ی معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی طبق گفته

لفات اداری مطرح شده و به صدور رای های بدوی رسیدگی به تخموضوع تنبیه بدنی در هیات



بخش کوچکی از صدها تنبیه بدنی است که يا به شکايت  انجامیده است. اين چهل پرونده،

که اساساً شکايتی از تنبیه شود و يا اينانجامد و در مدارس با کسب رضايت حل و فصل مینمی

ان خود ندارند. در کشوری که بدنی وجود ندارد و حتی والدين هم مشکلی با تنبیه بدنی فرزند

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 ممنوع است اما  که از نظر قانونیورزند؟ چرا با اينتنبیه بدنی دانش آموزان مبادرت می

 ترين ابزار کمککم پسرانه(، شلنگ يکی از مهمهنوز هم در بسیاری از مدارس کشور )دست

آيد؟مشکل کجاست؟ذکر اين نکته ضروری است که در سطح مدارس، آموزشی به حساب می

 است که از سوی کادر” تنبیه بدنی“سطوح مختلفی از خشونت وجود دارد که يکی از انواع آن 

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

کند و برای کنترل حکومت در برابر کاربرد تنبیه بدنی به لحاظ حقوقی و اجرايی مخالفت می

کند، اما بخشی از جامعه )معلمان و گاه والدين( حاضر به همراهی با دولت نیست آن تلاش می

ها و بدنی علیه دانش آموزان از جمله شاخصکنند. تنبیه برابر اجرای قانون مقاومت میو در 

ی ما چقدر در برابر کاربرد خشونت علیه تواند نشان دهد که جامعهنمادهايی است که می

پذير از جمله کودکان و نوجوانان حساسیت دارد. اما فروکاستن  های اجتماعی آسیبگروه

و گرفتن نتايج سرراست اجتماعی و فرهنگی از آن، ” گرايانهذات“به دلايل خشونت در مدارس 

ای از عوامل ساختاری و اجرايی در کنار رسد که دقیق و معتبر باشد.مجموعهبه نظر نمی

ی خشونتی را در مدارس ايجاد افزاری در مدارس کشور، چرخهافزاری و نرمکمبودهای سخت

آموزان علیه های آن است. خشونت دانش يکی از زنجیرهکرده است که تنبیه بدنی تنها 



ديگر ” دانش آموزان علیه معلمان و کادر مدرسه“همديگر و خشونت کلامی و رفتاری 

های دستوری آموزش و پرورش نامهی خشونت هستند که قوانین و آيینهای اين چرخهزنجیره

ه بر اعمال خشونت علیه دانش آموزان و توانايی مقابله با اين چرخه را ندارند. تاکید يک جانب

گیرد و انگشت اشاره به يک معضل مهم برجسته کردن تنبیه بدنی اگر چه به درستی انجام می

اجتماعی در نهاد آموزش است، اما بدون در نظر گرفتن ساير وجوه اين خشونت در مدارس راه 

معلمان توسط دانش آموزان آيد که اخبار ضرب و شتم تر پیش میبه جايی نخواهد برد. کم

منتشر شود اما واقعیت اين است که اين نوع خشونت در سطوح مختلف در مدارس کشور اتفاق 

ی چاقوی دانش آموزش، افتد. مرگ محسن خشخاشی معلم فیزيک بجنوردی در اثر ضربهمی

 ی خوبی برای بررسی میزان و سطح خشونت موجود در برخی از مدارس کشور است کهنمونه

 متاسفانه چندان هم نادر و استثنايی نیستند.مقصر کیست؟

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

و  زنند،آموزان هستند. درست است که درصد کمی از معلمان خودشان دست به تنبیه بدنی می

سپارند. اما انتقاد وارد بر اکثريت معلمان مدرسه میتر مواقع آن را به عوامل اجرايی در بیش

هاست. در ده سکوت در برابر اين اعمال صريح خشونت در نهاد مدرسه و در مقابل ديدگان آن

استان کشور، شايد به جرات  ۴ی حضور در مدارس مختلف برخوردار تا محروم در سال سابقه

کاربرد خشونت در مدارس و تنبیه بدنی از  توانم بگويم حتی يک مورد هم مخالفت علنی بامی

ام. حداکثر چیزی که ديدم اعتراض به شدت خشونت به کار رفته در تنبیه سوی معلمان نديده

والدين دانش آموزان هم جزو متهمان اصلی  ،بدنی دانش آموزان بوده است. اما در کنار معلمان

ريسم موارد بسیار کمی از والدين رواج تنبیه بدنی در مدارس هستند. در طول ده سال تد



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

ی خشونت اما از سهم مديران و مسئولان آموزش و پرورش در بازتولید و استمرار اين چرخه

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

دانند، اما در عمل با سیاستگذاری غلط و اجرای نادرست مخالفان تنبیه بدنی در مدارس می

کنند. های آموزشی و تربیتی، عملاً زمینه را برای استمرار خشونت در مدارس فراهم میسیاست

داد دانش آموزان فراهم نکردن حداقل شرايط لازم برای پرهیز از اعمال خشونت مانند تراکم تع

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 ترويج تئوريک خشونت در قالب 

ی مدارس از جمله تبلیغ و ترويج مناسبات خارج از های فوق برنامهمتون درسی و فعالیت

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

 برای استمرار خشونت علیه کودکان در نهاد آموزش فراهم آورده است.

 

 

  بسیاری از ناظران اعدامها کودکان هستند؛

https://arzjani.blogspot.de/2016/08/blog-post_64.html


های خودکشی در میان کودکان و وگو با خبرنگار ايلنا؛ درباره ريشههادی شريعتی در گفت

ها و مسايل نوجوانان با بیان اينکه فراگیر شدن خودکشی کودکان و نوجوانان نتیجه همه چالش

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

ها فعالان حقوق هايی بوده که سالها آسیبشود زيرا علت اين خودکشیتر میمساله روشن

دادند و خواهان رفع آنها بودند.وی ادامه داد: يکی از مواردی که در کودک درباره آن تذکر می

 -مثل نمره گرايی در مدارس -ها نمود بیشتری دارد خودکشی ناشی از فشار آموزشیخودکشی

های مرزی م عدالت، توزيع نابرابر ثروت و امکانات بويژه در شهرستاناست، همچنین فقر، عد

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

شريعتی با اشاره به اينکه داربازی يا بازی اعدام -خودکشی کودک به علت اجبار به ازدواج

بینیم چند مورد از مرگ کودکان به در آمار میاز ديگر علل خودکشی کودکان است، گفت: 

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

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

خودکشی دو هفته پیش  های مختلف اجتماعی اظهار کرد: آخرين موردپیدا و پنهان در لايه

اتفاق افتاد که دختری يازده ساله در شهرستان کامیاران به دلیل اجبار در ازدواج آن هم با فرد 

ها منتشر ساله اقدام به خودکشی کرد.وی با ابراز تاسف از اينکه تنها خبر خودکشی 85معلول 

در سطح کلان جامعه  ای برای پیشگیری از اين پديدهشود اما هیچ ارادهشده و خوانده می

هايی که در رسانه منتشر شده قسمت وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در اغلب خودکشی

تواند در آموز بودن فرد پررنگ شده است. اگرچه آموزش و پرورش نقش موثری دارد و میدانش

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



ين فعال حقوق کودک با تاکید بر اينکه خودکشی ريشه در مسايل اجتماعی دارد، ادامه داد: ا

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

های طلاق دچارمشکلات عاطفی همچنین آمار بالای طلاق در اين پديده موثراست و بچه

 هستند.

شريعتی با اشاره به انجام اعدام در ملا عام در --ن صحنه اعدام کودک بودندبیشتر بینندگا

گر اين صحنه بودند کودکان و نوجوانان شهرستان سنقر گفت: بسیاری از افرادی که نظاره

توانیم از او دهیم به غیر از خشونت هم نمیاند و طبیعی است وقتی به کودک خشونت میبوده

شود يا متوجه اين خشونت در نهايت يا معطوف به کودک و انتحار میبخواهیم.وی تصريح کرد: 

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

 

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

پردازد. با ضعیف شده اين حوزه نمیمتاسفانه اين نهاد به حوزه کودکان نگاه علمی نداشته و به 

های برون صداوسیما و کم شدن مخاطبان آن اين نهاد صحنه را به رقیب خود که همان شبکه

ها نیز چیزی جز خشونت و خیانت را به جامعه منتقل کند و اين شبکهمرزی هستند واگذار می

هنجاری تند؛ دچار نوعی بیکنند در نتیجه کودکان و نوجوانان که دنبال الگو و هنجار هسنمی



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

ای معاونت در خودکشی جرم قانون جرايم رايانه 0۴ايران خودکشی جرم نیست و تنها در ماده 

وترغیب به  های مجازی تشويقاعلام شده است. به معنای ديگر فردی که به وسیله رسانه

 شود.خودکشی کند؛ مجرم شناخته می

زا هستند، ادامه داد: وی با بیان اينکه 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 0070ماده 

قانون مدنی را عقد نکاح را  01۴0چنین ماده دهد همداند اما برای عرف تعريفی ارايه نمیمی

سال تمام به شرط رعايت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح  02برای دختر پیش از رسیدن به 

 داند.مجاز می

 

توان يک کودک را اين فعال حقوق کودک افزود: مشخص نیست اين چه مصلحتی است که می

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

دهد.وی با انتقاد از اينکه تصويب لايحه حمايت کودکان و نوجوانان سالهاست دشواری قرار می

معطل تصويب مانده است، اظهار کرد: اين لايحه قانون مدرنی است که در آن وضعیت 



تواند دخالت کند. میآمیز کودکان تعريف شده و اگر اين وضعیت به اثبات برسد قانون مخاطره

آمیز قرار دارند سیستم حمايتی تعريف شده در اين لايحه برای کودکانی که در وضعیت مخاطره

 است.

اين لايحه به خودکشی نوجوانان اشاره شده که باز هم ترغیب  0۴شريعتی اضافه کرد: در ماده 

 و تشويق به خودکشی جرم بوده و مجازات آن حبس و جزای نقدی است.

فعال حقوق کودک با تاکید بر اينکه ضروری است قوانین همچون لايحه حمايت کودکان  اين

هرچه زودتر به تصويب برسد، خاطرنشان کرد: سالهاست که فعالان حقوق کودک اصرار 

کنند در مدارس به روی مددکاران باز شود که متاسفانه يک مقاومت غیرمنطقی در برابر می

 شود.هیچ مددکار و مشاوری در مدارس استفاده نمیاين موضوع وجود دارد و از 

های زندگی در مدارس از راهکارهايی است که وی خاطرنشان کرد: تدريس استاندارد مهارت

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

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

ها اين حقوقدان با بیان اينکه چند مورد از خودکشی-خودکشی به دلیل ترس اخراج از مدرسه

مربوط به ترس از اخراج از مدرسه و مسايل آموزشی بوده است، به آيین نامه اجرايی مدارس 

راج هم به اشاره کرد و گفت: نه تنها در اين آيین نامه تنبیه بدنی نداريم بلکه اخ 0270مصوب 

افتد که والدين مدرسه شود و انتقال به مدرسه ديگر نیز زمانی اتفاق میصورت موقت انجام می

حل تربیتی برای کودک نرسند.شريعتی تصريح کرد: در حال حاضر با کوچکترين به هیچ راه

ه در شود يا در مواردی به دلیل عدم پرداخت شهريه به ويژمورد دانش آموز تهديد به اخراج می



شود.اين فعال حقوق کودک با تاکید بر اينکه مساله قشر ضعیف دانش آموز تهديد به اخراج می

شهريور روز جهانی پیشگیری از  00خودکشی کودکان به مرز هشدار رسیده است، يادآور شد: 

های شهريورماه تیمی متشکل از متخصصان رشته 00خودکشی است و قرار است از دهم تا 

زه کودکان از جمله روانشناس، مددکار و ... به صورت يک تیم سیار نسبت به مختلف در حو

تواند منجر به خودکشی آمیز که میهای مخاطرهرسانی خیابان ومجازی درباره وضعیتآگاهی

کودک شود اقدام کند.وی در پايان اظهارکرد: اگر مديران مدرسه به اين نتیجه برسند که 

 آمادگی راداريم که گروه مذکور را به مدارس اعزام کنیم.  ما اينهايی نیاز است چنین آموزش

 

 

 شیوع اعتیاد و مصرف روانگردان ها در بین دانش آموزان دبیرستانی

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

درصد دانش آموزانی که پدر يا  5و  رنددانش اموزان دبیرستانی به مواد مخدر اعتیاد دا 8.0

 .مادر معتاد دارند درگیر مصرف مواد مخدر هستند

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

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



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

 .”ها شرکت کرده انداستان کشور تا کنون در اين دوره 02معلم در  771هزار و “مشهد گفت: 

هزار دانش اموز را در کشور برای پیشگیری از اعتیاد  511اين معلمان تا کنون “صرامی افزود: 

دو و يک دهم درصد دانش آموزان مقطع متوسطه دوم کشور به “ت: وی گف.”آموزش داده اند

درصد دانش آموزانی که پدر يا مادر معتاد دارند درگیر  5مصرف مواد مخدر آلوده هستند و 

مدير کل دفتر تحقیقات و اموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور .”مصرف مواد مخدر هستند

معتاد بیشتر انواع مواد روان گردان، ماده مخدر گل،  ها دانش اموزانبر اساس بررسی“افزود: 

آشنا کردن دانش اموزان با خطر مصرف مواد مخدر، بیان .”کنندحشیش و کريستال مصرف می

 .های اموزشی برای معلمان استهای پیشگیری و درمان، از مباحث اين دورهروش

 

 

 گیرنددرصد کودکان کار ایران مورد آزار جنسی قرار می00

درصد کودکان کار مورد آزار  01 گويدمديرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران می

آوری کودکان کار و خیابان گفت: در دفاع از طرح جمع گیرند.رضا قديمیجنسی قرار می



نبايد احساسی در اين مورد صحبت و عمل کنیم، چرا که نود درصد اين کودکان مورد آزار »

 .دگیرنجنسی قرار می

آوری کودک در جريان اين طرح جمع ۴02به گفته اين مسئول ارشد شهرداری تهران، تاکنون 

اين طرح نیست بلکه »نفر از آنها ايرانی نیستند. رضا قديمی ادامه داد که  255اند که شده

پذير و بدسرپرست است و نه دستگیری، اجرای قانون است و اسم آن حمايت از کودکان آسیب

اوايل مهر ماه الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران از شهرداری خواسته .و بازداشتآوری جمع

 .آوری کودکان کار همکاری نکندبود تا با طرح جمع

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

رمانداری وارد شد تا جايی که وزارت آوری به فاز آغاز اين طرح موجی از انتقادات به نحوه جمع

های فعال در حوزه کودک بارها از اجرای اين NGO کار، بهزيستی، اعضای شورای شهر و

و نسبت به اين طرح نقدهايی داشتند. آنها بارها اعلام کردند که  طرح اظهار نگرانی کرده

هیات  022۴مصوب  نامه ساماندهی کودکان خیابانیآوری کودکان بايد مطابق با آيینجمع

آوری متکديان و معتادان آوری کودکان همراه با طرح جمعدولت انجام گیرد، نه اينکه جمع

 .اجرايی شود

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

د. همچنین مدير کل دار توصیف کرپس از اين اقدامات، وزير کار اجرای اين طرح را مشکل

های اجتماعی اين وزارتخانه نیز در هفته گذشته اعلام کرد که کودکان کار و دفتر امور آسیب

 .های خدمات اجتماعی تهران خارج شوندآوری فوريتخیابان بايد از شمول مصوبه جمع



کنون به تصويب هیات دولت رسید اما تا 2۴نامه ساماندهی کودکان خیابانی که در سال آيین

 .به طور کامل اجرايی نشده است

 

 

 

 

 های جهان در چهار کشور درصد اعدام 8۸دبیرکل سازمان ملل: 

 از جمله در ایران

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

کشوری که مجازات  071ه به کنند خواست کاز کشورهايی که هنوز مجازات اعدام را اعمال می

 .اند بپوندند. او گفت در قرن بیست و يکم مجازات اعدام جايی ندارداعدام را متوقف کرده

عضو ديگر سازمان ملل  071ماه گذشته ماداگاسکار و گامبیا مجازات اعدام را لغو کردند و به 

اکتبر به  01شنبه متحد پیوستند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در اجلاسی که سه

مناسبت روز جهانی مبارزه در راه لغو اعدام در نیويورک برگزار شد اعلام کرد که تنها چهار 

اند از ايران، چین، اين چهار کشور عبارت.اندها در سراسر جهاندرصد اعدام 27کشور، مسئول 

 .عربستان سعودی و عراق



من »:کنند گفتت اعدام را اعمال میآنتونیو گوترش خطاب به کشورهايی که همچنان مجازا

ها را دهند بخواهم که اعدامخواهم از تمام کشورهايی که به اين اقدام وحشیانه ادامه میمی

 «.کندمتوقف کنند. به نظرم اعدام کمک ناچیزی به قربانیان و يا بازدارندگی از جرايم می

اعلام کرده است که « اه لغو اعدامروز جهانی مبارزه در ر»سازمان حقوق بشر ايران به مناسبت 

های داخلی اما از اين تعداد فقط اند. رسانهنفر در ايران اعدام شده ۴25، 8107از ابتدای سال 

کنند ها را پنهان میها اعدامبرخی از دولت به گفته آنتونیو گوترش .انداعدام را اعلام کرده 22

اند. دبیرکل و علت اعدام آنها به وجود آورده هاو يک سیستم پیچیده برای پنهان کردن اعدامی

سازمان ملل خواستار شفافیت کشورهايی شد که در آنها مجازات اعدام قانونی است و از آنها 

 .خواست تا به وکلا اجازه دهند کارشان را انجام دهند

 

ر سال پیش از اين گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران اعلام کرده بود که د

 81ها در ايران در نفر در ايران اعدام شده بودند. اين تعداد بالاترين رقم اعدامی 022، 810۴

در مجموع  05سازمان حقوق بشر ايران گزارش داده بود که در سال .سال گذشته بوده است

 20شود که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون بیش از تخمین زده می.اندزندانی اعدام شده 270

 .اندهزار نفر در ايران اعدام شده



سال /زنان بیشتر از مردان  21افزایش بیماری روانی مزمن در افراد زیر 

 شونددچار این بیماری می

رغم اينکه سن بیماری روانی را بخشی بهزيستی کشور گفت: علیمديرکل دفتر مراقبتی و توان

روانی مزمن  اخیراً دچار افزايش بیماری اند، اماسال تعیین کرده 2۴تا  05برای ارائه خدمات، 

 .سال هستیم 05در افراد زير 

بخشی بیماران رامین رضايی در همايش مديران و فعالان حوزه درمان و توان ایسنا، گزارش به

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

آوران سال، جزو گروه نان 2۴تا  05ل تعیین شده است، اظهار کرد: افراد سا 2۴تا  05بهزيستی 

خانواده يعنی پدر و مادر هستند و با تمام مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود دارد و اگر 

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

 .آسیب اجتماعی منجر شود تواند بهآسیب اقتصادی می

 2۴تا  05درصد افراد  82.2وی گفت: بر اساس پیمايش ملی سلامت روان وزارت بهداشت، 

درصد  5۴سال کشور دچار يک تا چند اختلال هستند. در يک گزارش ديگر هم داريم که 

زندگی جامعه ايران به نحوی مشکل روانی دارند. بنابراين بايد گفت که هر کدام از ما در طول 

خواهیم شد و نبايد از اين آمارها بترسیم و هیچ تفاوتی بین  …دچار بیماری جسمی، ذهنی و 

 .ها درمان خاص خود را دارندبیماری روانی و جسمی نیست و هر کدام از اين بیماری



رضايی خاطرنشان کرد: شايد بهترين درمان برای بیماران روانی مداخلات دارويی باشد. توصیه 

استفاده شود. اگر بیماری در بدن   شکان اين است که در ابتدای شروع بیماری از داروروان پز

 .بیمار کهنه شود، ماندگاری بیشتری خواهد داشت

بخشی بهزيستی کشور بیان کرد: بر اساس مطالعات و تجربیات، مديرکل دفتر مراقبتی و توان

ی و توهم شديد يا دوقطبی يک درصد افراد کشور دچار اسکیزوفرنی، بیماری های افسرگ

هزار نفر بیمار  211الی  751میلیونی در نتیجه بايد  21هستند که با توجه به جمععیت حدود 

 بیشتر زنان روان، سلامت ملی پیمايش براساس کرد: خاطرنشان وی .روانی مزمن داشته باشیم

 افراد به نسبت پايین دیاقتصا وضعیت دارای افراد شاغل، افراد از بیشتر بیکار افراد مردان، از

 روانی بیماری دچار بیشتر روستايی افراد به نسبت شهری افراد و بالا اقتصادی وضعیت دارای

 .  شوندمی

هزار نفر جمعیت پرونده دار در بهزيستی  211رضايی تصريح کرد: از مجموع يک میلیون و 

مديرکل دفتر .ی مزمن هستنددچار بیماری روان  نفر 271هزار و  02درصد، معادل  7.2  کشور،

بخشی بهزيستی کشور با تاکید بر اينکه اصلا راغب نیستیم که بیماران روانی مراقبتی و توان

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

 .بخشی به نگهداری موقت استعلم توان

نفر را  700هزار و  ۴2روزی بهزيستی که مرکز شبانه 700از مجموع   وی خاطرنشان کرد:

هزار  00مرکز مختص بیماران روانی مزمن است. در اين مراکز  07۴دهد تحت پوشش قرار می

روزی بسیار زياد شوند که نگهداری اين تعداد از بیماران در مراکز شبانهنفر نگهداری می ۴۴0و 



هزار بیمار روانی مزمن را در مراکز خود  00ه کنید کاست و در هیچ جای دنیا پیدا نمی

 .نگهداری کنند

های نگرشی به عنوان بزرگترين مانع و سد برای بیماران روانی است رضايی با بیان اينکه بحث

درصد بیماران را که سال ها در مراکز نگهداری می شوند به  01تا  5ايم و تاکنون موفق نشده

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

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

 .گردنداين مراکز بر می

ها بايد بخشی بهزيستی کشور تصريح کرد: بسیاری از سازمانمديرکل دفتر مراقبتی و توان

ست هم دهند تا انسانِ پايدار و تثبیت شدِه بیمار روانی مزمن بتواند در جامعه دست به د

وی با .روزی برای بیماران روانی مزمن وجود نداردزندگی کند. در کشور ايتالیا يک مرکز شبانه

روزی، نیمه تخصصی و اشاره به خدمات ويزيت در منزل عنوان کرد: خدمات در مراکز شبانه

، اما خدمات مراکز ويزيت در منزل تخصصی و مهارتی هستند. به طوريکه نیمه مهارتی است

دهند. اين شوند و خدمات میبه منزل مددجويان اعزام می …پزشک، مددکار، روانشناس و

دهد؛ اما بايد خدمات علاوه بر اينکه بخش عظیمی از نیازهای ضروری مددجويان را پاسخ می

امیدوار هستیم طرح مراقبت در منزل توسعه پیدا کند زيرا های جديدی را در نظر بگیريم. طرح

 .در پايدار کردن و الحاق دوباره مددجويان و بیماران به جامعه نقش بسیاری دارد

رضايی بزرگترين مشکل بیماران -است دارو تامین مزمن روانی بیماران مشکل بزرگترین

عنوان کرد: با توجه به اينکه بیماران های دارويی دانست و روانی مزمن را تامین دارو و حمايت



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

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

خدمات ديگری را هم ارائه کند اما  کند. درست است که مراقب خانگی بايدبرای ما کفايت می

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

بخشی بهزيستی کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه در مديرکل دفتر مراقبتی و توان

انواده و جامعه وجود دارد خ  هايی از جانببیماران روانی مزمن به جامعه مقاوت  بازگشت

های نیمه راهی ايجاد شده است. پناهگاهی برای بیماران ترخیص شده از مراکز؛ همچنین خانه

شود. اشتغال از معضلات جامعه و در پیگیری می …های مربوط به اشتغال و در اين مکان بحث

ديگر  ای هم ازخصوص جامعه هدف بهزيستی از مشکلات وسیع است. عدم پوشش بیمه

وی با انتقاد از عدم مشارکت خیرين در تاسیس مراکز بیماران روانی مزمن .مشکلات است

آيند؛ بايد کار فرهنگی بزرگی در اين گفت: خیران کمتر به سمت بیماران روانی مزمن می

 .زمینه انجام شود

خواهیم یرضايی با اشاره به اينکه نقش ما در قبال بیماران روانی چیست؟ عنوان کرد: آيا م

شود و يا بیماران روانی را از های که احتمالا از سمت بیماران روانی وارد میجامعه را از آسیب

 به آنها تحمیل خواهد کرد، محفوظ بداريم؟  های که جامعهها و نگرشآسیب

بخشی بهزيستی کشور بیماران روانی را قشر کاملا تحت ستم مديرکل دفتر مراقبتی و توان

ايم؟ ما به بیماران روانی فزود: آيا جامعه امنی برای بیماران روانی فراهم کردهدانست و ا

 .کنیمو آنها را از مواهب اجتماعی محروم می  زنیمهايی میانگ



وی خاطرنشان کرد: آيا مشکل حقوق برابر بیماران روانی مزمن فقط در اجتماع وجود دارد يا 

همان رفتاری را با بیمار روانی مزمن دارد که با ساير ه شود؟ خانوادهدر خانواده هم ديده می

ها دارند نگرش هايی که خانوادهرغم دلسوزیکنیم علیافراد خانواده دارند؟ مکررا مشاهده می

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

ر و سوء استفاده از بیماران روانی ، عنوان کرد: رضايی با اشاره به آزا.کندرواج پیدا می

ها و باورهای روانی زايیده تفکر امروزی ما نیست بلکه براساس انگ  های منفی به بیماراننگرش

غلطی است که از گدشته در خصوص بیماران روانی مزمن وجود داشته است. اگرچه تاکنون 

ز هم موضوع سوء استفاده از بیماران روانی را اصلاحات اثربخشی در اين زمینه انجام شده اما با

 .کنیممشاهده می

توجهی بخشی بهزيستی کشور با اشاره به بحث فراموشی و يا بیمديرکل دفتر مراقبتی و توان

بیماران روانی   بیماران روانی تصريح کرد: …آموزشی، بهداشتی، تغذيه و به نیازهای درمانی،

تارها هستند اما پس از آن در ثبات جسمی و روحی قرار مدت کوتاهی دچار هیجانات و رف

بهره گیرند. آنها در مدتی که زندگی عادی انجام می دهند از بسیاری از مواهب ديگر بیمی

مديرکل دفتر مراقبتی و .شودهستند و به نیازهای طبیعی آنها همچون آموزش توجه نمی

مندی از ادی، اجتماعی، تعاملی و بهرهبخشی بهزيستی کشور با اشاره به مشکلات اقتصتوان

حقوق برابر بیماران روانی عنوان کرد: ما مديران و متولیان نقش سنگینی در قبال بیماران 

 .روانی و خانواده آنها داريم



 

 

 

 

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

 در لرستان

کل بهزيستی لرستان با اشاره به اينکه يکی از مشکلات کودکان در  مدير –خبرگزاری هرانا 

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

 .”شودنفر داده می 5277  روی رشد و يادگیری اين کودکان، يک وعده غذای گرم به 

 20سنا، دکتر اسدالله حیدری با بیان اينکه در استان، به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اي

در “وجود دارد، اظهار کرد:  شهرها مهد در حاشیه 00روستايی و  80۴مهدکودک شهری، 

از  هزار کودک را تحت پوشش خود دارند.05مهد فعال در استان وجود دارد که  212مجموع 

همچنین تعداد کودکان  ی هستند.نفر در مناطق محروم و روستاي 7571اين جمعیت مذکور، 

نفر بوده و خدماتی که از سوی بهزيستی  075گیرنده سه دهک پايین جامعه در استان خدمت

 .”درصد افزايش داشته است 51شود نسبت به سال گذشته آنها داده می  لرستان به

است  ایای استان وضعیت به گونهدر مناطق حاشیه“مديرکل بهزيستی لرستان تصريح کرد: 

که مجبوريم خدمات را به آنجا ببريم تا هم کودکان از خانواده فاصله بگیرند و هم به لحاظ 



ای، رشد و تکامل همه جانبه تحت حمايت قرار گیرد؛ همچنین به اين قشر به تربیتی، تغذيه

ای و همه شهريه مهدهای حاشیه“وی گفت: .”شودروز يک وعده غذای گرم داده می 021مدت 

درصد هزينه  51کند اما در مناطق عادی فقط مهدها را بهزيستی استان تقبل میروستا 

 کنیم.کودکان تحت حمايت اين سازمان را پرداخت می

ای و دينی و مذهبی های زندگی، بهداشتی، تغذيهدر بحث مهارت“حیدری اضافه کرد: 

 ه چرا که در مهدهایهايی برای تقويت و ارتقای سطح آگاهی والدين کودکان برگزار شدکلاس

های اين کودکان آسیب ديده يا در معرض آسیب ای خیلی از خانوادهکودک حاشیه 

 .”دهیمعلاوه بر تولید محتوا، برای مهدهای تحت حمايت، اولیا را نیز آموزش می هستند،

ای برای رفع مشکلات کودک و خانواده خبر مدير کل بهزيستی لرستان از ارائه خدمات مشاوره

ابلاغ کرده در قالب   UN هايی را کهبرای رفع مشکلات کودک و خانواده، طرح“اد و گفت: د

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

 

 

اعدام شد دختربچه افغانستانی مجرم متهم به قتل ستایش قریشی  



 

 
 

ستايش ” قتل“ت که متهم به غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران گف

 .شد اعدام امروز صبح قريشی دختربچه افغانستانی که سال گذشته به قتل رسیده بود،

 استان دادگستری کل رئیس اسماعیلی غلامحسین به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم،

 افغانستانی دختربچه قريشی ستايش خانواده تأکید و درخواست به توجه با“: داشت اظهار تهران

با “وی ادامه داد: .”شد سپری حکم اجرای مراحل تمام بود، رسیده قتل به گذشته سال که

 سال فروردين 82 تسنیم، به گزارش.”توجه به تکمیل مراحل، صبح امروز حکم اعدام اجرا شد

ساله افغانستانی در روستای  2ود که گزارشی مبنی بر وقوع قتل يک دختر بچه ب گذشته

گزارش حاکی از آن بود که ستايش قريشی که به .خیرآباد ورامین تحويل مراجع قضايی شد

فروردين برای خريد بستنی از منزل خارج شده، ديگر به خانه  88گفته پدر او يکشنبه 

 بازنگشته است. 

ساله همسايه که دچار وسوسه شیطانی شده بود، او  07در تحقیقات اولیه مشخص شد که پسر 

با اعلام اين گزارش، دادستانی ورامین بر رسیدگی .ده و پس از تجاوز به قتل رسانده استرا ربو

ويژه و خارج از نوبت پرونده تأکید کرد و از نخستین لحظات وقوع اين جنايت، رسیدگی به اين 



پرونده به طور ويژه و خارج از نوبت در دستور کار دستگاه قضايی قرار گرفت تا اينکه پس از 

قرارمجرمیت و کیفرخواست، شعبه هفتم دادگاه کیفری يک استان تهران، قاتل ستايش صدور 

عنف به اعدام و بابت جنايت بر میت به ديه محکوم کرد را بابت ارتکاب قتل به اعدام، تجاوز به

 .ديوان عالی کشور تأيید شد 28در شعبه  05دی سال  81و اين حکم 

 

 

 

 عتراضات سراسری اخیروضعیت دانش آموزان بازداشت شده ا

 

 
 

  :درصد بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، جوان و  01معاون امنیتی وزير کشور

 سال هستند 85نوجوان بوده و زير 

  شهیندخت مولاوردی: به شدت پیگیر وضعیت دانش آموزان بازداشتی هستیم. 



   فاطمه سعیدی نماينده مجلس: در حال جمع آوری اطلاعات دانش آموزان

 .اشتی هستیمبازد

ها از وضعیت های گسترده معترضین اعتراضات سراسری اخیر، نگرانیدر پی بازداشت

افزايش يافته است. در  22شدگان و تکرار فجايعی مانند بازداشتگاه کهريزک در سال بازداشت

 ها از وضعیت دانش آموزان بازداشت شده به دلیل زير سن بودن آنها نیز بیشتراين میان نگرانی

 01تر حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزارت کشور اعلام کرده بود که بیش از پیش.است

سال  85درصد بازداشت شدگان اعتراضات اخیر جوان و نوجوان بوده و میانگین سنی شان زير 

است. در استان مرکزی نیز ريیس دادگستری اين استان خبر از شرکت دانش آموزان و افراد 

روز گذشته نیز محمد بطحايی، وزير آموزش .تجمعات در اين استان داده بودکم سن و سال در 

و پرورش با انتشار متنی در صفحه توئیتر خود از کشته شدن دو دانش آموز در اعتراضات 

 .سراسری اخیر خبر داده بود

يط سال نابالغ محسوب شده و رسیدگی به جرايم ارتکابی آنها شرا 02در قوانین ايران افراد زير 

دهد در موارد اينچنینی اين نشان می 22طلبد. با اين حال تجربه اعتراضات سال ويژه ای را می

در همین .شوندنوجوانان نیز قربانی خشونت فزاينده ماموران امنیتی و دستگاه قضايی ايران می

زمینه شهیندخت مولاوردی، دستیار ويژه ريیس جمهوری در امور حقوق شهروندی از پیگیری 

 .ضعیت دانش آموزان بازداشت شده خبر داده استو

تر در فاطمه سعیدی، نماينده مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز که پیش

توئیتر خود از وضعیت دانش آموزان و افراد کم سن و سال بازداشتی ابراز نگرانی کرده بود، به 



آموزان بازداشتی هستیم و در حال به صورت جدی پیگیر وضعیت دانش »روزنامه شرق گفته: 

هايی که وزير محترم انجام داده اند در حال حاضر با کمک وزارت آموزش و پرورش و پیگیری

شوند و آوری اطلاعات دانش آموزان بازداشتی هستیم و بايد بدانیم آنها کجا نگهداری میجمع

 .ايمدر چه شهرهايی دانش آموز بازداشتی داشته

لس همچنین ابراز امیدواری کرده با رايزنی با مقامات قضايی شرايط آزادی اين نماينده مج

هايی در زندان مستقر شده اند و در حال پالايش تیم».دانش آموزان بازداشت شده فراهم شود

گناه هرچه زودتر آزاد افراد بازداشت شده در حوادث روزهای اخیر هستند تا افراد بی

اقتصاد به نقل از منابع آگاه خبر داده که دانش آموزان همچنین روزنامه دنیای «.شوند

 .دی ماه آزاد خواهند شد 0۴سال بازداشت شده تا روز پنجشنبه  81بازداشتی و افراد زير 

ساله بازداشت شده به روزنامه شرق گفته هیچ اطلاعی از  05با اين وجود مادر يک دانش آموز 

نداشته و او تنها در يک تماس تلفنی عنوان کرده  محل نگهداری و يا زمان بازداشت فرزند خود

افشین شاگرد درس »آموز گفته: که بازداشت شده و به زودی آزاد می شود. مادر اين دانش

خوانی است و چون دو روز در اين هفته مدارس تعطیل بود، روزها به کتابخانه می رفت و درس 

احتمالا در همین رفت و آمد او را هم بازداشت می خواند، خانه ما در خیابان ايتالیا واقع شده و 

 .اندکرده

 کارگیری کودکان در کارگاه های تفکیک زباله توسط پیمانکاران شهرداریبه

 



عضو هیات ريیسه کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که متاسفانه شاهد به  –خبرگزاری هرانا 

نکاران سودجوی شهرداری کارگیری کودکان در کارگاه های تفکیک زباله از سوی برخی پیما

پايتخت هستیم.به گزارش خبرگزاری هرانا، روح الله بابايی صالح درگفت و گو با خبرنگار 

خبرگزاری خانه ملت، با بیان اينکه بخشنامه های ممنوعیت به کارگیری کودکان در کارگاه 

ولان، بر اساس اظهارات مسئ“های تفکیک زباله بايد ضمانت اجرايی داشته باشند، گفت: 

ای را به مناطق مختلف ارسال کرد که اگر پیمانکاری بخواهد سازمان مديريت پسماند بخشنامه

های سنگین خواهد شد و در کنار رسمی و غیررسمی از کودکان استفاده کند مشمول جريمه

عقد ها قراردادی مناين قرارداد آنها باطل و اين افراد در بلک لیست قرار می گیرند تا ديگر با آن

 ”.نشود

 05در حالی که کار کودکان زير “نماينده مردم بويین زهرا در مجلس شورای اسلامی، افزود: 

سال ممنوع است و انواع بیماری های عفونی کودکان زباله گرد را تهديد می کند اما متاسفانه 

ن همچنان شاهد به کارگیری کودکان در کارگاه های تفکیک زباله از سوی برخی پیمانکارا

سودجوی شهرداری پايتخت هستیم بنابراين ضمانت اجرايی بخشنامه ها بسیار مهم است زيرا 

با بخشنامه شعاری، بدون دستورالعمل و ضمانت اجرايی نمی توان وضعیت کودکان زباله گرد را 

وی فقر اقتصادی، مشکلات خانوادگی، بدسرپرستی و بی سرپرستی را از عوامل ”.سامان داد

وزارت بهداشت، سازمان محیط زيست و “له گردی کودکان دانست و افزود: موثر در زبا

همچنین دستگاه قضايی برای رفع مشکل زباله گردی کودکان برای پیمانکاران بايد به صورت 

قاطع با افرادی که از کودکان برای پیشبرد اهداف و منفعت طلبی خود استفاده و سلامت 

 ”.زند به صورت قاطع و جدی برخورد کنندکودکان و جامعه را به خطر می اندا



نماينده مردم بويین زهرا در مجلس دهم، کار کودکان را بزرگترين و دردناک ترين معضل و 

اين معضل در پايتخت نمود بیشتری دارد و تامین “آسیب اجتماعی کشور دانست و افزود: 

 ”.درصد کودکان کار و زباله گرد است 51معیشت علت حضور بیش از 

 

عضو هیات ريیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اينکه اگر برای جمع 

آوری و ساماندهی کودکان زباله گرد خلاء قانونی وجود دارد دولت لايحه به مجلس ارائه کند، 

به طور قطع تمامی نمايندگان مجلس با تصويب اين لايحه موافقت خواهند کرد “تصريح کرد: 

 ”.کان مهمترين سرمايه های ملی کشور هستند و نبايد نسبت به وضعیت آنها غافل بودزيرا کود

 

آموزش و پرورش و آموزش عالی را با کسری  0۸زاهدی: مواجه لایحه بودجه 

 جدی

 



 
اشکالات جدی دارد و به  07رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: لايحه بودجه 

ست که از زمان پس از انقلاب تاکنون از سوی دولت ارائه شده ای انظر من بدترين لايحه بودجه

دولت اظهار  07به گزارش ايسنا، محمدمهدی زاهدی در ارزيابی لايحه بودجه سال .است

ای که داشت: يکی از دلايل مهم ضعف اين لايحه اين است که امکان تحقق منابع درآمد بودجه

زاهدی تصريح کرد: بودجه تعیین شده، .بینی شده بسیار ضعیف استدر اين لايحه پیش

 .کندآموزش و پرورش و آموزش عالی را با کسری جدی مواجه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفر بعد از زلزله کرمانشاه  10نماینده مجلس ایران: خودکشی حداقل 
 



 

 گفته و کرده انتقاد کرمانشاه زدگانزلزله مشکلات به رسیدگی عدم از ايران مجلس نماينده يک

 به مسئول هایمقام هایقول و هستند سختی بسیار شرايط در روستايی مناطق مردم است

 .است نشده عملی مردم

وگو با خانه ملت، شهاب نادری، نماينده پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر در گفت

 مورد اقدام به خودکشی بعد از زلزله اخیر خبر داده و 81خبرگزاری مجلس ايران از حداقل 

 .کندگفته است اين آمارها روز به روز افزايش پیدا می

اين در حالی است که مديرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه به خبرگزاری تسنیم گفته است 

 .پس از زلزله کرمانشاه، هیچ فوت ناشی از خودکشی ثبت نشده است

ماندن خودکشی و ناکاماگر منظور اين نماينده مجلس، صرفا اقدام به “آرتین کمالی گفته است 

اين اقدام بوده، دانشگاه علوم پزشکی استان بايد درباره آن نظر بدهد اما اگر منظور، فوت اين 

آقای نادری توضیح چندانی در مورد اقدام به ”.کنمافراد است بنده اين موضوع را تکذيب می

 .زده نداده استخودکشی در مناطق زلزله

مرگ ناشی از سرمازدگی در  ۴چنین گفته است که تا کنون آقای نادری در مصاحبه خود هم

نماينده مجلس ايران گفت مردم اين منطقه هنوز منتظر .زده گزارش شده استمناطق زلزله



او .است” بسیار دشوار“عملی شدن قول مسئولان هستند اما تحمل اين انتظارها برای مردم 

بر داده و گفته اين نوزادان در شرايط خوبی زده خزايمان در مناطق زلزله 21همچنین از انجام 

 .قرار ندارند و به دلیل نبود امکانات در حال فوت هستند

 کندمی پرداخت را زدگان زلزله اجاره دولت روحانی: حسن 

 رفت کرمانشاه استان در زدهزلزله مناطق به ايران رهبر 

 زلزله در فروريخته های ساختمان سازندگان مجازات قول 

زدگان بوده است. او گفته زلزله” ساماندهی اسکان موقت“آقای نادری گفته است حداقل انتظار، 

 ”آموزان ابتدايی زير چادر تحصیل کنند.؟کند دانشام وجدان بیدار قبول میکد“است 

گذرد و هنوز تعداد زيادی از بیش از يک ماه از زلزله هفت و سه دهمی در استان کرمانشاه می

 .برندکنند و از کمبود امکانات رنج میها زير چادر زندگی میخانواده

 

 بخش دوم

http://www.bbc.com/persian/iran-42158191
http://www.bbc.com/persian/iran-42049442
http://www.bbc.com/persian/iran-41992470


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها: محرومیت از تحصیل موج جدید اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه

 به دلیل اعتقادات مذهبی

 گزارشات نقض حقوق جوان و دانشجو

https://arzjani.blogspot.de/2017/01/blog-post_23.html
https://arzjani.blogspot.de/2017/01/blog-post_23.html


 رتبه با سراسری کنکور در که صنعت و علم دانشگاه از عمران رشته دانشجوی ايقانیان نیما

 شد اخراج دانشگاه از بهايی آيین به اعتقاد دلیل به بود تحصیل شغولم 055

 

های اخیر به دلیل بهايی بودن از دانشگاه آزاد يکی از شش دانشجو بهايی که طی هفته

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

های ايی که در مقطع کاردانی و کارشناسی رشتهپیش من به همراه سه پسر و دو دختر به

کردند توسط حراست دانشگاه اخراج شديم. اخراج همگی ماه طی معماری و عمران تحصیل می

اين شهروند بهايی که به دلیل تبعات «روند مشابهی با کمی تفاوت در جزيیات اتفاق افتاد.

اجش از دانشگاه آزاد رودهن به در توضیح چگونگی روند اخر امنیتی، خواست نامش فاش نشود

پنج هفته پیش طی تماسی به من گفته شد که پرونده تحصیلیم ناقص است و » :کمپین گفت

بايد به بايگانی مراجعه کنم. اما در دفتر بايگانی به من گفته شد بايد به حراست بروم، حراست 

بود گفت شما  داد و در آنجا شخصی که مسئول هم مرا به ريیس آموزش دانشگاه ارجاع

مسلمان هستید؟ گفتم من برای کنکور امتحان معارف اسلامی دادم اما بهايی هستم. گفت پس 

 بیا روی فرمت 

کنم در واقع با نوشتنم مدرک برای بنويس که بهايی هستی. من هم نوشتم. اما الان فکر می

هايی که برای درساخراجم به آنها دادم. چند روز بعد وقتی وارد سايت دانشگاه شدم، ديدم 

است. اين اتفاق برای بقیه دوستان بهايیم نیز افتاد. در بودم، حذف شدهترم جديد انتخاب کرده



ايد. در واقع شد شما انصراف از دانشگاه دادهمراجعه به بخش آموزشی دانشگاه به ما گفته

شود که اخراج خودشان ما را حذف کردند و گزينه انصراف را انتخاب کرده بودند تا گفته ن

ترين حرکت مسئولان دانشگاه ترين و غیرقانونیترين و عجیبشديم. در واقع اين دردناک

اين دانشجوی بهايی اخراج شده در ادامه به ملاقات با رئیس حراست دانشگاه نیز اشاره «است.

ن ماهای تلفنريیس حراست از همه ما خواست تا قبل از رفتن به اتاقش گوشی» :کرد و گفت

زد که صدايش قابل شنیدن نبود. به نظرم را خاموش کنیم. در اتاق هم به قدری آرام حرف می

کنیم. ما مرتب دلیل اخراج مان را می پرسیديم اما کرد داريم صدايش را ضبط میفکر می

دانید، از روز اول نبايد ثبت نام گفت خودتان دلیلش را میداد و میجواب صريحی نمی

کنم و پیگیری به مراجع هم برايتان ت از ورود مجددتان به دانشگاه جلوگیری میکرديد. گفمی

تان نکرديم. فايده ای ندارد. گفت خیلی لطف کرديم که وسط ترم و پس از اخذ شهريه اخراج

وقتی پرسیديم منظورتان اين است که چون بهايی هستیم؟ سرش را تکان داد و گفت خودتان 

مان را که به دانشگاه سپرده بوديم بگیريم، گفت ستیم تا مدرک ديپلمدانید. حتی وقتی خوامی

  «تحويل داده نشود. مدرک ديپلم هم به ما

 

 



اين دانشجوی بهايی که در آستانه ورود به ترم چهارم از دانشگاه اخراج شده درباره اينکه چطور 

در » :اند، به کمپین گفتمسئولان دانشگاه متوجه بهايی بودن او و بقیه دانشجويان ديگر شده 

که از متقاضی می پرسد مايل است  ای استفرم دانشگاه گزينه مذهب وجود ندارد. فقط گزينه

کنند های دينی مربوط به کدام مذهب را پاسخ دهد. بهايیانی که در کنکور شرکت میسئوال

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

دانم چطور متوجه شدند اما معارف اسلامی را زديم تا از اين طريق وارد دانشگاه شويم. من نمی

 «تشخیص آن هم سخت نیست.

شود، نسبت به اخراج از دانشگاه به جايی ختم نمی اين دانشجو با اظهار اينکه شکايتش

هايی شبیه است با گزينههر ساله سازمان سنجش وقتی متوجه شود دانشجويی بهايی » :گفت

کند. دانشجويان اخراجی بهايی به جاهای مختلفی مانند نقص پرونده او را از دانشگاه اخراج می

مجلس، بیت رهبری، دفتر رياست جمهوری، وزارت علوم و سازمان سنجش و هر نهاد ديگری 

است. ای نداشتهفايدهاند اما عدالتی باشد مراجعه کردهتواند پاسخگوی اين بیکه فکر کردند می

است. من هم به نوبه خود اين روندی است که در طی سی و هفت ساله گذشته ادامه داشته

دانم از همین حالا که شکايتم راه شکايت خواهم کرد تا به خودم حداقل بدهکار نباشم اما می

ا کمپین نیز مرتضی اسماعیل پور، سردبیر سايت بهايی نیوز در گفتگو ب«به جايی نخواهد برد.

نفر از دانشجويان بهايی  0گفت که به غیر از اخراج شش دانشجو بهايی از دانشگاه آزاد رودهن، 

های صنعتی اصفهان، دانشگاه غیرانتفاعی ارم شیراز، های اخیر از دانشگاهديگر نیز طی هفته

 د.صنعت تهران نیز اخراج شده انودانشگاه فنی و حرفه ای بیرجند و دانشگاه علم



با  0205شهروند بهايی پس از کنکور سال  800مدير سايت بهايی نیوز به کمپین گفت که 

( 05نفر در طی سالجاری) ۴1از ورود به دانشگاه محروم شدند. همچنین  «نقص پرونده» گزينه

 اند.های مختلف به دلیل اعتقاد به ديانت بهايی اخراج شدهپس از ورود به دانشگاه در ترم

کنکور  055قای اسماعیل پور از جمله اين دانشجويان نیما ايقانیان است که با رتبه به گفته آ

راد از سراسری، در روزهای آغازين ترم اول دانشگاه اخراج شد. همچنین مائده سادات حسینی

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

ه غیرانتفاعی ارم شیراز، و فريناز مختاری از دانشگاه دخترانه فنی و حرفه کارشناسی از دانشگا

شده ای بیرجند اخراج شدند. ثنا هوربخت و جهانگیر هدايتی دو نفر از دانشجويان اخراج

های دانشگاه آزاد رودهن هستند. اين تعداد کسانی هستند که طی هفته های اخیر از دانشگاه

اند، اما بسیاری از ای شدن نام خود بودهه و مايل به رسانهمختلف در ايران اخراج شد

 دانشجويان اخراج شده مايل به رسانه ای شدن نام خود نیستند.

به گفته مدير سايت بهايی نیوز جهانگیر هدايتی، يکی از دانشجويان بهايی اخراج شده در رشته 

در تاريخ هفتم دی ماه  مهندسی کامپیوتر نرم افزار از دانشگاه رودهن، پیش از اخراج

( از سوی مدير گروه کامپیوتر و ريیس بخش فنی مهندسی دانشگاه و در حضور 05امسال)

نماينده ولی فقیه و نماينده ولی فقیه در دانشگاه به عنوان دانشجوی نمونه مورد تقدير قرار 

فند بود.بر اساس بند سوم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصويب شده در اسگرفته

ها چه در  در دانشگاه» :است آمدهرسیده،که به تايید علی خامنه ای، رهبر ايران  0220  ماه

ممانعت از  «ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد بهايی اند از دانشگاه محروم شوند.

ورود به دانشگاه که از سوی حراست دانشگاه ها و  تحصیل پس از کنکور و يا اخراج پس از

http://aeenebahai.org/fa/node/3306


سازمان سنجش اتفاق می افتد به پشتوانه اين مصوبه که به امضای رهبری رسیده است اتفاق 

المللی حقوق بشر درايران به همراه تعداد ديگری کمپین بین 0200می افتد.در سوم اسفند ماه 

و آزادی علمی در ايران  مورد حق تحصیل در مشترک ای بیانیه های حقوق بشریاز سازمان

منتشر کردند و با انتقاد از مصوبه شورای عالی فرهنگی برای محرومیت از تحصیل بهايیان فقط 

مقامات ايرانی به موسسه آموزش ، 8100به دلیل اعتقاد مذهبی اظهار کردند حتی در سال 

تاسیس  0027ای آنلاين در سال (، که به عنوان يک دانشگاه مکاتبهBIHEعالی بهايیان )

شده، يورش بردند و سی مدرس آن را بازداشت و زندانی کردند. در اين بیانیه آمده است که 

ز از آزادی بیان، تشکل مسالمت آمی حداقل نه تن از اين مدرسین با اتهاماتی مرتبط با استفاده

  آيی، محکوم شدند.و گردهم

 ! تهدید و توهین یا تعلیم

مستقیمی بابالارفتن فهم  سالها گمان میکرديم افزايش دانش وسواد آکادمیک شخص، رابطه ی

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

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

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

باخبر شديم فردی که شرم داريم نام مقدس استاد رابه او اطلاق .دانشجويان به کار میبرند

يکی از دانشجويان در يکی از گروه های تلگرامی، اقدام به  کنیم، در واکنش به مطلب طنز

توهین و تهديد اين دانشجو کرده و با تهمت زدن به اين دانشجو، مطلب طنزی که هیچگونه 

توهین و تخريبی علیه هیچ شخص خاصی نبود را به يکی ديگر از اساتید نسبت میدهد. در 
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در مورد اينکه مطلبش اشاره به هیچ شخص  ادامه هنگامی که اين استاد با توضیحات دانشجو

 خاصی نداشته و 

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

متاسفانه گستاخی برخی از .عرش برسه و آوازه اين تنبیه تا ابد در اين دانشگاه ماندگار بشود

ده است که هم شاکی میشوند، هم قاضی میشوند و هم اين دست استاد نماها به حدی رسی

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

 شورای صنفی دانشگاه صنعتی.استاد تدريس است و حق سوء استفاده از جايگاهش را ندارد

دانشجويان اين دانشگاه، اعلام میدارد که به نوشیروانی بابل به عنوان تنها نهاد مدافع حقوق 

جد، پیگیر برخورد با اين قبیل رفتار های زشت و زننده خواهد بود واز مسئولین ذی ربط 

بدون شک .خواستار است تا با برخورد قاطع با فرد خاطی از تکرار اين اتفاقات جلوگیری کند

رار اين موضوع، خاطره ی حرمت و آبروی اشخاص از هرچیزی مهمتر است و در صورت تک

 «ارديبهشت سال قبل را با انسجام هرچه بیشتر تکرار خواهیم کرد80

 تشکل دانشجویی ۴تعلیق 

در يک ماه اخیر شاهد حکم های سنگین هیات نظارت دانشگاه ها بر تشکلات دانشجويی بوده 

ی هاايم.حکم هايی چون تعلیق تشکل ها و رد صلاحیت هیات های موسس در دانشگاه

هابا توجه به اينکه کمتر از پنج سمنان،علامه، اصفهان، شهید رجايی و تعداد ديگری از دانشگاه

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

های سیاسی بیش از پیش وارد شود و طی يک فرآيند سیستماتیک فعالیت دانشگاه ها را به 



اعلامیه جهانی  81های متفاوت متوقف کنند.حق داشتن برتشکل های آزاد طبق ماده بهانه 

المللی کار تاکید شده است.اما دولت سازمان بین 27حقوق بشر و همینطور کنوانسیون شماره

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

 دانشجويان سلب کرده است. را از شهروندان بخصوص

 

 

 

 فارغ التحصیلان بیکار

شود که حدود التحصیل میهزار دانشجو فارغ 011طبق آمار رسمی ارائه شده سالانه حدود 

سال آينده، سالانه  5هزار نفر از اين تعداد متقاضی جديد کار هستند. علاوه بر اين طی  251

 …شوندگاهی به جمعیت جويای کار اضافه میهزار نفر افراد فاقد تحصیلات دانش 851حدود 

برابر ساير  2التحصیلان حدود نکته قابل تأمل اينکه، جمعیت متقاضی شغل در بین فارغ

اشتغالزايی با اولويت ”متقاضیان بازار کار است و اين، مسأله اصلی دولت شده، يعنی 

ه نصیرالدين طوسی همچنین؛ عضو هیئت علمی دانشگاه خواج«“.التحصیلان دانشگاهیفارغ



مشکل را صنعت و دانشگاه نمی داند و به خبرنگار ما می گويد: مشکل بازار کار است، اگر 

سیستم عرضه و تقاضا در 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.

 یا مشوقی برای خروج مغزها؟” سنوات تحصیلی“تصویب حذف 

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

 چند يندآفر يک طی گرديده مختلف های خبرگزاری تیتر چنديست که ”هاخوابگاه وضعیت“

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

 از بتوانند تا کرد خواهد کشور ترک به مجبور ناخواسته يا خواسته را آنان هستند، دانش

 گردند. برخوردار برتر و بهتر امکانات

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

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

 تر سخت دانشجويان برای را شرايط روز هر دانشگاه مسئولان مصوبات اينگونه کنند، خدمت

 و بخشید خواهد يشلقا به را کشور در تحصیل عطای مستاصل دانشجوی نتیجه در و سازدمی

 پول هم و است فراهم برايش بهتری تحصیلی امکانات هم که چرا شودمی کشور از خارج راهی

 کند.می دريافت خوبی حقوق و

 خويش اقدامات بر همچنان مسئولان ها، خواسته و اعتراضات اين مقابل در اينکه بد خبر

 دهیم،می تخفیف را مبالغ اين » اينکه وعید و وعده با گذشته روال طبق و میکنند پافشاری

 ببخشیم هم شايد بدهید، درخواست دانشگاه به مشکلات دلیل به شما اگر يا کنیم،می تقسیط 

 کجا از : که بزرگ سئوال علامت اين هستند.و آنان اعتراض صدای کردن خاموش صدد در «
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 رايگان بر تاکید اساسی قانون 21 اصل اينکه نه مگر ببخشید؟ چرا و ببخشید چه ببخشید؟

 دارد؟ آموزشی خدمات بودن

 سنوات هایهزينه به اعتراض در شريف دانشگاه دانشجويان از نفر 211 حدود گذشته روز

 08 ساعت از دانشجويان اين اعتراض که کردند تجمع و اعتراض دانشگاه اصلی درب مقابل

 داشت. ادامه دانشگاه لیاص درب و دانشگاه رياست دفتر مقابل در ساعتی چند و شد شروع ظهر

 هایهزينه حذف به نسبت دانشجويان و است منوال همین به وضعیت هم امیرکبیر دانشگاه در

 پنجم ترم در رايگان تحصیل علوم وزارت کهدرحالی که باورند اين بر و هستند معترض سنوات

 از هزينه ذاخ به تصمیم امیرکبیر صنعتی دانشگاه اما داند،می مجاز را ارشد کارشناسی

 گیرد.می پنجم ترم در تحصیل جهت دانشجويان

 و کاردانی هایدوره برای که آموزشی ريزیبرنامه شورايعالی جديد نامه آئین برمبنای

 یدوره برای تحصیلی مجاز سنوات مدت است، شده  تصويب ناپیوسته( و کارشناسی)پیوسته

 مدت که دانشجويانی تعداد که ستا حالی در اين است. شده تعیین سالنیم 2 کارشناسی

 که ديگری ینکته نیست. کوچکی رقم انجامد،می طول به سالنیم 01 يا 0 شانتحصیل زمان

 اسفند در نامه آئین اين که آنست دارد قرار دانشجويان اعتراض مورد و توجه قابل نامهآيین در

 برای» که است شده قید نامهآيین 22 یماده در تعجب کمال در اما است شده تصويب 02

 زمان در که دانشجويانی تمامی نیز و آن از پس و 0202-0۴ تحصیلی سال ورودی دانشجويان

 نکند، ايجاد ايشان تحصیل در خللی که شرطی به هستند، تحصیل به شاغل نامه،آيین اين ابلاغ

 ست.آياا نشده مشخص  «تحصیل در خلل » برای معیاری هیچ حالیکه در«است الاجرالازم



 ايجاد خللی گونههیچ آن از ماقبل و 02 سال هایورودی برای آنهم ای نامهآيین چنین اجرای

 کرد؟ نخواهد

 در تغییر کمی با قانون اين حاضر حال در است: آمده امیرکبیر دانشجويان بیانیه از بخشی در

 نظر در سالنیم 0 تا کارشناسی «آموزشی» مجاز سنوات که اينگونه شود؛می اجرا ما دانشگاه

 محاسبه مضاعف صورت به دانشگاه سلف و خوابگاه هزينه همچنان اما است شده گرفته

 شريف صنعتی دانشگاه دانشجويان صنفی شورای دبیر شاه، ملک مومنی اکبر شود.علیمی

 صنعتی دانشگاه در )بخصوص علمی فشارهای با شما وقتی میگويد: ايلنا خبرنگار به دراينباره

 دانشجو من به که میشويد رروبرو  است( خاص و عام زبانزد علمی هایسختگیری در که شريف

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

 وارد دانشجو به را فشارها اين طرفی از بشود. ترمه 5 که کنندمی مجبور را دانشجو حتی

 کارها اين برسانی. پايان به ترمه ۴ را تحصیل بايد که کنندمی اجبار ديگر طرف از بعد کنندمی

 دانشجويان اعتراض صدای شدن بلند باعث رفتارها تناقض همین و است متناقض يکديگر با

 را پولهايی چنین پرداخت توان سويی از دانشجويان از بسیاری  میگويد: مومنی است.آقای شده

 از که است زوری پول اجباری، جريمه و پول اين که باورند اين بر ديگر سوی از و ندارند

 درحالیست اين است. اساسی قانون21 اصل برخلاف کاملاً  که چرا شود؛می مطالبه دانشجويان

 خدمات مورد در شود،می مطالبه خدمات ارائه مقابل در مبالغ اين که کندمی اعلام دانشگاه که

 بر تاکید قانون که آموزشی خدمات قبال در اما است، پذيرفتنی حدی تا حرف اين رفاهی

 اين برانگیز تامل البته و جالب نکته است، معقول نا و غیرمنطقی اقدامی دارد، آن بودن رايگان

 من اگر و است سنوات جريمه صرفاً  شودمی دريافت پنجم ترم برای که پولی که است



 وزارت حساب به را 5 ترم پول دوباره بايد کنم، آزاد را مدرکم بخواهم، ارشد 5 ترمِ  دانشجوی

 کنم. پرداخت علوم

 شرکت آن در نفر 811 -051 حدود که شد برگزار تجمعی گذشته سال : افزود ادامه در وی

 دانشگاه آموزشی معاون هایبدقولی با تحصن اين و نکرد حمايتی زمان آن در شورا که داشتند.

 ايجاد کمپینی اما امسال خورد. شکست است، لیتفعا به مشغول پست همین در هم اکنون که

 هم و آموزشی سنوات همین با رابطه در  و هستند آن عضو دانشجو 0511 حدود که شده

 دانشگاه دانشجوی بخصوص کشور، دانشجويان همه حق که چرا کند،می فعالیت رفاهی سنوات

 باشد. برخوردار خود تحصیلی حقوق از که است شريف

 ايلنا، خبرنگار به دارد، حضور تجمع اين در که بهشتی شهید دانشگاه ياندانشجو از يکی

 اين به اما است کرده راپذيرش داويلبان ظرفیت بر مازاد بهشتی شهید دانشگاه امسال گويد:می

 حاضر حال در و گیردمی تعلق آنها به خوابگاه بعد به مهر 01 از که شده گفته دانشجويان

 که هايیخوابگاه طرفی از هستند. سرگردان اند،آمده تهران به تانشهرس از که دانشجويانی

 دارد. فاصله دانشگاه با ساعت 8 حدود شده، گرفته درنظر الورود جديد دانشجويان برای

 نزديک هايیخوابگاه حداقل است، اين دانشجويان خواسته که گويدمی معترض دانشجوی اين

 در مختلف های شهرستان از دانشجو 811 حدود حاضر حال در شود. داده آنها به دانشگاه به

 ندارند. اسکان برای محلی که دارند حضور تجمع اين

 

 !دریافت جریمه یک میلیون تومانی از دانشجوی روزانه شریف
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دانشگاه های صنعتی ارومیه، اصفهان و تربیت تجمع روزهای گذشته دانشجويان  در ادامه 

 مدرس امروز نیز دانشجويان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به اجرای قانون سنوات اعتراض کردند.

های کارشناسی وزارت علوم، سنوات مجاز تحصیل نامه تحصیل در دورهآيین 05براساس ماده 

تواند تا دو نیمسال انشگاه، میسال است که بنا بر تشخیص د ۴در مقطع کارشناسی پیوسته 

هیات امنای دانشگاه شريف هم آمده است  00نامه مصوب سال آيین 02افزايش يابد. در ماده 

سال و در دوره  8های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره

مبنای تبصره و ماده  بر ها سال است اما اين قوانین در برخی دانشگاه 5کارشناسی پیوسته 

هائی که بدان افزوده گرديده نقض شده است؛ به طور مثال در دانشگاه شريف، مسئولان تصمیم 

اند؛ ترم پنجم کارشناسی ارشد و دکتری را از مدت سنوات مجاز حذف کنند و با اعمال گرفته

قرار دهند! و به آنها را تحت فشار  جرائمی مثل کاهش نمره، افزايش هزينه اسکان، اخذ شهريه 

همین دلیل دانشجويان دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک سابق( از صبح امروز و در مقابل 

 08زمین چمن اين دانشگاه تجمع کرده اند ودانشجويان دانشگاه صنعتی شريف نیز ساعت 

ظهر امروز در مقابل سلف اين دانشگاه اعتراض خود را درخصوص اجرای قانون سنوات به 

ئولان اين دانشگاه اعلام خواهند کرد.اين دانشجويان اعلام میدارند که در بسیاری از موارد، مس

دو سال امکان پذير  تمام کردن دوره کارشناسی در چهار سال و دوره کارشناسی ارشد طی 

از دروس تنها يک بار در سال ارائه می شوند و تحقیق يک دانشجو  نیست زيرامعمولا برخی 

ول بکشد، و يا دانشجو به دلیل برخی مشکلات نتواند در طول دوره مشخص ممکن است ط

از سوی  شده در همه دروس قبول شود.دانشجويان همچنین به اقدام عجیب ديگری که 

نام دانشجويی مسئولان دانشگاه ضورت گرفته اعتراض دارند. امسال دانشگاه صنعتی شريف ثبت



ای را به شرطی انجام میدهد که او رقم جريمه کشیده شده است 5را که تحصیلش به ترم 

معادل يک میلیون تومان به پردازد؛ يعنی دانشجو ابتدا بايد آن جريمه را پرداخت نمايد تا 

” نام کند. آنهم در شرايطی که دانشجوی مورد نظر، دانشجوی روزانه بتواند در ترم جديد ثبت

نامه تحصیل در آيین 05ی متضاد با ماده صنعتی شريف است! يعنی درخواست” دانشگاه دولتی 

بر اساس همین شرايط ايجاد شده است که گروهی  های کارشناسی وزارت علوم.از اينرو و دوره

از دانشجويان دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک سابق( و نیز دانشگاه شريف د دست به 

ه در اعتراض به معضلات اعتراض و تجمع زده ند.دانشجويان شهید بهشتی نیز روز گذشت

خوابگاه تجمع کردند، در شرايطی که متاسفانه بسیاری از دانشجويان اين دانشگاه بدون اسکان 

و در تهران سرگردانند!آقای معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر میگويد دانشجويان در 

ند، اما دانشجويی که نشوترم در دانشگاه بمانند و اخراج  01توانند حتی تا دوره کارشناسی می

هايش را خودش بپردازد.ايشان در کشد، بايد هزينهدوره تحصیلش بیش از موعد مقرر طول می

ها کدام يک از اولويت برخوردارند؟ در بحث خوابگاه“ادامه اين پرسش را مطرح میکنند که: 

ند؟ و سپس در اترم در تهران بوده 0شوند و يا کسانی که کسانی که امسال وارد دانشگاه می

مقام پاسخ به پرسش خود می افزايند: اگر بخواهیم حقی قائل شويم، افرادی که ورودی جديد 

اين سخنان در ”توانیم مدت زيادی خوابگاه در اختیار آنها قرار دهیم.ترند. اما نمیهستند واجب

رواج »  حالی بیان میشود که دانشجويان طی بیانیه ای ضمن برشمردن مشکلات خود نسبت به

های پروژه و هشدار داده و اعلام میدارند: در حالی که دانشجو با پرداخت هزينه « گرايیمدرک

به گريبان است، تبديل  دوبرابری خوابگاه و تغذيه نیز با مشکل کمبود بودجه دست هزينۀ 

ج روا نشینی دانشجويان از موضع علمی خود شده، دانشگاه به يک بنگاه اقتصادی باعث عقب



گردد تا بتواند زمان تحصیل خود را کاهش دهند.آقای محمد را سبب می گرايی مدرک

رضانیک بین، مسئول خوابگاه های دانشگاه شهید بهشتی نیز ضمن برشماری مشکلات خويش 

امکان واگذاری خوابگاه متاهلی به هیچ يک از مقاطع مقدور  0۴-05میگويد:در سال تحصیلی 

وابگاهی به دانشجويان دختر در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا تعلق امسال هیچگونه خ نیست!

گیرد!خوابگاه فقط به داوطلبان گروه های رياضی و علوم انسانی و زبان در سهمیه منطقه نمی

هزار و در سهمیه ها ساير مناطق تا رتبه هزار تعلق می  8يک به پذيرفته شده گان تا رتبه 

 511همیه ها به پذيرفته شده گان تا رتبه زير هفت هزار گیرد.در گروه تجربی در کلیه س

هم با مشکل خوابگاه  خوابگاه تخصیص می يابد!با افزايش پذيرش دانشجو در سال های اخیر 

مواجه هستیم.!ناگفته نماند که تجمعات دانشجويی در اعتراض به قانون سنوات از دانشگاه 

ای اعلام ويان دانشگاه تربیت مدرس در بیانیهتربیت مدرس آغاز شد؛ ماه گذشته بود که دانشج

 های مالی اعتراض دارند. کردند پیرو اجرای بی سابقه و شتابزده قوانین سنواتی و فشار جريمه

اين دانشجويان از مسئولان خواستند که دانشجويان ترم پنجم کارشناسی ارشد و ترم نهم 

سنواتی را از ترم ششم کارشناسی ارشد  هایدکتری را مشمول قوانین سنواتی ندانند و جريمه

و ترم دهم دکترا اعمال کنند زيرا تنها دانشجويان در به تعويق افتادن دفاع از رساله پژوهشی 

ای آزمايشگاهی و فراهم نبودن مقصر نیستند بلکه عواملی به ويژه کمبود منابع کتابخانه

 اند.ز در اين امر دخیلامکانات لازم برای دفاع لازم از رساله و پايان نامه نی

 

ممانعت نیروهای امنیتی از تجمع هواداران محمدعلی طاهری مقابل 

 دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران، با محمدعلی طاهری، بنیان گذار عرفان حلقه، جنب تجمع امروز شاگردان 

 نیروهای امنیتی مواجه شد.ممانعت 

 

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ايران، بنا بر اطلاع قبلی قرار بود هواداران محمدعلی طاهری 

ر مقابل دانشگاه تهران دست به تجمع بزنند؛ اما نیروهای امنیتی روز يکشنبه سوم مردادماه، د

گیری تجمع جلوگیری کردند.گفتنی است که طی ماه انتظامی با حضور در اين محل از شکل –

های گذشته تعداد زيادی از هواداران عرفان در پی حضور در تجمعات مسالمت آمیز بازداشت 

ساله و متولد کرمانشاه است. او در  21، «حلقهعرفان »شده اند.محمدعلی طاهری، مؤسس 

با تمرکز فرا درمانی و طب مکمل در تهران « عرفان حلقه»ای به نام موسسه 0221سال 

اند و تأسیس کرد. آقای طاهری چندين کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته

تهران در خصوص طب  همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی

، به محمدعلی 0201مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در ارديبهشت سال 

برای اولین بار به اتهام اقدام علیه امنیت  0220طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.او در سال 

يی روز در زندان اوين تحت بازجو 27کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای 

 0201ماه ارديبهشت 0۴ازآن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاريخ قرار گرفت. او پس
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تماس با »بازداشت شد و به اتهام توهین به مقدسات، اتهام فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل 

 زن نامحرم در زمان مچ دست

 –ل نامشروع و توزيع آثار سمعیو به اتهام دخالت در امر پزشکی، تحصیل ما« عمل فرا درمانی

 011ضربه شلاق و  7۴سال حبس،  5بصری و استفاده غیرمجاز عناوين علمی پزشکی جمعاً به 

مجدداً برای اتهام  0202میلیون تومان جريمه نقدی محکوم شد.اما آقای طاهری در تابستان 

دگاه او در اسفندماه شده بود، بازجويی شد. دااش بررسیالارض که قبلًا در پروندهمفسد فی

الارض از طريق منحرف به اتهام فساد فی 020۴نهايت در خردادماه برگزار شد و در 0202

کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد 

اظهار کرده « عرفان حلقه»به ديوان عالی کشور فرستاده شد.خواهر محمدعلی طاهری، مؤسس 

ديوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد  22بود حکم اعدام او از سوی شعبه 

 شده استدادگاه انقلاب فرستاده 82به شعبه 

 

بازداشت چهار تن از اعضای شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران به دلیل 

 پیگیری وضعیت معترضان دستگیرشده

 



وراهای صنفی دانشجويان دانشگاه تهران در پی پیگیری وضعیت چهار تن از اعضای ش

 .دانشجويان دستگیرشده در جريان اعتراضات روزهای اخیر بازداشت شدند

زاده و سه تن ديگر از ماه لیلا حسیندی 00به گزارش تارنگار حقوق بشر در ايران، روز يکشنبه 

جلسه با رياست دانشگاه در خصوص اعضای شوراهای صنفی دانشجويان دانشگاه تهران پس از 

 .پی پیگیری وضعیت دانشجويان دستگیرشده در جريان تظاهرات اخیر، بازداشت شدند

ای کوتاه ضمن اعلام همبستگی با مطالبات شورای صنفی دانشجويان کشور با انتشار بیانیه

ساحت مسئولیت هرگونه برخورد امنیتی با دانشجويان و »مردم معترض اعلام کرده است: 

دانشگاه را بر عهده وزير علوم دانسته و قاطعانه خواستار اعلام حمايت بدون قید و شرط از 

بسیاری از .قانونی هستیمحرمتی و بیطرف وزارت علوم و پیگیری برای توقف عاجل اين بی

ماه تاکنون صحنه اعتراضات مردم به نظام شهرهای کوچک و بزرگ ايران از روز هفتم دی

دانشجويان دانشگاه تهران نیز نهم دی ماه به اين اعتراضات پیوستند .شور بوده استحاکم بر ک

 .و شماری از آنان در پی يورش نیروهای امنیتی بازداشت شدند

آغاز شد و با شعارهايسیاسی به ساير « نه به گرانی»اعتراضات از خراسان و شهر مشهد با شعار 

در نفی وضعیت موجود و علیه سران جمهوری  شعارهای معترضان.شهرهای ايران سرايت کرد

ای، حسن روحانی و به طور کلی نهاد روحانیت حاکم بر الله علی خامنهاسلامی از جمله آيت

گذار حکومت پادشاهی بسیاری از شعارها نیز در ستايش از رضا شاه، بنیان.کشور بوده است

 .بوده است 57از انقلاب سال « پشیمانی»پهلوی، و 

 



 

ک زندانی پس از ضرب و شتم در زندان بیرجند / شکستگی دست زندانی مرگ ی

 دیگر

 

 شدن مضروب از پس بیرجند در نارويی عبدالرحمان نام به زندانی يک –خبرگزاری هرانا 

 کالبدشکافی برای او پیکر داد، دست از را خود جان برقی، شوکر بوسیله زندان ماموران توسط

شد. همزمان در زندان رجايی شهر کرج يک زندانی به نام بهرام  ادهد تحويل قانونی پزشکی به

تاجیک توسط ماموران زندان به شدت مضروب شد، دست اين زندانی از چند ناحیه شکسته 

 .است

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، روز نهم ديماه 

در زندان بیرجند از توابع خراسان جنوبی پس از درگیری با ” عبدالرحمان نارويی“زندانی به نام 

چند زندانی به اتاق افسر نگهبانی برده ش، در آنجا مضروب شد و جان خود را از دست 

يکی از اعضای خانواده نارويی که نخواست هويتش فاش شود به گزارشگر هرانا اطلاع داد، .داد

ودش درگیر شده است. ماموران زندان سپس او روز نهم ديماه عبدالرحمان با هم بندی های خ

اين منبع مطلع اشاره کرد .را به اتاق افسر نگهبانی منتقل کردند و در آنجا ضرب و شتم کردند



سه تن از ماموران بوسیله شوکر برقی به سر و قفسه سینه عبدالرحمان ضربه زده اند که اين 

 .ضربات باعث مرگ عبدالرحمان نارويی شده است

سال پبش  0ساله خود را از  05ندانی از محکومان جرايم مواد مخدر بود که محکومیت اين ز

به گفته خانواده اين زندانی، او مشکل پزشکی و سابقه .اين زندان تحمل می کرد 015در بند 

در حال حاضر خانواده نارويی شکايتی از عوامل جان باختن اين .قبلی بیماری نداشته است

ايی ثبت کرده اند. پیکر آقای نارويی برای کالبدشکافی به پزشکی قانونی زندانی در مرجع قض

 محکوم زندانی تاجیک بهرام ديماه، 01 مورخ از سوی ديگر گزارش می شود.سپرده شده است

 مسئولین توسط ديگری بند به انتقال از خودداری بدلیل کرج شهر رجايی زندان در اعدام به

ساله، محکوم به  82زندانی بهرام تاجیک، .ار گرفته استشديد قر شتم و ضرب مورد زندان

اين زندانی پس از .در زندان رجايی شهر کرج است 7بند  08اعدام، محبوس در سالن 

خودداری از پذيرش دستور بند مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفته است، گزارش می شود 

ال و حتی علیرغم گذشت دست چپ او از حداقل سه ناحیه دچار شکستگی شده است با اينح

منتقل  5زندان رجايی شهر کرج به اندرزگاه  7بند  08چند روز بدون مداوای پزشکی از سالن 

 .شده است

 

دانشگاه کشور به وزیر علوم در خصوص دانشجویان  ۰0نامه شوراهای صنفی 

 بازداشت شده در روز های اخیر

 



 سرگشاده ای نامه انتشار با کشور اهدانشگ 21 دانشجويان صنفی شوراهای –خبرگزاری هرانا 

 در مختلف دانشگاههای دانشجويان بازداشت به نسبت فناوری و تحقیقات علوم، وزير به خطاب

پی حوادث اخیر کشور واکنش نشان داد. اين شورا از وزير علوم که پیش تر مدعی عدم 

 .ويان اقدام کندبازداشت دانشجويان شده بود خواست برای آزاد کردن هر چه زودتر دانشج

 

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، جمعی از 

ری جلسه مشترک شوراهای صنفی دانشجويان دانشگاه تهران با برگزا دانشجويان، پس از

رياست دانشگاه که به منظور پیگیری آزادی دانشجويانی که در روزهای نخست وقايع اخیر 

شوراهای صنفی دانشجويان .ازداشت شده بودند توسط نیرو های امنیتی بازداشت شدندکشور ب

دانشگاه های کشور خطاب به وزير علوم در خصوص موضوع دانشجويان بازداشت شده در روز 

 .های اخیر نامه ای نوشت و خواستار آزادی دانشجويان دربند شد

وم، تحقیقات و فناوری، جناب دکتر وزير محترم عل:متن کامل اين نامه به شرح ذيل است

 غلامی

 رياست محترم سازمان امور دانشجويان کشور، جناب آقای دکتر صديقی

با عرض سلام؛احتراما همانگونه که مستحضر می باشید، در پی اعتراضات مردمی در باب مسائل 



کاملا صنفی از جمله مشکلات اقتصادی و معیشتی در روزهای اخیر، اين اعتراضات به صورت 

مسالمت آمیز و به دور از هر گونه تنش و درگیری و اغتشاش در برخی از دانشگاهها و توسط 

منشور  08دانشجويان گرامی به عنوان قشر فرهیخته کشور صورت پذيرفت که مطابق با ماده 

حقوق دانشجويی اجتماعات و اعتراضات مسالمت آمیز در دانشگاهها آزاد و بلامانع می باشد و 

ین مطابق حق آزادی بیان و همچنین حق انتقاد و مطالبه گری مذکور در منشور حقوق همچن

دانشجويی تعارضی با قوانین ندارد. اما در کمال تاسف مطلع شديم در برخی دانشگاهها اين 

تجمعات با دخالت نیروهای امنیتی روبرو و به بازداشت تعدادی از فعالین دانشجويی در فضای 

ت به اتهامات واهی و خلاف واقع ختم شده است بطوری که برخی از اين افراد خارج از اجتماعا

هیچ گونه ارتباطی با تجمعات نیز نداشته اند، که اين امر باعث تشويش اذهان دانشجويان در 

سراسر کشور گرديده است. با توجه به مسئولیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در قبال 

شورای صنفی دانشجويان دانشگاه های ذيل خواهان آزادی بدون  دانشجويان اين مرز و بوم،

قید و شرط دانشجويان نام برده در زير و همچنین عدم تکرار چنین اتفاقاتی در آينده می 

 .باشد

 :اسامی دانشجويان به شرح زير می باشد

 امجدی سیاوش/  خانی محمد / مسافر مجید فائزه عبدی پور / :طباطبایی علامه دانشگاه

 غفاری سینا / شاهسون محسن /

 پدرام / راد قلی میکائیل / شناس حق محسن / ربیعی سینا لیلا حسین زاده / :تهران دانشگاه

 آوری آرش / موحدان سهیل /ثانی وهابی مهدی / مظفری علی / محمديان محمد / پذيره



 عارف / ورین کسری / ترابی محسن / اکبری مجید / طلب علم حسین امیر / ايمان دانیال /

 اهریجو محمد / محسنی میر محسن / فتحی

 

 

 

 

 

دیده بان حقوق بشر به ایران: استفاده از زور بیش از حد علیه راهپیمایان را 

 متوقف کنید

 
 بیانیه صدور با امروز است آمريکا در آن مقر که بشر حقوق بانديده سازمان – خبرگزاری هرانا

 و کنند متوقف را معترضین علیه حد از بیش زور از فادهاست بايد ايرانی مقامات که گفت ای

 تظاهرات و گفتن سخن یاجازه مردم به و دهند تغییر را ”سرکوب به اعتیادشان“ است لازم

 .بدهند

 :آيد می ادامه در ايران اخیر وقايع درباره بشر حقوق بان ديده سازمان بیانیه کامل متن



 زور از استفاده از ايرانی مقامات که گفت ای بیانیه دورص با امروز بشر حقوق بانديده سازمان

 به و دهند تغییر را سرکوب به اعتیادشان بايد و کند متوقف را معترضین علیه حد از بیش

 . بدهد تظاهرات و نگفت سخن یاجازه مردم

 د،کنن اجتناب حد از بیش زور کاربرد از بايد ايران مقامات که گفت امروز بشر حقوق بانديده

 و دهند، قرار بررسی مورد را کشور در کنونی هایاعتراض در افتاده اتفاق هایمرگ

 .کنند لغو را اينترنت به دسترسی بر خودسرانه هایمحدوديت

نفر از جمله دو مأمور  80های خبری رسمی صدا و سیمای ايران مرگ حداقل تا اينجا، کانال

اند. امات امنیتی در طول پنج روز گذشته تأيید کردهها با مقها و درگیریامنیتی را در اعتراض

در شهر مشهد آغاز شدند و به بیش از ده شهر ديگر گسترش  8107دسامبر  80ها در اعتراض

 .انديافته

افزايش تعداد “بان حقوق بشر، گفت: ی ديدهسارا لی ويتسون، مدير بخش خاورمیانه

های دهد که شجاعت کشاندن اعتراضنويد نمیی روشنی برای ايرانیانی ها آيندهشدهکشته

مقامات بايد به جای تهديدهای نه چندان پوشیده علیه “او افزود: ”. اندها داشتهخود به خیابان

شدگان را تضمین ی بازداشتها را مورد بررسی قرار دهند، حقوق همهمعترضان اين مرگ

 .”آمیز اعتراض کنندالمتتوانند آزادانه و مسکنند، و ضمانت کنند که مردم می

ها و نفر از جمله دو مأمور امنیتی در اعتراض 0ژانويه، کانال خبری صدا و سیما مرگ  8در روز 

های رخ داده در روز قبل در استان اصفهان را تأيید کرد. پیشتر نیز صدا و سیما مرگ درگیری

دو نفر در دورود در استان  دسامبر تأيید کرده بود. مقامات ضمنًا مرگ 20نفر را در روز  01

 .دسامبر را تأيید کرده بودند 21لرستان در 



های تهران، خراسان رضوی، و مرکزی را تأيید کرده نفر در استان 551پلیس بازداشت بیش از 

 اند.مقامات امنیتی همچنین در روزهای گذشته تعدادی از فعالان را بازداشت کرده.است

های اجتماعی حاکی از اين است که های موجود در شبکهفیلم های دولتی وهای رسانهگزارش

هايی بین معترضان و مأموران پلیس رخ داده است و اموال عمومی در بعضی از شهرها درگیری

های اجتماعی های شبکهاند. بعضی از ويديوها که به شکلی گسترده در کانالتخريب شده

دهند که نیروها از شدت عملی بالقوه کشنده علیه اند ظاهرًا نشان میزبان منتشر شدهفارسی

 ها نشده است.بان حقوق بشر موفق به تأيید اين فیلماند، اما ديدهمعترضان استفاده کرده

ژانويه، ماشالله نعمتی، فرماندار دورود، شهری در استان لرستان، مرگ چهار نفر از اهالی  0در 

 21دسامبر را تأيید کرد. او همچنین اتفاقی در  21و  80شده در های واقعاين شهر در درگیری

ساله و پدرش در اثر برخورد يک ماشین  08دسامبر را شرح داد که به ادعای او يک پسر 

نشانی تحت کنترل شورشیان با ماشین آنها برخورد کرد. او گفت که شورشیان بعداً آتش

 نشانی را رها کردند.ماشین آتش

ی مجلس از شهر ايذه در استان خوزستان به خادمی، نماينده اللهدر همان روز، هدايت

اند، اما دسامبر مرده 20در شهر در ” ناآرامی“رسمی ايلنا گفت که دو نفر در خبرگزاری نیمه

های اجتماعی را تکذيب کرد که علت مرگ آنها را تأيید نکرد. خادمی ضمنًا اين ادعاهای شبکه

های اجتماعی گفتند که های شبکهاند.حساببودهکرده های دولتی را تصرفمردم ساختمان

سردی، يک معترض در شهر ايذه، شلیک کرد و او را به قتل رساند. پلیس به مسعود کیانی قلعه



ها نشده است.سعید شاهرخی، معاون سیاسی استاندار بان حقوق موفق به تأيید اين گزارشديده

 اند.شهر تويسرکان کشته شده همدان به صدا و سیما گفت که سه معترض در

تخريب “نفر برای  58دسامبر، حسن حیدری، معاون دادستان شهر مشهد اعلام کرد که  80در 

طلبان در ايران، گزارش داد ی شرق، نزديک به اصلاحاند. روزنامهبازداشت شده” اموال عمومی

شهر اراک در استان  نفر را در 011نفر را در تهران و  811دسامبر مقامات  21که در روز 

 تهران، استانداری سیاسی معاون ناصربخت، اصغر علی ژانويه، 8 در  اند.مرکزی بازداشت کرده

 20نفر در  051دسامبر را تأيید کرد و اضافه کرد که  21 در تهران در نفر 811 بازداشت

 اند.ژانويه بازداشت شده 0نفر ديگر در  011دسامبر و 

شود گزارش داد که ی هرانا که توسط فعالان حقوق بشری گردانده میدسامبر، خبرگزار 21در 

پور، کسری نوری، محمد شريفی مقدم، مقاماتی از واحد اطلاعات سپاه پاسداران فائزه عبدی

 فعالان همه اند.اوين منتقل کردهبازداشت و به زندان  ظفرعلی مقیمی، و محمدضا درويش را

 دولت تبعیض با روروبه صوفی یسلسله يک که هستند گنابادی دراويش یجامعه محلی

.در يک ژانويه، شورای صنفی دانشجويان گزارش داد که چهار نفر از اعضای شورای استبوده

شده در بازداشتمرکزی آن که در ديداری با ريیس دانشگاه تهران با هدف آزادی دانشجويان 

 اند.بودند، برای مدتی کودتاه بازداشت شده بودهدسامبر شرکت کرده 20اعتراضات 

ای را های خبریوزير ارتباطات به تلگرام و تويیتر گفت که کانالدسامبر، آذری جهرمی، 21در 

 اند. چند ساعتببندند که او مدعی شد دست به انتشار مطالبی برای تحريک به خشونت زده

بعد، پاول دوروف، مديرعامل تلگرام، اعلام کرد که تلگرام کانال آمدنیوز را به خاطر دعوت 

فالوئرهايش به استفاده از کوکتل مولوتف علیه پلیس به حالت تعلیق در آورده است. اما چند 

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-13660/


های محبوب ساعت خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد که مقامات به شکل موقتی اپلیکیشن

 جتماعی تلگرام و اينستاگرام را بلوکه خواهند کرد.های اشبکه

ها آمده مقامات ايران با خشونت معترضانی را سرکوب کردند که به خیابان 8110در سال 

ها ی انتخابات رياست جمهوری اعتراض کنند و آن برخورد منجر به مرگ دهبودند تا به نتیجه

يران همچنین صدها فعال را بازداشت و بعد از ها و مراکز بازداشت شد. مقامات انفر در خیابان

 محاکماتی ناعادلانه به احکام طولانی مدت زندان محکوم کردند.

بان حقوق بشر گفت که مقامات ايران مسئول اين هستند که نه تنها امنیت عمومی را ديده

مانت آمیز و دسترسی آزاد به اطلاعات را ضتضمین کنند، بلکه حق مردم برای تجمع مسالمت

های محبوب تلگرام و اينستاگرام پاسخی شديدتر از حد بستن اپلیکیشن“کنند.ويتسون گفت: 

وی ”. کنندمند و سرکوب را مطرح میهای خود از فساد نظاملزوم به افرادی است که نارضايتی

ن ی سخن گفتمقامات ايرانی بايد اعتیادشان به سرکوب را تغییر دهند و به مردم اجازه“افزود: 

 ”.و تظاهرات بدهند

 

 تن از فعالان عرفان حلقه در تهران ۰بازداشت 

 



 

سه تن از فعالان عرفان حلقه  معماريان علی و سپهر شهريار سپهر، مهدی –خبرگزاری هرانا 

 .توسط نیروهای امنیتی در تهران دستگیر شدند

 امنیتی نیروهای ویس از اقدامی طی امروز صبح تسنیم، از نقل به هرانا خبرگزاری گزارش به

 .شدند بازداشت تهران در ”حلقه عرفان فعالیت در مؤثر عناصر و فعالان“ از تعدادی

مهدی سپهر، شهريار سپهر و علی معماريان هويت سه بازداشت شده مذکور است که توسط 

تسنیم اعلام و همزمان متهم به مشارکت در کمپین های حقوق بشری و کارزار بین المللی 

به اعدام محکوم کرده است. ” اتهام فساد فی الارض“دادگاه انقلاب آقای طاهری را به .شده اند

شماری از هواداران او در هفته های اخیر در واکنش به ادامه بازداشت او دست به اعتراض 

 .اندزده

 

 ن بار نقض شدحکم اعدام محمد علی طاهری برای دومی
 

 ديوان 22 شعبه در طاهری علی محمد اعدام حکم گذشته چهارشنبه روز –خبرگزاری هرانا 

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه .شد نقض نیازی قاضی رياست به کشور عالی

فعالان حقوق بشر در ايران، زينب طاهری وکیل مدافع محمد علی طاهری با اعلام اين خبر به 
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 شعبه در طاهری آقای موکلم اعدام حکم روز چهارشنبه گذشته“زارشگر هرانا گفت: گ

 .”شد نقض نیازی قاضی رياست به کشور عالی ديوان 22

پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به شعبه ديگری غیر “اين وکیل دادگستری در ادامه اظهار کرد: 

 .”ی میگرددارجاع میشود و دران شعبه پرونده مجددا رسیدگ 82از شعبه 

اتهاماتی که مجازات آن اعدام است بقرار بازداشت نمیتوان بیشتر از دوسال باشد، “وی افزود: 

تمام میشود و نسبت به آن در شعبه هم عرض  02دو سال بازداشت آقای طاهری بهمن 

 .”بايستی تعیین تکلیف شود، قرار بازداشت تبديل به قرار وثیقه گردد

با توجه به اين که ديوان نمی تواند رسیدگی ماهیتی “نتها افزود: اين وکیل دادگستری در ا

 .”نمايد پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به شعبه هم عرض ارسال نمود

 در هریمدافع محمدعلی طا ديگر وکیل طباطبايی محمود علیزاده گفتنی است که پیشتر

سازمان عفو بین الملل نیز مورخ .بود داده خبر موکلش اعدام حکم ابلاغ از ماه، شهريور 5 تاريخ

تیرماه با صدور بیانیه ای نسبت به محکومیت مجدد محمدعلی طاهری به اعدام ابراز  0۴

ن به گفته اين سازمان يک هفته قبل از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات اي.نگرانی کرده بود

زندانی عقیدتی در اسفندماه سال گذشته، صدا و سیمای ايران با انتشار برنامه ای تحت عنوان 

خواند. اين برنامه ادعا می کرد ” فرقه منحرف“، محمدعلی طاهری را رهبر اين ”حلقه شیطان“

 که آموزه های اين زندانی عقیدتی، مردم را به شک درباره باورها و فعالیت های اسلامی خود وا

 اين انتهای در. شود می روان سلامت در اختلال و پريشانی می دارد و باعث ايجاد اضطراب،

 طاهری محمدعلی مجازات خواهان کنند، می معرفی ”بازماندگان ” را خود که افرادی برنامه،

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-12437/
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 ن برنامه رااي قويا عقیدتی زندانی اين پیروان سیما، و صدا از برنامه اين انتشار پی در. شوند می

 .محکوم کردند

 

 به طاهری محمدعلی که است بار سومین اين در بیانیه عفوبین الملل همچنین آمده است،

 ” به 0201 سال در بار اولین عقیدتی، زندانی اين. شود می محاکمه الارض، فی افساد اتهام

ی اول به پنج سال حبس تعزير اتهام بابت و متهم ”الارض فی افساد ” و ”مقدسات به توهین

 اعلام دادگاه در و نشد صادر حکمی ”الارض فی افساد ” دوم؛ اتهام با رابطه در محکوم شد، اما

 های سلول در وی بعد، سال چهار طی. دارد نیاز بیشتری تحقیقات به حکم صدور که شد

 .شد نگهداری ها بازجويی ادامه بهانه به اوين زندان الف-دو بند انفرادی

، به پايان رسید. از طرفی ديگر او 0205تی، از بابت حبس دی ماه محکومیت اين زندانی عقید

به اعدام محکوم شد که اين حکم نیز در  020۴در سال ” افساد فی الارض” بار ديگر به اتهام 

 .نقض شد 0205سال 

” ساله خود از زندان آزاد نشد و مجددا با اتهام  5اين زندانی پس از اتمام دوران محکومیت 

بابت آنها، محکوم  0201به دلیل فعالیت های مشابهی که پیشتر در سال ” لارضافساد فی ا

 0220به گفته سازمان عفو بین الملل محمدعلی طاهری برای اولین بار در .شده بود، متهم شد



” و ” توهین به مقدسات“بازداشت و به  0201بازداشت و پس از دوماه آزاد شد. وی مجددا در 

از سوی  0201ريق تاسیس گروه حلقه عرفان متهم شد. وی در مهر از ط” افساد فی الارض

سال حبس تعزيری بابت اتهام اول محکوم شد و گفته شد  5دادگاه انقلاب تهران به  82شعبه 

که تحقیقات بیشتری برای صدور حکم اتهام دوم نیاز است. اين مسله باعث شد که مسئولین 

های عمومی، امتناع ورزند و وی را در سلول های انفرادی به بهانه بازجويی، از انتقال وی به بند

 .الف نگهداری کنند. اين زندانی کماکان در سلول انفرادی به سر می برد-بند دو

در روزهای اخیر محمد علی طاهری برای پاسخگويی به سئوالات قضات ديوان عالی کشور به 

 .شهر قم منتقل شده بود

 

 

 

 

 

 دیگر سکوت جایز نیست
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های سرکوب دولت جهوری اسلامی ، مانع برگزاری هفدهم آذرماه، نیروهای امنیتی و يگان

يادبود محمد مختاری و محمدجعفر پوينده شدند و دبیران و اعضای کانون نويسندگان را که به 

  اين دولت”( قضايی)“روايت انديش و مبارز ــ کسانی که حتی بهن روشنبزرگداشت اين عزيزا

 .کردند بازداشت را بودند، داده فراخوان ــ اندسرکوب و جنايت قربانی نیز

چرا صدای دادگری و آزاديخواهی محکوم به سکوت است؟ده روز پیش، ربابه رضايی، همسر 

ی )سرکوب( کار و کارگر مراجعه کرده وزارتخانهکارگر زندانی رضا شهابی، که به دادخواهی به 

بود، همراه با گروه کوچکی که به ياری و پشت گرمی او گرد آمده بودند، مورد اهانت و ضرب و 

ی د. تصويری که از حملهشدن بازداشت و گرفتند قرار  های سرکوب اين دولتتعدی يکان

ها منتشر شده بود، گواهی هماموران به يکی از شرکت کنندگان در اين جمع در رسان

چرا صدای دادخواهی، .شودخويی و خشونتی است که بر دادخواهان روا میجگرخراش بر درنده

حق طلبی و آزاديخواهی محکوم به سکوت است؟انفجار جنبش مردمی علیه رژيم فقر و فشار و 

اران درنگ هزسرکوب، سکوت را شکست. انفجاری با غريوی چنان رعدآسا که بانگش بی

گستر که در چشم بهم زدنی، به هر ای چنان دامنفرسنگ دورتر از کانونش شنیده شد و شعله

ای کوچک بود. ی جرقهای خشک، آمادهسامان و شهر و شهرک رسید. بديهی است که هیمه

ها، تفسیرها و يادداشتهای سیاسی اين ابر نبود. تحلیلآشکار است که اين، رعدی در آسمان بی

ی رويدادها و رد و اثرهايی را که نگریِ درخور، زنجیرهدقت و ژرفزه، و برخی از آنها باچند رو

درست است . ديگر سکوت جايز نیست اند کههای مادی و عینی اين انفجارند، نشان دادهزمینه

ابر نبود، اما بانگ رسايش سکوت را شکست. صدای که اين انفجار رعدی در آسمان بی

 امای ويژه بیان گرديد. راض و آزاديخواهی هیچگاه خاموش نبوده است؛ دو نمونهی اعتمتهورانه



 به …و قهدريجان ايذه، ملاير، تويسرکان، در که ایرسیده لب بر جان و خشمگین مردم انبوه آيا

ی پیش، يا دستگیری سرکوب بزرگداشت مختاری و پوينده، چهار هفته ريختند،از خیابان

همراهش، ده روز پیش، خبر داشتند؟ جنبش و خروش ديماه، با  همسر شهابی و عزيزان

ی خیزش علیه فقر و ستم را به هايش در اعماق، اين سکوت مرگبار را شکست و گَردهريشه

را در « نترسید، نترسید؛ ما همه با هم هستیم»سالها پیش، خیابان شعار .دست طوفان داد

ی عبوس اوباش انی که خود را در برابر چهرهتنش بین شوق و دلهره آفريد: به نوجوان و جو

نترس، نترس؛ ما »زد: رفت تا تسخیر هراس شود، نهیب میديد و دلش میبرگماشته، تنها می

شود؛ با يک داد. امروز نیز اين شعار تکرار میخیابان به خود قوت قلب می«. همه با هم هستیم

بترسید، »در گوش حاکمان « هستیمنترسید، نترسید؛ ما همه با هم »فرق اساسی. شعار 

خود و شود؛ و آنکس که در خیابان با اين شعار بهشنیده می« بترسید؛ ما همه با هم هستیم

ا و در خلوت ترسهای خود، نجوبه نیز  زند، شايد نداند که دولتمردانهمراهانش نهیب تهور می

 سیاستمداران و  می اين دولتکنند: نجوايی که، در پیامهای سران نظااين شعار را تکرار می

 شود؛می شنیده برعکس، و طلباناصلاح به اصولگرايان پیامهای در و يکديگر به نزديک و دور

 نسبی  خودداری!مهستی هم با همه ما نترسیم؛ نترسیم،»: دهندمی دلداری همبه هم آنها

 با که جنبش، نخست یروزه دو در شديد و گسترده سرکوب از اسلامی جمهوری دولت

. کردمی واقعیت جايگزين را آرزو شد، تعبیر دولت اين سراسیمگی يا ناتوانی به خوشبینی

 مراتب به ، اسلامی جمهوری دولت سرکوب دستگاههای ايدئولوژيک و ساختاری توان ترديدبی

 افتد، خطربه واقعی طوربه موجوديتش که آنجا بکاربستنش، از  تر از اينهاست و اين دولتبزرگ

 را تظاهرکنندگان کوچک هایجمع تواندمی سرکوب یشیوه اين. ندارد ابايی کوچکترين



 وسیع هایدستگیری به تواندمی دهد، پايان اجتماعات و هاتحصن به تواندمی کند، پراکنده

 .تواند حتی جمعی را به گلوله و رگبار ببنددمی بزند، دست

 ای و سراسری هم کارا باشد؟و بزرگ منطقه تواند در برابر اعتصابات کوچکاما آيا می

های آتشینش را از اعماق ژرف تر بینیم، گدازهآتشفشانی که فورانش را در ستیغ جنبش می

های وقیح بین گورخوابی و کشد. نابرابری در توزيع درآمدها و تقابلزندگی اجتماعی بیرون می

ايی است که در اعماق سازوکار تولید و های بیرونی کشاکشها و تضادهرانی، تنها جلوه«پورشه»

و چه در تعامل با « ملی»ی کلِ زندگی اجتماعی، چه در چارچوب دارانهبازتولید سرمايه

داری دست درکارند. معضل اساسی دستگاههای ايدئولوژيک اسلامی و پیرامون و جهان سرمايه

تنفس زندگی روزمره را نحوی فضای دستگاههای سرکوب ولايتی فقط اين نیست که هرکدام به

های کنند، بلکه، با سرکوب و سترون کردن فضای گفتگويی آزاد، ظرفیتتنگ و آلوده می

حل آن تضادها توانا باشند، آرمانی، خیالی و رود بهاجتماعی و تاريخی عاملینی را که تصور می

های دمکراتیک کنند. اينکه اين فضای آزاد برای انديشه و بیان، حتی در ظرفای میاسطوره

بورژوايی نیز ممکن نیست، فقط ناشی از دستگاه سرکوب سیاسی و ايدئولوژيک نیست، بلکه 

توانست در می”( مستقل“و ” ملی)“شود، بورژوازی ناشی از فقدان نهادهايی است که تصور می

ی، ترين خواستهای اجتماعفضايی آزاد برای خود و ديگران بسازد. از همین روست که گاه ساده

خواه خواست دانشجويان در مشارکت در امر راهبری دانشگاه باشد، خواه خواست آزادی پوشش 

ترين تضادهای زنان و مردان يا خواست تشکیل انجمنی صنفی، بلافاصله و بلاواسطه بنیادی

میرد، يا با زنجیر به تخت کند. از همین روست که کارگر در زندان میجامعه را فعال می

ترين حقوق انسانی، ها و سلب بديهیشود يا با شديدترين آزارها و شکنجهبسته میبیمارستان 



خواهد انجمن شود، آنهم فقط به اين دلیل که میعامدانه و آگاهانه به سوی مرگ رانده می

تلقی « اقدام علیه امنیت کشور»ی مشروعش، اش را بسازد يا اصرار دارد که خواستهصنفی

ما دقیقاً همین تطابق اين دو جرم در واقعیت است. اينکه خواست تشکیل ی اصلی انشود. نکته

شود، خود سرشت متناقض اين واقعیت را تلقی می« اقدام علیه امنیت کشور»انجمن صنفی، 

 .کندآشکار می

رسانند، بسته های اعماق را به ستیغ میجنبش ديماه، اگر راه آوندهای و دهلیزهايی که گدازه

بسته نشدن، تنها امید و آرزو نیست، بلکه وظیفه نیز هست، آنگاه اين توان را دارد نشود، و اين 

ای چنان مهیب مبدل شود که کوچکترين خاکريزش، سرنگونی دولت جمهوری که به زلزله

ای که به نسبت جايگاه در نگاه به جنبشِ اعتراضی کنونی و در رويکرد و مداخله.اسلامی است

 :معیار اهمیِت تعیین کننده و بنیادين دارندکنشگر، ممکن است، دو 

های اندازها و چشمداشتتوان، و نه بايد، در چشماول آنکه : جنبش موجود را نه می

های توطئه و ديگر آنکه : بايد با تمام توان از تسلیم شدن به تئوری.ايدئولوژيک اسیر کرد

ممکن است اين تئوريها خطا باشند، رو که ی جنبش پرهیز کرد؛ نه از اينفروغلتیدن به تخطئه

بلکه به اين دلیل که دشمنان هر جنبش آزاديخواهانه و انقلابی واقعی، از هیچ کوششی برای 

های دروغین اِبا نخواهند داشت. اعتبار کردن آن، حتی از اختراع و شايع کردن توطئهبی

داد که حتی آنجا که واقعیت برعکس، با جدی گرفتن اينگونه شواهد و با افشای آنها بايد نشان 

نگرانان اند، که دير يا زود، دامنگیر خود آنها نیز خواهد شد. دلدارند، آتشی را افروخته

های بسیار، هراس دارند جنبش تهیدستان از سر ناآگاهی پروسواس و دلسوزی که بنا بر تجربه

ی شند به وظیفههای داخلی و خارجی شود، بايد بکوها و توطئهبازيچه و قربانی طرح



شان در راستای اعتلای همین جنبش و در خدمت آن عمل کنند؛ مبادا در انکار روشنگرانه

  .مشروعیت و حقانیتش باشند

 

 بازداشت نزدیک به دو هزار نفر در اعتراضات سراسری اخیر

 

 

شدگان تظاهرات اعتراضی سراسری در ايران، آمارهای منتشر شده در مورد تعداد بازداشت

روز  0ها، در طول بر اساس اين گزارش.حکايت از دستگیری نزديک به دو هزار نفر دارند

نفر در شهرهای  211گذشته و در جريان برگزاری اعتراضات سراسری، تاکنون بیش از هزار و 

 .مختلف ايران بازداشت شده اند

دگان بازداشتی بیشترين دستگیر ش ۴51بر اساس آمارهای رسمی، تهران با دست کم 

بازداشتی در جايگاه دوم  202اعتراضات اخیر را داشته است. پس از تهران، استان مرکزی با 

 .قرار دارد

نفر،  081نفر، در رشت  022نفر، در مشهد  051بر همین مبنا در گلستان و همدان هر کدام 

، در کرج نفر 21نفر، در آذربايجان غربی  ۴1نفر، در اردبیل  21نفر، در کاشان  21در کرمان 



نفر و در نظرآباد تاکنون شش نفر در جريان  0نفر، در فارس  00نفر، در رباط کريم  81

 .انداعتراضات روزهای اخیر بازداشت شده

های منتشر شده حکايت از بازداشت گسترده دانشجويان از سوی نیروهای همچنین گزارش

نماينده مردم تهران در مجلس امنیتی دارند. در همین زمینه روز گذشته پروانه سلحشوری، 

طبق لیستی که »دانشجو داده است. او گفته:  01شورای اسلامی خبر از دستگیری نزديک به 

اند که اين رقم ممکن است دانشجو در سراسر کشور بازداشت شده 01به من داده اند، حدود 

نفر مطمئن  01ت بیشتر هم باشد و با آزاد شدن برخی کمتر شود، اما در حال حاضر از بازداش

 «.هستیم

ای شورای صنفی دانشگاه های سراسر ايران با انتشار نامه 88دی ماه نیز،  0۴روز پنجشنبه 

فعال دانشجويی تنها در  85خطاب به منصور غلامی وزير علوم و فناوری با تايید بازداشت 

 .تهران، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دانشجويان بازداشتی شده بودند

دی ماه، مجید سرسنگی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران خبر از آزادی  02صبح امروز شنبه 

کمیته ای برای پیگیری »تعدادی از دانشحويان بازداشت شده اين دانشگاه داده و گفته بود: 

 .وضعیت دانشجويان بازداشتی دانشگاه تهران تشکیل شده است

بنابر »ه گفته محمود صادقی، نماينده مجلس بازداشت اين دانشجويان در حالی است که ب

ها حضور اطلاعات موثق بعضی از دانشجويان بازداشت شده اصلا در تظاهرات

روز است که ادامه داشته و تاکنون مردم  0تظاهرات اعتراضی سراسری در ايران .اندنداشته

  .دانشهر در سراسر کشور اقدام به بگزاری تجمعات اعتراضی کرده 011بیش از 



 

 کشور ناقض آزادی مذاهب قرار دارد 20ایران همچنان در فهرست 

 
های دينی و مذهبی بوده، جمهوری اسلامی همواره ناقض حقوق بشر به خصوص حقوق اقلیت

 .های مدافع حقوق بشر برودهای سازماناما هیچ گاه سابقه نداشته زيربار گزارش

 

به گزارش محبت نیوز، وزارت خارجه آمريکا در جديدترين گزارش خود نام کشورهايی که به 

های مذهبی در آنها، موجب نگرانی واشنگتن هستند را منتشر کرد. در دلیل نقض آزادی

 01رت خارجه آمريکا روز پنجشنبه منتشر کرد، نام ای که هدر نائورت، سخنگوی وزابیانیه

شود که طبق معمول جمهوری اسلامی ايران و چند کشور ديگر آسیايی و کشور ديده می

آفريقايی در آن درج شده است. برمه، چین، اريتره، ايران، کره شمالی، سودان، عربستان 

ن ناقضان آزادی مذهبی در سعودی، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان بار ديگر به عنوا

 .اندجهان معرفی شده

( بار ديگر به طور به عنوان کشورهايی که 0202)اول دی ماه  8107دسامبر  88اين فهرست 

بر اساس اين بیانیه، .آمريکا در مورد نقض جدی آزادی مذهبی در آنها نگرانی دارد تايید شد
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هرست ويژه کشورهايی که بايد آنها را از وزير خارجه دولت دونالد ترامپ نام پاکستان را به ف

، 0002المللی مذهبی سال طبق قانون آزادی بین.اين حیث زير نظر داشت، اضافه کرده است

هايی را که از اين نظر مورد نگرانی وزارت خارجه آمريکا موظف است هر سال اسامی دولت

خر ارديبهشت ماه در کمیسیون ايالات متحده درباره آزادی مذهب اوا.هستند معرفی کند

 8107های مذهبی در کشورهای جهان، از جمله ايران، در سال گزارشی به تداوم نقض آزادی

در مورد « کشورهای مورد نگرانی ويژه»ايران را در رديف  0000پرداخت. دولت آمريکا از سال 

جمهوری .ندآزادی مذاهب قرار داده و اين گزارش توصیه کرده بود ايران امسال نیز باقی بما

های دينی و مذهبی بوده، اما هیچ اسلامی همواره ناقض حقوق بشر به خصوص حقوق اقلیت

های مدافع حقوق بشر برود و مسوولان و رهبران های سازمانگاه سابقه نداشته زيربار گزارش

کلیا های مذهبی بالاست تا آنجا که حتی يوناتن بتکنند که سطح آزادیايران مدام ادعا می

به .های دينی استنماينده آشوری مجلس شورای اسلامی مدعی شده بود ايران بهشت اقلیت

های جديدی را در حوزه حقوق بشر علیه دنبال تظاهرات اخیر در ايران آمريکا قصد دارد تحريم

 .ايران اعمال کند

اد حسن روحانی ريیس جمهوری ايران در اوايل رياست خود بر قوه مجريه شعارهای زيادی د

بهبود بخشد و مديريت اين حوزه را  راهای دينی در کشورکه قصد دارد وضعیت حقوق اقلیت

سال همچنان  5به علی يونسی وزير پیشین اطلاعات واگذار کرد، اما نتیجه آن شد که بعد از 

 .چرخدای که در گذشته بود میدر روی همان پاشنه

 

 ظاهرات سراسری ایرانتشکیل جلسه اضطراری در شورای امنیت در خصوص ت

 



 

گیری روز جمعه پانزدهم دی ماه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی و موضع

ای اضطراری تشکیل تظاهرات سراسری ايران و نحوه برخود حکومت با اين اعتراضات جلسه

دهم به گزارش تارنگار حقوق بشر در ايران، در پی درخواست آمريکا روز جمعه پانز.خواهد داد

دی ماه ساعت سه بعدازظهر به وقت محلی شرق آمريکا جلسه ای در شورای امنیت سازمان 

نیکی هیلی .گیری درباره تظاهرات سراسری در ايران تشکیل خواهد شدملل متحد برای موضع

 برگزاری دنبال به کشورش بود گفته نماينده آمريکا در سازمان ملل متحد اوايل هفته جاری

خانم هیلی روز .بود خواهد ايرانی معترضان از حمايت منظور به امنیت رایشو در ایجلسه

دهند همه آنها که آزادی را دوست خواهی سرمیوقتی مردم ايران فرياد آزادی»شنبه گفت سه

نماينده آمريکا در سازمان ملل متحد درعین حال گفته بود به .دارند بايد کنار آنها بايستند

برای موافقت با .ر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهد بوددنبال طرح اين موضوع د

 0ای به برنامه اين شورا دست کم خواسته يکی از اعضای شورای امنیت جهت افزودن جلسه

های مقام.عضو اين شورا بايد با برگزاری آن موافقت کنند ولی کسی حق وتو ندارد 05عضو از 

آمیز در ايران بیان مايت خود را از اعتراضات مسالمتدولت آمريکا طی روزهای گذشته بارها ح

 دونالد ترامپ، .اندکرده

جمهوری آمريکا، از نخستین ساعات تظاهرات سراسری در صفحه رسمی تويیتر خود از رئیس

مردم ايران بالاخره »اين اقدام مردم ايران حمايت کرد؛ وی در آخرين تويیت خود اعلام کرد: 



جمهور اند. همه پولی که باراک اوباما )رئیسفاسد ايران دست به اقدام زدهرحم و علیه رژيم بی

قبلی آمريکا( از روی نادانی به آنها )حکومت ايران( داد، صرف تروريسم و پر شدن جیب آنها 

اند. ايالات متحده وضعیت را زير شد. مردم غذای کم، تورم بزرگ دارند و از حقوق بشر محروم

های آمريکايی ها در ايران با پشتیبانی ساير مقامنالد ترامپ از اعتراضحمايت دو.نظر دارد

جمهور، پل رايان رئیس مجلس نمايندگان، وزارت امور ازجمله مايک پنس معاون رئیس

کین، لیندسیگراهام و خارجه، و چندين سناتور آمريکايی از جمله تام کاتن، تد کروز، جان مک

نتون، وزير امور خارجه پیشین ايالات متحده، همراه شده برنی سندرز، و نیز هیلاری کلی

تحت »جمهور امريکا نیز روز يکشنبه اعلام کرد: ايوانکا ترامپ، دختر و مشاور ارشد ريیس.است

جو در ايران قرار گرفتم. ما بايد در کنار مردم ايران که تأثیر قهرمانی و شجاعت معترضان صلح

 .بايستیمدر پی رهايی از استبداد هستند، 
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 روایتی تلخ از درد زنان سرپرست خانوار

وبويراحمد به دلیل فقر، گويد تعداد زيادی از دختران در روستاهای کهکیلويهيک عکاس می

يت زندگی کنند. او جدای از روامسائل فرهنگی و نداشتن تحصیلات در سنین پايین ازدواج می

 گزارشات نقض حقوق زنان



ساله خود است، از زندگی دختر ديگری ياد 25سالگی بیوه شوهر ۴5که در « زيادی پورامیر»

 !ساله است25است اما همسر پنجم مردی  0278کند که متولد می

کند و از توان مالی ضعیفی ساله، به همراه دو فرزند پسرش زندگی می۴5زيادی پورامیر، 

 سالگی بر اثر سکته قلبی فوت کرده است25ل قبل در برخوردار است. همسرش چهار سا

ساله، هفت فرزند دارد و همسرش مشکل بینايی دارد و توانايی کار کردن ۴1گلشن زمان، .

 .ندارد و مسئولیت فرزندان بر عهده اوست

ساله، همسرش سه سال قبل به علت مشکلات عصبی ناشی از فقر خودکشی 80کبری بیدارخو، 

کند و تنها درآمد آنها از طريق کمیته امداد و يارانه با سه فرزندش زندگی میکرده و کبری 

های قومی به قتل رسیده. ساله، همسرش چهار سال قبل در درگیری82افسانه قباديان، .است

 .کنداو به همراه دو فرزند دخترش در کنار پدر و مادر همسرش زندگی می

رش را در يک تصادف از دست داد. زينب به همراه ساله، چهار سال قبل همس82زينب دوره، 

 .کنددخترش شهلا در کنار خانواده همسرش زندگی می

های کوتاهی است که در يک گزارش تصويری به اشتراک گذاشته شده اما اينها بخشی از روايت

ها داشت. روايت زندگی زنان سرپرست خانواری که ها نوشت و تحلیلتوان با آن داستانمی

شدن زندگی روی از آنها برگردانده و گرفتار عرف و محدوديت و فقر سرپرستلی قبل از بیخی

اند؛ دخترانی که در کودکی ازدواج زودهنگام دارند و در موارد زيادی همسر چندم مردانی شده

 .شوندتر از خود میسال بزرگچند ده



ای گزارش زنان و اقتصاد وبويراحمد برفاطمه عابدی، عکاسی که در روستاهای کهگیلويه

مقاومتی رفته بود، در میان روستاهای اين منطقه با تعداد زيادی از زنان سرپرست خانوار 

شان را به ای از زندگی تلخشود و در ارتباطی نزديک و زندگی چندروزه با آنها گوشهمواجه می

اها به دلیل فقر، گويد تعداد زيادی از دختران در اين روستکشد. اين عکاس میتصوير می

کنند. او جدای از روايت زندگی مسائل فرهنگی و نداشتن تحصیلات در سنین پايین ازدواج می

ساله خود است، از زندگی دختر ديگری ياد 25سالگی بیوه شوهر ۴5که در « زيادی پورامیر»

اد گويد تعدساله است. عابدی می25است اما همسر پنجم مردی  0278کند که متولد می

وبويراحمد که او چند هفته در آن بوده، زيادی از همسران زنان در روستاهای منطقه کهگیلويه

العبور های صعبوآمد جادهاند. حالا يا در رفتمستقیم و غیر مستقیم به دلیل فقر از دست رفته

کبری »اند. او روايتی از زندگی اند، يا حتی خودکشی کردهای فوت شدهو تصادف جاده

گويد مردان زيادی در اين روستاها در اثر کند و میدارد که همسرش خودکشی می« یدارخوب

شان بدون حامی و همسران و فرزندان فشارهای اقتصادی و فقر خودشان را خلاص کرده

 .اندمانده

ای از آن است، روستاهايی با حداقل به روايت اين عکاس روستاهايی که زندگی اين زنان گوشه

نوار هستند اما حداقل سه يا چهار خانوار اين روستاها را همین زنان سرپرست خانوار خا 01

کننده از زنان تنها در زندگی جدای از دردی که به جان دهند و اين آمار نگرانتشکیل می

جز  کننده باشد و بايد امیدوار باشیم که بهگیران اين کشور نگراناندازد، بايد برای تصمیممی

ی محدودی که کمیته امداد و يارانه برای اين زنان دارند، مسئولان ديگری هم اين آمار هاکمک

 .ها را در واقعیت ديده باشندو اين زندگی



های گذشته رو به رشد در آمار سرشماری مرکز آمار ايران تعداد زنان سرپرست خانوار در دهه

دگی اين زنان تغییری ايجاد نکرده و های توسعه و اقتصادی در زنبوده است و بايد گفت برنامه

تعداد  0225اين آمار در سال  بر اساس.تعداد آنها بدون نوسان امیدوارکننده زياد شده است

 02۴5هزار نفر بود. اين آمار در سال  208زنان سرپرست خانوار در کل کشور اندکی بیش از 

به بعد در  0225رسد اما از می هزار نفر 511به مرز  0255هزار نفر و در سال  221به مرز 

 27میلیون و هزار، يک 225ترتیب به  با رشدی چندبرابری به 0205و  0225، 0275های سال

رسد. به هزار نفر می 20و میلیونهزار و سه 5۴1و هزار، دومیلیون 211و میلیونهزار، يک

هزار نفر به سه میلیون نفر  211عبارتی در فاصله شش دهه تعداد زنان سرپرست خانوار از 

و دوران پس از جنگ  0225رسیده است. عمده افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار مربوط به 

هايی مانند و شروع دوران جديد سازندگی در ايران است. دورانی که روستاها با پديده

ستا کمتر و تر شدند و مردان روخشکسالی، بیکاری و مهاجرت به پايان خود نزديک و نزديک

عنوان زنان سرپرست خانوار تعريف شده، بارها تغییر  ها بهکمتر شدند. آن چه در اين سال

شوند و امروز چه مواردی به اين تعريف اضافه کرده. بايد ديد اين آمار شامل چه مواردی می

که پس از اند. تعريف زنان سرپرست خانـوار شامل زنان بیوه، زنان مطلقـه )اعم از زنـانی شده

کنند، کنند يا به خانه پدری بازگشته ولی خود امرار معاش میتنهايی زندگی می طلاق به

همسران مردان معتاد، همسران مردان زندانی، همسران مردان بیکار، همسران مردان مهاجر، 

همسران مردانی که در نظام وظیفه مشغول خدمت هستند، زنان خودسرپرست )زنان سالمند 

اند(، همسران مردان سرپرستی که هرگز ازدواج نکردهدختران خودسرپرست )دختران بیتنها(، 

ها اين موارد تفکیک شود اما آيا در سرشماریاز کار افتاده و سالمند و البته موارد ديگری می



ل ويژه در روستاها به دلی شده اعتماد کرد؟زنان سرپرست خانوار به اند تا بتوان به آمار ارائهشده

مواجهه مستقیم با کار روزانه سخت که لاجرم مجبور به انجام آن هستند، بسیاری از 

کنند. انواع کارهای داخل خانه و های روزانه خود را رها میهای زنانه و دلخوشیظرافت

نگهداری دام يا کشاورزی محدودی که دارند، جزئی از زندگی زنان روستايی است که در کنار 

گیرد. تعداد زيادی از زنان سرپرست خانوار تمالی زن سرپرست خانوار قرار میکار درآمدزای اح

اند درآمدی هايی محدود توانستهويژه آنهايی که تحت پوشش کمیته امداد هستند، با وام به

عنوان يکی از  کمیته امداد به.محدود را برای گذران زندگی خود و کودکان خود داشته باشند

ای حدود ی حواسش به زنان سرپرست خانوار است، توانسته جامعهمتولیانی که تا حد

میلیونی از اين زنان را پوشش دهد. به اذعان رئیس کمیته امداد، زنان سرپرست خانوار يک

هايی حمايتی برای زندگی، کار و جمعیت اصلی مددجويان اين مجموعه هستند که امداد برنامه

قدر نیستند که در ظاهر و باطن زندگی اين زنان تأثیر ا آنهمسائل ديگر آنها دارد اما اين کمک

بر روزمره آنها حاکم است. بسیاری از اين « بخور و نمیر»چندانی بگذارند و به عبارتی وضعیتی 

زنان به دلیل عرف اجتماعی سنگینی که شکستن آن تابو بالايی دارد، حتی اگر در سنین پايین 

کنند و به تنهايی يا با سرپرست شوند، ديگر ازدواج نمیری بیمطلقه، بیوه يا به هر عنوان ديگ

دهند. بسیاری از اين زنان از سنین میانی به بعد با انواع خانواده همسر به زندگی ادامه می

رو هستند اما به دلیل نبود حمايت اجتماعی و درمانی، توان درمان خود را ها روبهبیماری

زند و علاوه بر خود، به ردگی در ظاهر و رفتار آنان موج میندارند. از سوی ديگر مسئله افس

 .توان گفت که فقر زايشی تلخ داردگونه می شود و اينفرزندان دختر و پسر نیز منتقل می



های گذشته بارها مسئولان اجرايی در کشور قوانینی را برای کاهش سختی زندگی زنان در سال

های اجتماعی اند اما مقاومتیلیونی رو به افزايش داشتهسرپرست خانوار و حمايت از اين قشر م

قانون برنامه پنجم  87عنوان نمونه در ماده  و اجرائی در برابر اين موضوعات کم نیست. به

های نامه اجرائی آن در کمیسیون اجتماعی دولت تحت بررسی است، بیمهتوسعه که آيین

دار، زنان شی از آن، موضوع بیمه زنان خانهچندلايه و فراگیر اجتماعی مطرح است که در بخ

شدن راه درازی سالخوره، بیوه و خودسرپرست مطرح شده است اما اين موضوعات تا اجرائی

سوز های زندگی زنان سرپرست خانواری که امروز با مشکلاتی جاندارند و حتما روی زخم

ان سرپرست خانوار دارای فرزند گذارد. تعداد زيادی از زنکنند، مرهمی نمیوپنجه نرم میدست

، زنان 05کنند. بر اساس آمار سرشماری يا همراهی در زندگی نیستند و به تنهايی زندگی می

هزار نفر از سه میلیون  221و میلیونکنند، يکزندگی می« تنهايی»سرپرست خانواری که به 

 .ی تنها هستندتوان گفت نیمی از اين زنان در زندگی تنهانفر ذکر شده است و می

اگر آمار حدود يک میلیونی زنان سرپرست خانوار مددجوی کمیته امداد را معیاری بر کل اين 

ای داشت. بر اساس آمار اختصاصی شرق از کنندهگیری نگرانتوان نتیجهجمعیت بگذاريم می

ز اين درصد کل جامعه آماری کمیته امداد زنان سرپرست خانوار هستنند و ا ۴1  افراد کمیته

 52،2درصد اين خانوارها با زن سرپرست خانوار تک نفره يا دو نفره هستند. ) 21میان حدود 

درصد زير  51سواد ، درصد کاملا بی ۴2درصد دو نفره( از اين میان  80.2درصد يک نفره و 

درصد تحصیلات دانشگاهی دارند. در بررسی اين آمار مشخص  0.8ديپلم و ديپلم و حدود 

 02سال، بیش از  21تا  ۴0درصد  85، سال 21درصد جامعه اين زنان بالای  ۴2ه شود کمی

اگر چه سهم طلاق در دلايل   سال هستند. 85درصد زير  01سال و حدود  ۴1تا  85درصد 



های اخیر بیشتر شده است اما اين رقم در مقابل دلیل فوت همسر هنوز تنهايی زنان در سال

 .درصد قرار دارد 72ه ب 0۴.0کمتر است و در نسبت 

 

 

 

 

 

ها طرد درصد زنان زندانی بعد از آزادی ازسوی خانواده00از بیش

  شوند/ آمار اعتیاد در میان زنان زندانیمی



 درگیر نحوی به زن زندانیان درصد 21 گفت: ها زندان سازمان درمان و بهداشت مديرکل

 کم همچون مختلفی های بیماری با شوند، می زندان وارد وقتی که طوری به هستند، اعتیاد

 کنند. می نرم پنجه و دست عفونی های بیماری و سوءتغذيه خونی،

 و خشونت از پیشگیری» پنل در ها، زندان سازمان درمان و بهداشت مديرکل تشکريان مهرزاد 

 با شد، برپا ايران خانواده سلامت انجمن همت به که ،«زنان برای مراقبتی خدمات کردن فراهم

 از که زنان از گروه اين به افزود: زندانی، زنان به درمانی و بهداشتی خدمات ارائه بر اکیدت

 می ارائه بهداشتی های بسته زنان به ورود بدو در نیستند، برخوردار هم مناسبی فردی بهداشت

 را افراد قبیل اين در پرخطر رفتارهای همچنین، کنیم. می شروع را آنان اعتیاد درمان و دهیم

 کنیم. می کنترل شناسی، روان های مشاوره و آموزش با

 

 زنان درصد 01 از بیش که مطلب اين عنوان با ها زندان سازمان درمان و بهداشت مديرکل

 ارتباط به نیاز افراد اين افزود: شوند، می طرد خانواده طرف از زندان، از آزادی از بعد زندانی

 در و شده روحی مشکلات دچار شوند، طرد خانواده طرف از وقتی که حالی در دارند؛ عاطفی

 می نتیجه

 

 طیبه شوند. می کشیده ها آسیب ساير و فروشی تن موادمخدر، سمت به دوباره که بینیم 

 و همسر به نسبت که هايی خشونت از نیز اسلامی شورای مجلس نماينده عنايتی شاه سیاوشی



 اين به گفت: و برد نام ها خشونت ترين ايعش عنوان به گیرد، می صورت کودکان با بدرفتاری

 انواع با روز هر که کرد اضافه نیز را سیاسی و اجتماعی های خشونت بايد ها، خشونت از دسته

  هستیم. مواجه جامعه در آن

 بیش و کم جوامع همه و شود نمی ايران شامل تنها ها خشونت نوع اين که اين بیان با وی

 آمارهای ايران، در ما مشکلات و معضلات از يکی افزود: کنند، می بهتجر را ها خشونت اين انواع

 قرار يکديگر با تناقض در آمارها اين و شود می ارائه ها خشونت از که است مختلفی و متفاوت

  شد. خواهد خشونت حل برای راهکار ارائه به منجر دست، يک آمار وجود که حالی در دارند.

 کرد اشاره «پنهان خشونت» موضوع به ايران، مامايی علمی جمنان رئیس خداکرمی ناهید دکتر

 شوند؛ می خشونت نوع اين دچار نیز مردان بلکه نیست، زنان متوجه تنها خشونت اين گفت: و

  است. عارضه ترين شايع فیزيکی آسیب خشونت، نوع اين در که طوری به

 نتايج به بهزيستی، ازمانس اعتیاد درمان و پیشگیری توسعه مرکز رئیس سده براتی فريد

 در که طرح اين در افزود: و کرد اشاره تهران در خشونت بررسی از پايلوت طرح يک اجرای

 کردند اعلام درصد 87 بودند، زنان آماری جامعه درصد 50 و شد انجام تهران منطقه 88 سطح

  اند. شده خشونت دچار که

 درصد 0 سنگین، خشونت درصد 0.۴ سبک، خشونت دچار زنان اين درصد ۴.8 گفت: وی

 هم درصد 5.۴ اينکه، ضمن اند شده کلامی خشونت دچار نیز درصد 2 و عاطفی خشونت

 اند. کرده تجربه را جنسی خشونت

 

 ترین قوانین حمایتی برخوردار نیستندزنان و کودکان از ابتدایی



يد و فرصت برای زنان عضو فراکسیون زنان با بیان اينکه لايحه تامین امنیت زنان مرز میان تهد

جامعه قرار گرفته، بر ضرورت بررسی دقیق تمام ابعاد آن قبل از تبديل لايحه فوق به قانون 

تامین امنیت »به گزارش گروه اجتماعی برنا ، زهرا سعیدی مبارکه در رابطه با لايحه .تاکید کرد

ا بیان اينکه اين لايحه قرار است در ماه آتی از سوی دولت به مجلس فرستاده شود، ب  که« زنان

می تواند هم فرصت و هم تهديدی برای جامعه زنان کشور ايجاد کند در گفت و گو با خانه 

ملت گفت: بی ترديد هر موضوعی که به قانون تبديل شود، اگر ابعاد مختلف آن به طور دقیق 

 .بررسی نشود، ممکن است در برهه ای از زمان آسیب رسان باشد

 

مبارکه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه مسلم است هر اقدامی که در نماينده مردم 

جهت ايجاد فرصتی برای بخشی از جامعه صورت می گیرد، می تواند به نوعی تهديد به حساب 

آيد بنابراين ما بايد قبل از تبديل اين لايحه به قانون تلاش کنیم تا تهديدها و نقاط ضعف آن را 

 .به حداقل برسانیم

وی با بیان اينکه بررسی لايحه امنیت زنان در دستورکار فراکسیون زنان قرار می گیرد تصريح 

جای بررسی بیشتری دارد بنابراين نمايندگان مجلس بعد از « تامین امنیت زنان»کرد: لايحه 



مطالعه مفاد آن تلاش خواهند کرد، اين موضوع را به خوبی تحلیل کرده، تا بتوانند تصمیمی بر 

 .مبنای تحقق ضروريات ارتقای جايگاه اين بخش از جامعه اتخاذ کنند

اين نماينده مجلس دهم يادآور شد: فلسفه مديريتی هر قانونی که قرار است برای بخشی از 

جامعه به تصويب برسد، اين بوده که نقاط ضعف آن به گونه ای القا نشود، که تحرکاتی را در 

ينکه هم اکنون بر اساس حساسیتی که موضوع زنان در جامعه جامعه علیه آن ايجاد کند، کماا

داشته، اين لايحه نیز موافقان و مخالفان بسیاری را به همراه دارد ضمن اينکه تا حدودی رنگ 

 .و بوی سیاسی هم به آن داده اند

سعیدی تاکید کرد: ما در فراکسیون زنان بعد از بررسی تمام ابعاد اين لايحه چنانچه به اين 

تیجه برسیم که تبديل آن به قانون برای زنان جامعه فرصتی مناسب ايجاد می کند، از آن ن

حمايت می کنیم و اگر احساس کنیم که تهديد ايجاد می کند، اقدامات لازم در جهت رفع 

 .نقاط ضعف آن را انجام خواهیم داد

رتقای جايگاه زنان و عضو فراکسیون زنان مجلس با انتقاد از عدم وجود مصوبه هايی که موجب ا

کودکان در کشور شود خاطرنشان کرد: تاکنون زنان و کودکان از ابتدايی ترين قوانین حمايتی 

هم برخوردار نبوده اند، به همین دلیل اگر قرار است تصمیمی برای آنها گرفته شود، بايد به 

 .گونه ای باشد که منافع اين قشر از جامعه به طور کامل در نظر گرفته شود

 

 

 



های خودسرانه در کمین معتادان زن/ کمبود مراکز ترک تهدید درمان

 زنان

 در مرکز يک تنها وجود است معتقد مرکزی استان باموادمخدر مبارزه هماهنگی شورای دبیر

 ناشی آسیب درمعرض قشر اين و نیست کافی وجه هیچ به زن معتادان درمان برای استان

 .دارد قرار خودسرانه ازدرمان

گروه استان ها، ثمین مامقانی نژاد: بر کسی پوشیده نیست که امروز مواد  -خبرگزاری مهر

مخدر و مسائل مختلف ناشی از آن به يکی از معضلات مهم اجتماعی کشور تبديل شده و آثار 

 .مخرب آن به طور مستقیم و غیرمستقیم، گستره وسیعی از جامعه را درگیر خود می کند

ناسان اجتماعی در تحلیل های خود از مواد مخدر به عنوان منشا و عامل صاحب نظران و کارش

بسیاری از ديگر اسیب های اجتماعی ياد کرده و معتقد هستند که برای کنترل و کاهش آسیب 

های اجتماعی، نخست بايد به حل و فصل و رفع مسائل و معضلات ناشی از مواد مخدر 

اله قاچاق مواد مخدر تهديدی برای اقتصاد جامعه است علاوه بر معضلات اجتماعی، مس.بپردازيم

و در حقیقت دامنه تاثیر منفی آن به مسائل اجتماعی محدود نمی شود، طبیعتا تاثیرات منفی 

بر اقتصاد، باز هم به دنبال خود مسائل اجتماعی را به همراه دارد و اين چرخه باطل مدام در 

اد مخدر هر روز نوع جديدی از اين مخدرها و از سوی ديگر سوداگران مو .حال تکرار است

روانگردان ها با ويژگی های تازه و جذاب را رونمايی می کنند که به مراتب آثار منفی آنها از 

حقیقت چنانچه مقابله اصولی با اين مساله صورت نگیرد، جامعه هر  مواد قبلی بیشتر بوده و در



ه دنبال آن، آسیب های اجتماعی ديگر نیز بروز روز بیشتر در دامان اين آسیب فرومی غلتد و ب

 .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 ايم که در ادامه می  خبرگزاری مهر مخدر استان در دفتر

 نظام مصلحت تشخیص مجمع 27 سال مصوبه براساس که مخدر مواد با مبارزه ستاد خوانید؛

 کند؟ می دنبال را هايی رسالت و وظايف چه کلی طور به شده، تشکیل

ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان مسئول کاهش اعتیاد و متولی امر مبارزه با مواد مخدر در 

يک دستگاه مطالبه سراسر کشور است و دبیرخانه شورای هماهنگی مواد مخدر نیز به عنوان 

 گر پل واسطی بین شوراهای مبارزه با مواد مخدر استانی است.

دبیرخانه شورا در استان ها نیز پیگیر انجام اولويت 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 

ارزه با مواد مخدر اطلاع رسانی بیشتر به لايه های پايینی جامعه و دارد.اولويت ستاد مب

توانمندسازی خانواده ها به خصوص خانواده های روستايی، آگاهسازی از مهارت های زندگی و 



 اعتیاد و مخدر مواد با رابطه در کلی طور به مرکزی استانفرزند پروری و مهارت نه گفتن است.

استان مرکزی با توجه به اينکه در مرکز کشور واقع شده، ده ؟است برخوردار وضعیتی چه از

محور مواصلاتی مهم از آن عبور می کند که اين محورهای ترانزيتی زمینه ای برای انتقال و 

 توزيع مواد مخدر محسوب می شود.

همچنین استان مرکزی استانی صنعتی است که بیش از سه هزار واحد صنعتی دارد و کارگران 

ق همجوار نیز در اين واحدها مشغول به کار هستند که طبق تحقیقات به عمل آمده از مناط

درصد اين کارگران معتاد هستند. بنابراين  88، 0۴توسط شورای هماهنگی مواد مخدر در سال 

معضل اعتیاد در استان فقط مربوط به بیکاران نیست و ضروری است آموزش های لازم در مورد 

مخدر به کارگران واحدهای صنعتی به ويژه صنايع مادر نیز داده می خطرات استعمال مواد 

 2۴تا  05هزار نفر جمعیت دارد که بايد از سنین  ۴11شود.استان مرکزی يک میلیون و 

سالگی تحت پوشش و آموزش قرار گیرند، چرا که مافیای مواد مخدر با توجه به سود کلانی که 

یار فعال و هوشمند عمل می کنند و از ما جلوتر برايشان حاصل می شود در اين رابطه بس

 هستند.

استان مرکزی رتبه بیست و دوم استان های کشوری از نظر مبارزه با مواد مخدر را  08در سال 

داشت اما با تلاش های صورت گرفته در سال گذشته جزء رتبه های برتر کشور و تک رقمی 

 يادی انجام شده است.شد که برای رسیدن به اين جايگاه فعالیت های ز



طی سال جاری نیز در استان تاکید داريم دستگاه های فرهنگی بايد در اين زمینه فعال تر 

عمل کنند و همچنین رسانه ها نقش آفرينی خود را به منظور آگاهسازی مردم در مورد مواد 

 مخدر و اعتیاد افزايش دهند.

 و دارد وجود ها دانشگاه و مدارس در درمخ مواد بحث با رابطه در هايی نگرانی حاضر حال در

 چه نظر اين از مرکزی استان شود، می مطرح زمینه اين در هم آمارهايی گريخته و جسته

اين مساله نیز يکی از آسیب هايی است که بايد .کنید تشريح را مقابله راهکار و دارد وضعیتی

ايستی صورت بگیرد، آموزش و در رابطه با آن برنامه ريزی داشته باشیم و اولین کاری که ب

آگاهسازی در مراکز آموزشی است.هم اکنون در استان آموزش کودکان در مهدکودک ها، پیش 

دبستانی ها و مقاطع اول و دوم ابتدايی را در دستور کار داريم که در اين رابطه نیاز به همکاری 

 دستگاه های فرهنگی و آموزش و پرورش است.

اتی که ازسوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به آموزش و پرورش در سال گذشته با اعتبار

هزار دانش آموز و خانواده های اين افراد، معلمان و  51داده شد، در مقطع دوم متوسطه 

مديران در سطح شهر اراک آموزش ديدند و در دستور کار است که اين آموزش ها امسال نیز 

 را شود.شهرستان در همین مقطع تحصیلی اج 08در 

در مقطع دانشگاهی نیز با بعضی دانشگاه ها تفاهم نامه متمرکز کشوری داريم که نیروی 

انتظامی تا شعاع يک هزار متر اطراف اين مراکز آموزشی را از وجود توزيع کنندگان مواد و 

ن موادفروشان پاکسازی کند، البته خانواده ها و خود افراد نیز بايد مواظب سودجويان و سوداگرا

 باشند.



 برای که روشی عمده و است فعال مرکزی استان در اعتیاد ترک درمانی مرکز چند اکنون هم

مرکز درمانی در سطح استان  020در حال حاضر بیش از است؟ کدام گیرند می کار به درمان

مرکز شیوه متادون درمانی را به کار می برند، در حقیقت  080مرکزی وجود دارد که حدود 

صورت خودمعرف به اين مراکز مراجعه می کنند و زير نظر پزشک تحت درمان قرار  افراد به

 می گیرند.

متادونی که در اين مراکز تجويز می شود به صورت قرص و شربت است و همچنین شربت 

ترياک)تنتور اپیوم( نیز به اين افراد داده می شود، با توجه به اينکه سال گذشته بحث ورود 

ر و ترياک را در استان داشتیم که موجب بروز مسمومیت در تعدادی از سرب به مواد مخد

مصرف کنندگان مواد شده بود، طی جلسات و تصمیم گیری هايی که انجام شد تلاش کرديم 

افراد مصرف کننده به استفاده از اين شربت ها روی آورند که از زيان برخی ناخالصی های مواد 

 ان بمانند.مخدر و مشکلات ناشی از آن در ام

 مراکز اين به خانمان بی و متجاهر معتادان که (02 اعتیاد)ماده ترک اجباری مراکز با رابطه در

 دارد؟ اعتیاد ترک مراکز ساير با تفاوتی چه و چیست درمانی رويکردِ شوند، می فرستاده

ه با به دلیل مطالبه گر بودن شورای هماهنگی مبارز 01استان مرکزی در سال  02مرکز ماده 

مواد مخدر به عنوان اولین مورد در کشور افتتاح شد و طبق قانون، اين مرکز اقدام به درمان 

افراد معتاد متجاهر، بی بضاعت، تزريقی و بی خانمان می کند که وظیفه جمع آوری آنها با 

نیروی انتظامی است و افراد معتاد در اين مرکز به شیوه پرهیزمداری با متادون درمانی تحت 

سال گذشته سازمان بهزيستی کشور تقبل کرد که اين مراکز به  درمان قرار می گیرند.



استان مرکزی  02بهزيستی واگذار شود که در همین راستا مردادماه امسال مديريت مرکز ماده 

 در اراک را به اداره کل بهزيستی استان واگذار کرديم.

 مِلکیت به توجه با آن انتقال ضرورت و زیمرک استان 02 ماده مرکز مکان با رابطه در مباحثی

 ايد؟ گرفته تصمیمی چه رابطه اين در شده، مطرح است ها دستگاه از يکی به متعلق که مکان

تا کنون طبق تفاهم نامه ای در ِملک يکی از ادارات  01استان مرکزی از سال  02مرکز ماده 

پیگیر هستیم که زمینی برای ساخت اين دولتی مستقر بود، با توجه به اتمام زمان اين قرارداد، 

 مرکز به اداره کل بهزيستی استان واگذار شود.

تا زمان واگذاری زمین، براساس آئین نامه ابلاغی دبیرخانه شورای هماهنگی مواد مخدر، اجازه 

، 02نخواهیم داد فعالیت اين مرکز تعطیل شود و براساس آيین نامه ابلاغی تبصره دو ذيل ماده 

ترک اعتیاد)مراکز خودمعرف و اختیاری( تا زمان تامین مکان برای مرکز ماده  05ماده مراکز 

 برای ساماندهی اين معتادان بايستی همکاری کنند. 02

نفر گنجايش دارد که اگر مکانی استاندارد و مناسب  081استان  02در حال حاضر مرکز ماده 

د، در غیر اين صورت فعلا فعالیت در مهیا شود به صورت تجمیعی به آن محل منتقل خواهد ش

 پیگیری می شود. 05محل مراکز ماده 

 ساماندهی منظور به 02 ماده مراکز و خودمعرف معتادان ويژه 05 ماده مراکز اينکه به توجه با

 مشکل بروز سبب محل يک در دسته دو اين تجمیع شده، فعال تزريقی و متجاهر معتادان

 شد؟ نخواهد



خود معرف  05ه دغدغه هايی وجود دارد، مراجعه کنندگان به مراکز ماده بله، در اين رابط

افراد متجاهر و تزريقی و بی خانمان حضور دارند، بنابراين روش  02هستند اما در مراکز ماده 

 درمانی در اين دو مرکز متفاوت است.

هر و تزريقی( )معتادان متجا 02برای حل اين مشکل در نظر داريم مراجعه کنندگان مرکز ماده 

، تنها در دو يا سه مرکز محدود استقرار يابند و همچنین محل اقامت آنها از 05به مرکز ماده 

افراد خودمعرف جداسازی شود، طبق پروتکل پزشکان دوره ديده نیز در اين مراکز بر امور 

نیز  02 درمانی معتادان نظارت می کنند.در بحث مراقبت های پس از خروج افراد از مراکز ماده

معاونت پیشگیری از جرم دادگستری در همه استان ها وارد میدان شده اند تا دستگاه های 

 متولی، مددکاران و روانشناسان پیگیر وضعیت اين افراد باشند.

 بهبود معتادان برای اشتغال ايجاد منظور به هايی برنامه تدوين از صحبت اخیر های سال طی

 استان در است، شده مطرح اعتیاد دام در آنها مجدد شدن تارگرف از جلوگیری هدف با يافته

 است؟ شده انجام اقداماتی چه خصوص اين در مرکزی

در حوزه اشتغال معتادان بهبوديافته نیز کمیته اشتغال شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 

ی )ره( و پیگیر مساله است و سعی کرديم دستگاه های حمايتی مثل کمیته امداد امام خمین

 بهزيستی به بهبوديافتگان و خانواده های آسیب ديدگان نیز توجه داشته باشند.

 811سازمان بهزيستی در نظر دارد به کارفرمايانی که بهبوديافتگان اعتیاد را به کار گیرند، 

میلیون ريال وام چهار درصد بلند مدت اعطا کند، اين افراد بیمه شده و حقوق مکفی دريافت 

ا بحث اشتغال معضلی برای آنان نباشد.دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کنند ت



استان نیز با بانک های عامل هماهنگی برای اعطای وام دارد که در ازای هر نفر به کارگیری 

 میلیون ريال وام به کارفرمايان بدهد. 011بهبوديافتگان 

 ايم، بوده روبرو استان در افزايشی روند با آمار بقط اخیر های سال در نیز زنان اعتیاد مورد در

 بوده چه روند اين از جلوگیری برای شده انجام اقدامات و نمايید تشريح را مشکل اين ابعاد

 است؟

 01هزار معتاد شناسايی شده در استان مرکزی داشتیم و  21، حدود 01بر اساس آمار سال 

ادند که جمعیتی بالغ بر سه هزار نفر بودند، در حال درصد از اين افراد را خانم ها تشکیل می د

 حاضر اين جمعیت بیشتر است.

از نظر جمعیت معتادان رتبه بیست و سوم کشور را داشت ولی در  01استان مرکزی در سال 

اين نرخ کاهش پیدا کرد و اين رتبه تک رقمی شده که نشان از فعالیت بیش از پیش  0۴سال 

ايش بیشتر جوانان به اين آسیب دارد.در خصوص اعتیاد زنان سال مافیای مواد مخدر و گر

گذشته يک 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 افزايش يابد.

ای متولی و مردم برای ايجاد مراکز ارک اعتیاد نکته ديگر در اين بحث عدم توجه دستگاه ه

شهرستان کفايت نمی 08زنان است، وجود تنها يک مرکز برای استانی به گستردگی مرکزی با 

نفر را برای درمان می تواند  21کند و حداقل سه مرکز بايد وجود داشته باشد.مرکز مذکور تنها 

درمان های خودسرانه روی می آورند و اغلب تحت پوشش قرار دهد، زنان معتاد از ترس آبرو به 



اوقات درمان خودمختار باعث آسیب می شود، برای رفع اين مشکل به فرهنگ سازی و اطلاع 

 رسانی نیازمنديم.

 با رابطه در آماری مرکزی، استان خانواده و بانوان حوزه جلسات از يکی در جاری سال اوايل

 بود، توجهی قابل آمار که شد مطرح …و زيبايی بهانه هب ها آرايشگاه برخی در مخدر مواد تجويز

 چیست؟ زمینه اين در ثمر مثمر راهکار

طبق آمار، شروع مصرف بسیاری از زنان به دلايلی از جمله زيبايی و به تجويز افرادی در 

آرايشگاه ها بوده است. البته نبايد تصور شود که صاحبان آرايشگاه ها اقدام به اين کار می 

در موارد زيادی افرادی از مافیای مواد مخدر به صورت مشتری مدار در اين محل ها  کنند،

اقدام به صحبت و تحت تاثیر قرار دادن خانم ها نموده و آنها را به مصرف مواد مخدر ترغیب 

می کنند.در اين زمینه آگاهسازی صاحبان اصناف در دستور کار است و در تعامل با رئیس 

گران در نظر داريم امسال همايشی برای افراد فعال در اين صنف برگزار اتحاديه صنف آرايش

 شده و آگاهی بخشی اصولی صورت پذيرد.

در نهايت اينکه دستگاه های مرتبط استانی و مردم بايد دلسوز باشند و اين دغدغه ها را در 

اعتیاد  نظر بگیرند، چرا که اين اتفاقات برای هر کسی ممکن است رخ دهد و همه در معرض

هستند. علاوه بر آن مسئولان برای حل مشکلات مردم بايد به میان آنان بروند تا بتوانند به نحو 

 بهتری به رفع اين مسائل و مشکلات اجتماعی بپردازند.

 



 

 

 

 01برابری زنان زندانی در جرایم غیرعمد؛ چک و ضمانت، علت  1رشد 

 درصد زندانی شدن آنان

گويد ورود زنان به زندان به خاطر جرايم غیرعمد در سال جاری می مدير عامل ستاد ديه کشور

نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد دو برابری داشته است. او گفته که استان فارس 

” زنان سرپرست خانوار“بیشترين مددجوی زن در جرايم غیرعمد را دارد. بسیاری از اين افراد 

اند؛ افرادی که جرم عمدی مرتکب راهی زندان شدهبه دلیل بدهی مالی غیر عمد  هستند که

اند اما به دلیل نواسات بازار رقابتی يا کم تجربگی در رجوع به شغلی جديد، بدهکار شده و نشده

 .با شکايت طلبکاران زندانی شده اند

هايشان هم مادر ايد؛ زنانی که برای بچهرا زياد شنیده« زنان سرپرست خانوار» حتمًا عبارت 

شان دهند و هم مسئولیت تأمین معیشت زندگیستند، هم پدر؛ هم کارهای خانه را انجام میه

 .را بر دوش دارند

زنانی که به هر دلیلی همسرانشان، همراهشان نیست و مجبور هستند برای امرار معاش وارد 

رحم قدر بیکند؛ آنترش میرحم که اوضاع نابسمان اقتصادی، بی رحمبازار کار شوند. بازاری بی

 .فرستدهای سرد زندان میکه گاهی آنها را پشت میله



برند؛ بانوانی که بسیاری می های کشور به سردر حال حاضر تعداد قابل توجهی از زنان در زندان

اند؛ افرادی که جرم عمدی مرتکب ها به دلیل بدهی مالی غیر عمد راهی زندان شدهاز آن

ت بازار رقابتی يا کم تجربگی در رجوع به شغلی جديد، بدهکار شده و اند اما به دلیل نواسانشده

ها حق دارند و به شود که بسیاری از آنشان اسیر قساوت شاکیان خصوصی میلطافت زنانه

 .دنبال حقوق از دست رفته خودشان هستند و البته بعضی هم نه

ديه کشور درباره زنان سید اسدالله جولايی مديرعامل ستاد -فرزند ضمانت خاطر به حبس

گفت:  های زندان هستند،های کشور که به خاطر جرايم غیرعمد پشت میلهمحبوس در زندان

درصد باقی مانده نیز به خاطر  5درصد اين افراد به خاطر صدور چک يا ضمانت ديگران و  05“

 .”اندشده وقوع حوادث کارگاهی و ناتوانی در پرداخت ديات ناشی از اين حوادث، راهی زندان

های شود، قضات با مجازاتدر حوادث کارگاهی که جرايم شبه عمد محسوب می“گويد: او می

جايگزين يا تلاش در جهت صلح و سازش، اين قبیل موضوعات را حل کرده و مانع باز شدن 

 .”شوندپای زنی به زندان از بابت وقوع اين دست از عناوين قضايی می

اند و معیت کنونی زنانی که به خاطر جرايم غیر عمد محبوس شدهدر بین ج“جولايی افزود: 

های يزد و قزوين 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 استای سر به فلک کشیده آنهای برای بدهیخبری شده و نه چاره



دار، هر چند معتقديم نبايد فرهنگ ضمانت از افراد صلاحیت“مديرعامل ستاد ديه اضافه کرد: 

دار شود اما اعتمادهای نابجا به همسايگان، همکاران و حتی همسران امروز واقعا کم نیستند لکه

 .”و اين نیازمند يک آسیب شناسی جدی است

يکی از نکات تلخی که “جولايی گفت: -هستند زندان در غیرعمد جرایم خاطر به زن 12۲

بايد به آن اشاره کنم افزايش روند ورود زنان به زندان است؛ موضوعی که در خصوص محبوسان 

شان توان گفت رشدی دو برابری داشته است. محکومانی که جمعیتجرايم غیرعمد حتی می

 ده، بیش از آن که نیازمند يک قانون مترقی باشند، محتاج فعالیتدر چند سال اخیر، دوبرابر ش

 .”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 تصريح کرد: 

فیلم سینمايی يا سکانسی از يک سريال تلويزيونی  آموزان و دانشجويان تا پلانی از يکدانش

نهاد متولی فرهنگی در کشور خواست که وظايف پیشگیرانه خود را بیش از  87احصا کرد و از 

 .”گذشته مطالعه کرده و در راستای تحقق بخشیدن به آن تلاش کنند

 

در در خانه چه عواقبی امروز بر کسی پوشیده نیست که نبود ما“مدير عامل ستاد ديه ادامه داد: 

دهند. سوای مند بوده و خرج خانواده میتواند به دنبال داشته باشد، آن هم مادرانی که عائلهمی



سختی معیشتی و مشکلات روحی شخص زندانی و مصائب روانی اعضای خانواده بويژه افراد کم 

که در چنین مواقعی نه  ها، نظر کارشناسان فن اين امر را به اثبات رساندهسن و سال اين خانه

 .”شودفقط سلامت اخلاقی در آن خانواده بلکه سلامت اجتماعی محله يا شهر هم تهديد می

در حال حاضر “وی درباره تعداد زنانی که به خاطر جرايم غیرعمد محبوس شدند گفت: 

های کشور که به خاطر جراسم غیرعمد راهی راهی زندان شدند، جمعیتی محکومان زن زندان

که متاسفانه اين آمار نسبت به مدت زمان مشابه خود در  نفری را به خود اختصاص داده 800

 .”سال گذشته با رشد دو برابری همراه شده است

 جرایم در زندانی زنان فاقد آذربایجان؛ و بلوچستان،ایلام و سیستان

 غیرعمد

هايی چون در استانهای جايگزين حبس امروز خوشبختانه موضوع مجازات“جولايی افزود: 

گلستان به تدبیر شايسته مسئولان قضايی آن استان، از حّد شعار به مرتبه عمل رسیده و 

انگاری در معرض انگ شاهديم در قبال برخی از افراد آبرومندی که صرفاً بر حسب يک سهل

ان شمحکومیت حبس قرار داشتند، از اين مجازات خلاص شدند و در قبال عنوان عمل ارتکابی

المنفعه که رنگ جرم به خود گرفته در استانداری يا بسیاری ديگر از مراکز دولتی به طور عام

 .”به کار گرفته شدند



 

اين اقدام پسنديده قضات بايد در سطح کشور تعمیم پیدا کرده و با وجود تاکیدات “وی گفت: 

زدايی لااقل در در زندانقضا زدايی و اهتمام دستگاهمکرر رهبر معظم انقلاب در راستای حبس

اين مورد شاهد اقدامات بديع و فراگیری باشیم. البته در اين حوزه فراموش نشود که همکاری 

 .”رودهای دولتی و نیمه دولتی از مقدمات اساسی به شمار میصادقانه روسای دستگاه

ها در قبال مطالعه تطبیقی آمار زندانیان بسیاری از استان“مدير عامل ستاد ادامه داد: 

های منتهی به زندان کند، بافت فرهنگی در میزان صدور محکومیتمحبوسان زن ثابت می

هايی چون آذربايجان غربی، ايلام و سیستان و بلوچستان که در بسیار اثرگذار است. در استان

حال حاضر فاقد هر مددجوی زن جرايم غیرعمدی است به دلیل خاص بودن حبس در قبال 

های اقتصادی، به طور طبیعی زندانیان کمتری هم قش کمرنگ بانوان در فعالیتنسوان و ن

 .”های صنعتی دارندنسبت به شهرهای بزرگ و استان

 غیرعمد جرایم در زن مددجوی بیشترین دارای فارس استان

زندانی زن جرايم غیرعمد در صدر  ۴۴امروز استان فارس با “جولايی همچنین اضافه کرد: 

محبوس و اصفهان نیز  88مددجو، مازنداران با  82قرار داشته و به ترتیب گیلان با  هابیشترين

 .”بدهکار مالی در مرتبه بعدی قرار دارند 0۴با 



هايی هايی ويژه در مناسبتهای مردمی و برگزاری طرحستاد ديه با اجرای پويش“وی افزود: 

ان زن در سال گذشته اقدام نمود که مانند روز زن يا خانواده نسبت به کاهش حداکثری زندانی

به  به همت مردمی زمینه آزادی بسیاری از زنان دربندِ دردمند فراهم شد اما متاسفانه ورودی

های پیش همواره دو رقمی بودند به بالاتر زندان مجدد آمار اين دسته از محکومان را که تا سال

 .”رساند 011از عدد 

ستاد ديه برای تسريع در روند آزادی زنان زندانی تحت “مدير عامل ستاد ديه اظهار کرد: 

های پنجگانه ما در اين مجموعه حمايتی تعريف ها در اولويتحمايت خود که رسیدگی به آن

های خاصی را میزبانی کرده يا به طور مشترک برپا کرده است که پیگیری شده همواره برنامه

وزيران به منظور تصويب کمک پايدار به  معاون ريیس جمهور در زمینه جلب موافقت هیئت

رقم انتهای حقوق  5زندانیان نسوان جرايم غیرعمد و همچنین پیشنهاد اهدای داوطلبانه مبلغ 

ها و موسسات دولتی، به منظور مشارکت در کمک به آزادی ماهیانه دريافتی کارکنان دستگاه

 .”زندانیان تحت حمايت ستادديه از جمله اين موارد است

های مشارکتی نیز سال گذشته ارديبهشت ماه سال جاری با اهالی در حوزه برنامه“گفت:  وی

میلیارد ريال از سوی نمايندگیان سیاسی و  5هنر داشتیم طی آيین گلريزانی مبلغی معادل 

هنری کشور در راستای آزادی زندانیان زن غیرعمد اهدا شد. ناگفته نماند اين اقدام جدای 

زندانی زن جرايم  811قالب پويش ارمغان و آيین گلريزان تامین بدهی  طرحی است که در

میلیون تومانی خیرين برای کمک به آزادی زندانیان موجود در آن برهه  211غیرعمد با کمک 

 .”آوری شدزمانی جمع



 

 

 

وبلوچستان در محاصره اعتیاد، ازدواج زودرس دختران، بیکاری و سیستان

 فقر

ازدواج زودرس دختران، بیکاری و فقر از معضلات جدی روستاهای محروم های اعتیاد، پاتوق

های اجتماعی و مديرعامل موسسه وبلوچستان است. فاطمه دانشور، فعال حوزه آسیبسیستان

تاثیر قرار وآمد معتادان در منزل امنیت کودکان را تحتگويد: رفتخیريه مهرآفرين می

  .دهدمی

 

مرغ درحال پزی داخل خانه گوجه و تخمتاريک. روی چراغ خوراک خانه کاهگلی است و حیاط

خورد به دماغ و خاکستر است که روی زمین خوردن است. بوی دود از همان در ورودی میقُل

های زرد ايستاده کنار در آهنی رها شده. مرد لاغراندام و بلندقامتی با موها، سبیل و دندان

ای دورتر از همسر زند. زن اما در گوشهخود حرف می ورو پريده. مرد در تاريکی بارنگ



هايش را در هم گره زده و کمر خم کرده. خانه پاتوق معتادان است در روستايی کوچک دست

هزار نفر جمعیت دارد. دو کودک در حیاط خانه زير نور مهتاب روی لحاف و تشک که تنها دو

ای در روستای کُتیج است.از توابع نجا محلهاند. ايورورفته مچاله شده، خوابیدهکهنه و رنگ

 .بلوچستانوغربی سیستانفنوج در جنوب

آور. جاده از نیکشهر به سمت فنوج و سفر اما به اين نقطه دور از شهر سخت است و دلهره

های نفسگیر. تصوير، های تند و پیچکیلومتر راه پر از شیب811شود. روستای کُتیج باريک می

ای است که از يک طرف چسبیده به یست پر از نگرانی برای گذرکردن از جادهتصوير خوبی ن

ای که حفاظ و گاردريل و حتی روشنايی کوه است و از سمت ديگر چسبیده به پرتگاه؛ جاده

های کوچک و تر است. روستايیان اينجا خانههم برای شب ندارد و در روستا روزها تاريک

اند، به قول خیلی از مردم اين روستا اگر پول يارانه تتار کردهها اسمحقرشان را با شاخه نخل

سری بالای سرشان نباشد، زندگیشان باد هواست يا شوهر ندارند، اگر هم شوهری، مردی سايه

 .رود تا شب اما پول و نان چندانی در کار نیستهست يا معتاد است يا صبح می

ساله معرفی 0زند. دختر را توی چشم میاش مرد در آستانه در ايستاده و پیراهن صورتی

نسترن »ساله شود و شوهرش بدهند: 08خواهد زودتر سال دارد، انگار می7کند درحالی که می

« شود مدرسه برود.دوست ندارد مدرسه برود، هرچه با او حرف می زنیم، باز هم راضی نمی

دوم آقا يعقوب است و خیلی وقت  آيد. زنگويد و بعد جلوتر میساله فرناز می22اينها را مادر 

است که خانه را پاتوق کرده اما خودش حتی اعتیاد خود را قبول ندارد، چه برسد به اين که 

کنند و فاطمه دانشور که کارشناس آنها در فقر و فلاکت زندگی می« خانه پاتوق اعتیاد باشد.»

، از کیلومترها دورتر به های اجتماعی و مديرعامل موسسه خیريه مهرآفرين استحوزه آسیب



تعداد »هايشان را بشنود: ديدنشان رفته تا از نزديک ببیند آنچه بر سرشان رفته، تا درد دل

ها درگیر اعتیاد هستند و توجهی های بازمانده از تحصیل زياد است چون بسیاری از خانوادهبچه

در مورد »زند: هايی میحرفطور مشخص درباره اين خانواده، او به« ها ندارند.به آموزش بچه

ساله 2ساله و پسربچه 7داری خانواده است و دختر برانگیز پاتوقاين خانواده هم نکته تاسف

شرايط خوبی ندارند. متاسفانه دختربچه علاقه چندانی به مدرسه ندارد و اين خود يک نشانه 

ا دختربچه مدرسه نرود دهند تها هم ترجیح میآسیب به کودک است. از طرفی اينگونه خانواده

های اعتیاد در اين روستا، فاطمه دانشور فعالیت پاتوق« تا زودتر زمینه ازدواج او را فراهم کنند.

های معتادی وجود دارد که گاهی از طريق نهادها به آن ورود در تهران پاتوق»کند: را متاثر می

او معتقد « بسیار عجیب است. شود اما اينکه در روستا پاتوق اعتیاد ببینیم،و رسیدگی می

متاسفانه اهالی و نزديکان »داری يک خانواده، دلیلی برای رهاکردن کودکان نیست: است؛ پاتوق

ديده را به شوند و گاه خانواده آسیبهايی در روستاها سردرگم میدر برخورد با چنین خانواده

مسأله باعث تکثیر پنهان کردن صورتتوجهی و پاککنند، درحالی که همین بیکلی طرد می

دهد و تاثیر قرار میوآمد معتادان در منزل امنیت کودکان را تحتشود. رفتهمان آسیب می

ها در شهرهای دورافتاده زنگ خطری برای کودکان است، درحالی که مسئولان و محلی

 .دانند با اين مسائل چطور برخورد کنندنمی

های سیاهش را از پشت دزدد. دستاش را میسردهنگاه سرد و اف-دوست داشت درس بخواند

ها را باز اش قفل دستکردن موهای براق و خرمايیکمر به هم قفل کرده و گاه برای پنهان

عمو حالا برای او اش درآمده. زنشود که به عقد پسرخالهسال دارد و چند ماهی می08کند. می

رويش زير نور مهتاب ايستاده و جا روبهآن اش يعنی شوهر.ساله21يعنی مادرشوهر و پسرعمو 



خواندن را دوست دارد اما به اختیار خود ازدواج کرده است. گويد که درسبه زبان بلوچی می

دهد و هايش کلمه به کلمه گوش میرو ايستاده و به حرفعمو، همان مادرشوهرش روبهزن

اتش هم خوب بوده اما حالا معلوم اندازد. مريم مدرسه رفته است و نمرچشم و ابرو بالا می

وسالش نقش سنهای همنیست که بتواند درس بخواند يا نه. در میان سروصدای دخترعمو

کند. او هم ساکن روستای ُکتیج از توابع فنوج را برای آنها بازی می« همسر برادر»

کاهگلی، های راستای پلهخورد به بالا و هموبلوچستان است. خانه چند پله میسیستان

سال دارد 02رنگ را در خود محاصره کرده است. مريم که حالا ورورفته درِ کرمحصیرهای رنگ

های زند و تنها با اشارهاش ازدواج کرده است، اما زياد حرف نمیساله88و پارسال با پسرعموی 

طمه دانشور بريده و يواش است. فاگويد، بريدهای میدهد يا اگر کلمهها را میسر جواب سوال

دهند، معتقد است که هم درباره سرگذشت دختران بلوچی که در سنین پايین تن به ازدواج می

های پیشگیری از بارداری را ارايه کرد تا دچار عواقب حداقل بايد به اين دختران آموزش

ن وبلوچستامتاسفانه ازدواج زودهنگام دختران در استان سیستان»های زودرس نشوند: بارداری

ای در مطالعه« ريزی شود.ها برنامههای دختران و خانوادهآمار بالايی دارد و بايد برای آموزش

درباره ازدواج زودهنگام کودکان در ايران انجام شد، بیشترين فراوانی ازدواج  05سال  که

شرقی، خوزستان، رضوی، آذربايجانزودهنگام دختران در هفت استان خراسان

ان، آذربايجان غربی، هرمزگان و اصفهان گزارش شد. سید سعید وبلوچستسیستان

وبلوچستان هم معتقد است که پزشکی استان سیستانريزی نظامسیدالحسینی، معاون برنامه

 .وبلوچستان فقر استهنگام در سیستانهای زوددلیل بسیاری از ازدواج



دهند؛ اگر يارانه لش را نمیکند اما پوشوهرم کار می-کودکی که در آتش نشئگی مادر سوخت

سال دارد تنها محرومیت و فقر نیست، 85قصه سلیمه که تنها « نباشد درآمد ديگری نداريم.

خوردگی سختی گرفته بود، دکتر و دارو نبود و کسی سلیمه معتاد است. دختربچه که بود سرما

یا اين را بکش خوب گفت ب»اش ترياک را دستش داد: داد. شوهرخالهبه درمان او اهمیت نمی

روزها « خواهم ترک کنم.ام میکشم اما حالا شربت گرفتهشوی، از آن وقت تا الان شیره میمی

سال قبل هم که شوهر کرد،  5گذشت و سلیمه بدون آن که خودش هم بداند، معتاد شد. 

او داد.  رفت اما نشئگی کار دستشوهرش مواد را به او رساند. همه چیز برای او عادی پیش می

ايستاده در گوشه اتاق سیمانی و کوچک و پشتش به نور است. آستین دست راست را بالا 

دهد؛ جای سوختگی است. پارسال وقتی اش را نشان میهای برآمده روی بازویبرد و گوشتمی

گويد: نشئه پای بساط مواد نشسته بود، منقل برگشت و اتاقشان آتش گرفت اما خودش می

جا آتش گرفت. از اتاق بیرون کردم که چراغ برگشت. نفهمیدم چه شد؛ همهزی میداشتم آشپ»

ای ها را بیرون کشیدم اما ديگر فايدههايم در اتاقند. آمدم بچهآمدم اما بعد يادم افتاد بچه

سوزد و وقتی هم ماهه سلیمه همان وقت در آتش می 0دختر « چیزم سوخته بود. نداشت همه

رسد از دست رفته است. سلیمه هم مدتی در بیمارستان بستری زاهدان می که به بیمارستان

گیرد. شوهر سلیمه کارگر است اما شود دوباره اعتیادش را از سر میاست اما وقتی مرخص می

کند و ساله در کنار مادر مريض و معتاد خود زندگی می 2درآمد زيادی ندارد. حالا عرفان پسر 

گويد اگر دود به بچه نرسد، مديرعامل موسسه خیريه مهرآفرين می آنطور که فاطمه دانشور،

مادر برای اينکه بچه را بخواباند »ساله هم معتاد شده است:  2کند و اين يعنی عرفان گريه می

های اعتیاد زنان است که کودکان را هم او را هم معتاد کرده است و متاسفانه اين يکی از آسیب



عنوان يکی از کمپ ترک اعتیاد در مناطق محروم و روستاها را به او نبود« کند.آلوده می

شود؛ در سال قبل در روستاها گزارش می 8اعتیاد زنان از »گويد: معضلات مطرح کرده و می

سال قبل حتی گزارش يک نمونه اعتیاد هم نداشتیم و نگرانی ما از آنجا بیشتر  2حالی که 

ترک اعتیاد برای زنان وجود ندارد؛ اگر خودشان هم  ها کمپشود که در اين شهرستانمی

های خراسان به گفته دانشور در استان .تصمیم به ترک بگیرند، دارو هم در دسترس آنها نیست

های زيادی درباره اعتیاد مادران وجود دارد آن رضوی، البرز، استان مرکزی و لرستان گزارش

اين افراد چون اغلب از طبقات »ها وجود ندارد: هم در شرايطی که هیچ زيرساختی برای ترک آن

 .پايین جامعه هستند، هزينه درمان اعتیاد خود را هم ندارند

 

اعتیاد کودکان »او درباره اعتیاد کودکان اين مادران توضیحات ديگری را هم ارايه کرد: 

کودک معتاد وابستگی زيادی به اعتیاد مادران دارد وقتی مادر سالم است و پدر اعتیاد دارد 

ها هیچ شود. برای ترک اعتیاد بچهشود اما وقتی مادر معتاد است، بچه حتما معتاد مینمی

تری نسبت به امکانی نداريم آن هم در شرايطی که ترک اعتیاد کودکان پروسه خیلی سخت

اناتی زدايی در بیمارستان بستری شوند اما متاسفانه هیچ امکبزرگسالان دارد. آنها بايد برای سم

او از دولتمردان و به ويژه « برای آن نیست و احتمالا بايد به صورت سنتی اعتیاد را ترک کنند.

اگر توجهی »مسئولان سازمان بهزيستی خواست تا برای ترک اعتیاد مادر و کودک فکری کنند: 



های بیشتری گريبانگیر اين مردم خواهد شد و هر به اين بخش از جامعه نشود، حتما آسیب

به گفته دانشور اعتیاد در زنان « ساله شاهد بیشترشدن اعتیاد در روستاها خواهیم بود.

در تهران اينگونه فرزندان را پس از گزارش به »روز در حال افزايش است: بهروستايی روز

عنوان ابزاری برای ترک مادران استفاه  گیرند و از کودک بهاورژانس اجتماعی از مادران می

های ما در شهرها و روستاها همین امکانات و مداخلات هم نیست؛ بنابراين آسیبکنند امی

عنوان نخستین قربانیان به آسیب کشیده  شوند و کودکان بهاجتماعی به حال خود رها می

کنند، جای نگرانی هايی اينجا تنها با يارانه زندگی میگويد اينکه خانوادهدانشور می« شوند.می

 .آيدها میانه قطع شود، معلوم نیست چه بر سر اين خانودهاست و اگر يار

ها روستايی است که مردم آن وبلوچستان تنها يکی از دهروستای کُتیج از توابع فنوج سیستان

گذرانند. حتی مردمی هم که زندگی عادی دارند از حداقل در اين منطقه با فقر روزگار می

ساعت آب دارند آن هم در  8ساعت در روز تنها  8۴هر امکانات زندگی برخوردار نیستند و از 

اين هوای داغ و همیشه تابستانی. روستايیان اين منطقه از داشتن مرکز درمانی مجهز 

جا مداوا نشود، محرومند، تنها يک مرکز درمان سرپايی برای مداوا دارند که اگر دردشان در آن

هر طی کنند تا به بیمارستان برسند. فاصله زياد کیلومتر مسیر را تا ايرانشهر يا نیکش 811بايد 

روستاها يکی از ويژگی های اصلی در اين استان بزرگ است که دسترسی عمومی به خدمات 

رفاهی و اجتماعی را سخت کرده است. مردم اين روستا هم مثل مردم ساير نقاط استان 

مه روستاهای اين منطقه برند و تقريبا هسیستان و بلوچستان بشدت از فقر مدرسه رنج می

دهد مردم بومی منطقه نظر موضوعی که نشان می مساجد بسیار شیک و تمیزی دارند؛

های مردمی برای ساخت مسجد دارند در حالی که اين تمايل و مساعدی درباره مشارکت



های مردمی کمتر برای ساخت مدرسه وجود دارد. نخستین نخلستان سرسبز که مشارکت

کیلومتر فاصله دارد؛ اما ماجرای روستای کوچک کُتیج  5ا است با روستا بیشتر از تفريحگاه آنه

های اجتماعی به اين روستای تنها جاده، نداشتن امکانات درمانی يا تفريحگاه نیست آسیب

کوچک و محروم هم رسیده است اما کمتر مقام مسئول و دولتی هست که از حال سلیمه 

کرده مريم که وقت بدرقه های کشیده و پفن باخبر باشد يا از چشممعتاد و پاتوق خانواده نستر

 .خیس شد و نخنديد

 

 هاای دلیل عدم حضور زنان در ورزشگاههای رسانهشیطنت

جمهور در امور حقوق شهروندی، در ديدار با اعضای شهیندخت مولاوردی، دستیار ويژه رئیس

هايش در دولت دوازدهم وعده داد ه برنامهانجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز با اشاره ب

ها و برنامه ملی اقدام را در سالروز رونمايی از حقوق شهروندی ارائه دهد. او با اشاره به چالش

هايی گفت که به عمد موانعی را در مسیر حضور زنان در مشکلاتش در دولت يازدهم از شیطنت

 .وجود آورده استها بهورزشگاه

 



ديدار مولاوردی در پاسخ به سؤال يکی از دانشجويان راجع به عدم ورود دولت در در ادامه اين 

ما در ابتدای دولت يازدهم با افت شديد »ها گفت: اوجیمراحل اخذ مجوز و انجام فعالیت ان

رو بوديم و در همین راستا از نهاد زنان روبههای مردمسرمايه اجتماعی در حوزه زنان و سازمان

هايی را برای ارتقا و افزايش اين سرمايه اجتماعی در دستور کار قرار داديم که ريزیامهابتدا برن

های اجتماعی و فرهنگی حس نکنیم ولی با شايد خروجی ملموسی را در حوزه پروژه

هايی که برگزار کرديم، مسئله وابستگی توسعه به زنان را مطرح ها و همايشدرمانیگفتار

 .نفس زنان داشتیمبردن اعتمادبهکرديم و سعی بر بالا

های متعددی در راستای جمهوری در حقوق شهروندی در ادامه افزود: برنامهدستیار ويژه رئیس

ها و صلاحیت زنان در دستور کار قرار داديم و در رابطه با اعتماد اعتماد جامعه به توانمندی

های انجمنی داشتیم که در فعالیتهای دولت نیز سعی بر افزايش مشارکت زنان زنان به برنامه

های های آموزشی مبتنی بر نقشه راه آسیبای و کارگاههای منطقهدر اين راستا سلسله نشست

گیری تمام مسئولان استانی سعی بر اين داشتیم که کاراجتماعی برگزار کرديم و با به

 .ها تعمیم دهیمهايمان را در برنامه ششم توسعه و ساير حوزهبرنامه

ها داشتیم، ها و مشارکتی که برای برداشت موانع از سر راه اين سازمانمولاوردی گفت: با برنامه

سازمانی که اغلب  0277ها رسیديم که در همین راستا از به افزايش کمی و کیفی اين سازمان

هايی اوجیهای بعد از انسازمان رسیديم و در سال 222آنها غیرفعال شده بودند، به دوهزارو 

ها و در حوزه زنان و حوزه اوجیکه عملکرد مناسبی داشتند، نیز حمايت شد. بنابراين درباره ان



ها بوديم که اين امر بیانگر کاهش هايی داشتیم و شاهد افزايش کمی اين سازمانجوانان برنامه

 .ها استموانع اخذ مجوز اين سازمان

از همان ابتدای دوره، با توجه به گزارش شکاف او درباره حضور زنان در مناصب دولتی گفت: 

جنسیتی، به چالشی جدی در شاخص توانمندی اقتصادی و سیاسی زنان کشور پی برديم که 

گردد که ريشه در نظام المللی برمیدهی به مجامع بینبخشی از اين موضوع به نحوه گزارش

هايی برای پیگیری به دکتر ارشآماری کشور دارد و اين موضوع در دستور کار قرار گرفت و گز

های نظام برای ای است که بايد در برنامهباره ارادهابتکار ارائه کرديم. مسئله اصلی دراين

رو به های پیشسازی زنان در حوزه اقتصاد و سیاست قرار گیرد که بعد از پیگیریتوانمند

ل مسئولان موظف درصدی رسیديم که طبق اين مصوبه، هیئت دولت، وزرا و ک21مصوبه 

ها را در اختیار زنان قرار دهند و در درصد مديريت 21شدند که در چهار سال دولت دوازدهم 

ها، هشت سال کاهش پیدا کند که البته تا بحث جوانان نیز بنا بر اين شد که سن مديريت

اين  شدنها شاهد اجرائیکنیم، در انتخاب معاونان وزرا و شهرداریآنجايی که ما رصد می

هايی در اين راستا داريم که امیدواريم مصوبه نیستیم. در برنامه ششم توسعه، راهبردها و برنامه

درصدی باشیم تا اين مصوبه فقط 21شدن اين مصوبه های خانم ابتکار شاهد اجرائیبا پیگیری

 .صورت يک الزام مطرح نشود و در هر سه سطح مديريت اجرائی شودبه

ماده از قوانین  081حق و  88ش درباره حقوق شهروندی گفت: اين منشور او در ادامه سخنان

بخشی به مردم دارد که در اين منشور جمع شده است و هدف از اين منشور آگاهی پراکنده

گیرد توجهی قرار میگری و دفاع از حقوق خويش است؛ حقوقی که عمدتا مورد بیبرای مطالبه



مصادف با سالگرد رونمايی منشور،  07آذر  82ايم تا در رار دادهای در دستور کارمان قو برنامه

ها هماهنگ و طبق قانون شده و اين برنامه ملی اقدام را ارائه دهیم تا فعالیت تمام قوا و حوزه

 .حقوق اجرائی شود

هايی درباره توانمندسازی زنان در نامهمولاوردی در پاسخ به سؤال ديگری درخصوص نبود توافق

ای نامهو مجلس فعلی و مقايسه با مجلس ششم، گفت: درباره چرايی نداشتن موافقت دولت

حاضر بايد گفت که در حوزه زنان به جز همان کنوانسیون رفع تبعیض علیه باره، درحالايندر

جايگزين آن شده  8121حاضر سند نامه ديگری نداشتیم و درحالزنان در مجلس ششم، توافق

 .نده که به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نپیوسته باشدو کشوری باقی نما

ها گفت: من در او در ادامه درباره رويکرد دولت دوازدهم درخصوص ورود زنان به ورزشگاه

رسد و ای میهايی در حال انجام است و بايد ديد که به چه نتیجهجريان هستم که رايزنی

ان ابتدا سوءتفاهماتی جدی پیش آمد که از شاءالله سازوکار لازم فراهم شود. از همان

ساعته فقط يک تیتر کوتاه انتخاب هايی بود که از يک سخنرانی يکهای رسانهشیطنت

گرفت و من نیز شامل چنین قضايايی بودم. ها نیز با همان تیتر صورت میکردند و قضاوتمی

 .واريم به نتیجه برسدهايی در حال انجام است که امیدهرحال در دولت فعلی رايزنیبه

درصد جمعیت سالمندان تحت پوشش کمیته امداد را تشکیل می  4۴زنان 

 دهند



درصد مردان سالمند تحت حمايت، معیشت  22درصد زنان و  2۴زارع فرد خاطر نشان کرد: 

کمیته امداد امام  بگیر کمیته امداد هستند. مجید زارع فرد مدير کل حمايت های اجتماعی

کشور  درصدسالمندان 85ست خبری که امروز)سه شنبه( برگزار شد، اظهار کرد: در نش خمینی

درصد از کار افتاده  5۴درصد سالم و  8۴هستند که از اين تعداد  کمیته امداد تحت پوشش

 .هستند

مرد سالمند تحت  07زن سالمند،  011وی ادامه داد: با توجه به اينکه به ازای هر 

ختار جمعیتی سالمند در اين نهاد به سوی زنانه شدن پیش می هستند سا کمیته امداد پوشش

 .رود

 

 

 

 

در صد هزار است/ زنان بیشتر خودکشی  4وقوع خودکشی در کشور 

 کنندمی



رئیس انجمن علمی روانپزشکان ايران گفت: در اکثر کشورهای دنیا خودکشی در افراد مسن و 

نان جوان بیشترين آمار قربانیان خودکشی را پیوندد، ولی در جامعه ما زمیان مردان به وقوع می

 .دهدبه خود اختصاص می

خبرگزاری فارس، مريم 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: 

ايش پیدا کرده و در حالی که در اکثر کشورهای دنیا خودکشی در ايران نسبت به گذشته افز

دهد در ايران زنان جوان بیشترين قربانیان خودکشی خودکشی در افراد مسن و مردان رخ می

 .هستند

 

های پرخطر و پرهزينه خودکشی همچون خودسوزی ايجاد وی افزود: از طرفی نیز شیوع روش

شود خانواده او نیز نده بماند خود با چالش مواجه میشده و اين مسئله علاوه بر اينکه اگر فرد ز

 .ها به شدت گرفتار خواهند شدبه دلیل هزينه

در صدهزار  2رئیس انجمن علمی روانپزشکان ايران ادامه داد: آمار خودکشی به طور میانگین 

 هایپیوندد که وزارت بهداشت و دستگاهاست و در ايران در مناطق غربی بیشتر به وقوع می

 .هايی اين میزان را کاهش دهندمربوطه تلاش کردند از طريق انجام فعالیت



های خیابانی و در ملا عام اصولا اعتراض به وضعیت رسولیان با اشاره به اينکه خودکشی

افسردگی بوده و در واقع ترين اختلالی که با خودکشی همراه است،اجتماعی است، گفت: شايع

 .ند سبب بروز اين مسئله شودتواناامیدی و افسردگی می

وی گفت: اشتغال مباحث فرهنگی، اجتماعی و روابط عاطفی سبب شده که گاهی الگوی 

توان گفت بعد از ايران کشور افغانستان از لحاظ مسائل مربوط به خودکشی تغییر يابد و می

 . خودکشی شبیه ما است

آمار خودکشی در کشور مربوط به رئیس انجمن علمی روانپزشکان ايران اضافه کرد: بیشترين 

رسولیان در ادامه به موضوع بهداشت خواب و تاثیر آن در بروز .ساله است 21تا  81زنان 

ساعت خواب  2اختلالات روانپزشکی اشاره کرد و گفت: يک فرد برای حفظ سلامت خود حداقل 

اين نکته توجه  به صبح در آن لحاظ شود. همچنین بايد ۴تا  08مداوم نیاز دارد و بايد ساعت 

 .دهدخوابی علاوه بر ايجاد مشکلات اخلاقی کارآيی فرد را در طول روز کاهش میداشت که کم

 

 

 

 

 

 

باز ایرانی که به خاطر حجاب از تیم ملی اخراج شد به تیم دختر شطرنج

  ملی آمریکا پیوست



های رقابتدرسا درخشانی، دختر شطرنج باز ايرانی که به دلیل حضور بدون حجاب در 

 .المللی از تیم ملی ايران اخراج شده بود، به تیم ملی آمريکا پیوستبین

المللی شطرنج که به دلیل درسا درخشانی، شطرنج باز ايرانی الاصل و استاد بزرگ و استاد بین

المللی از تیم ايران اخراج شد، از اين پس در تیم ملی های بینحضور بدون حجاب در رقابت

 . کندمسابقات شرکت می آمريکا در

 

المللی بدون حجاب شرکت کرده بود که در درخشانی در دو سال اخیر در چند رقابت بین

الطارق سبب ات شطرنج جبلو در مسابق 8107 نهايت حضور بدون حجاب او در اوايل سال 

اخراج او از تیم ملی ايران شد.او پس از سارا خادم الشريعه، دومین شطرنج باز زن ايرانی بود که 

شطرنج  ٔ  سالگی و در هشتاد و هفتمین کنگره02علاوه بر کسب درجه استاد بزرگ بانوان، در 

شطرنج نوجوانان آسیا در وی سابقه قهرمانی  المللی را به دست آورد.جهان عنوان استاد بین

را برای ايران در کارنامه  8105و کسب مقام ششمی شطرنج جوانان جهان در سال  8108سال 

با يک پیشنهاد از باشگاه بارسلونای اسپانیا برای ادامه  0۴خود دارد.درسا درخشانی حدود سال 

 تحصیلات دانشگاهی و شطرنج به آن کشور رفت و برای آن تیم بازی کرد.
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بی شناسنامه؛ پیامد ممنوعیت انتقال تابعیت از مادر به « ناشهروندان»لد تو

 فرزند

يک فعال حقوق زنان با اشاره به لزوم رفع موانع قانونی انتقال تابعیت مادر به فرزند در کشور 

گفت: با موانع قانونی که درحال حاضر وجود دارد اجازه می دهیم بخشی از ساکنان کشور که 

مادريشان هستند، با ما همزبانند و فرهنگ و شیوه زندگی ايرانی دارند، تبديل  متولد سرزمین

شوند. آنها از کلیه حقوق انسانی محروم می شوند. به اين ترتیب آنها هیچ حقی « ناشهروند»به 

به اين سرزمین ندارند و در نهايت از حق تحصیل، هويت، اشتغال و مالکیت نیز محروم 

 .شوندمی

 

 

با اشاره به اينکه اغلب ازدواج زنان ايرانی با اتباع خارجی به  وگو با ايسنا،بی در گفتمرضیه مح

حال حاضر بیشتر  دلیل مقررات سختی که در اين زمینه وجود دارد، ثبت نمی شود افزود: در 

دختران کم سن و سالی هستند که  زنانی که با اين مشکل دست و پنجه نرم می کنند، زنان و

فاقد اوراق  رايط سخت اقتصادی و يا خانوادگی، با اتباع خارجی که ممکن استبه دلیل ش

ازدواجشان نیز ثبت نمی  شناسايی باشند تن به ازدواج می دهند، به اين ترتیب معمولا



نظیر قاچاق  کودکان حاصل از اين ازدواج حاملان مناسبی برای انواع آسیب های اجتماعی شود.

های جنسی هستند، زيرا آنها مدرک هويتی ندارند و ر و سوء استفادهبهره کشی، استثما انسان، 

 .به راحتی در معرض هر آسیب و ستمی قرار می گیرند

مدنی ايران که انتقال تابعیت را تنها بر اساس نسب  اين فعال حقوق زنان با اشاره به قوانین

قانون مادر نقشی در انتقال بر اساس اين  و از طريق پدر امکان پذير می داند اضافه کرد: خونی

قانونی محل تولد نیز نمی تواند در  بر اساس همین ماده تابعیت به فرزند ندارد. از سوی ديگر

انتقال تابعیت موثر باشد يعنی فرزندی که در ايران و از مادری ايرانی به دنیا آمده باشد ايرانی 

نتیجه به طور سنتی در  است و در 0217سال  محسوب نمی شود. قانون مدنی کشور مصوب

 .شودکشور اعمال می

قانون مدنی طفل متولد شده از پدر ايرانی را، صرف نظر از اينکه در  072ماده  وی با بیان اينکه

فرزندی که  اين ماده آمده است کجا به دنیا آمده است ايرانی می داند اظهار کرد: همچنین در

سال، يک  02شود در صورتی که بعد از رسیدن به سن از پدر يا مادر غیر ايرانی در ايران متولد 

سال در ايران بماند می تواند تابعیت ايرانی داشته و دريافت کند. اما اين قانون سال ها 

مجلس شورای اسلامی دست به تعیین تکلیف اين قانون زد   0225نمی شد تا اينکه سال  اجرا

شرعی و  ار داد. برای مثال ضرورت ثبتهايی آن را مورد بازنگری قرو با افزودن محدوديت

همچنین در نظر گرفتن محدوديت زمانی برای شمول کودکانی که حداکثر يک   رسمی ازدواج،

متولد می شوند، از جمله اين تغییرات و  22سال بعد از تصويب اين قانون يعنی تا سال 

 .بازنگری ها هستند



اينکه کودکی که در ايران، از مادری ايرانی و  مديرعامل کانون زنان حقوقدان سورا با انتقاد از

هیچ هويتی ندارد و شهروند هیچ کشوری محسوب نمی شود  پدری خارجی متولد می شود،

لازم است تا طفل متولد شده از مادر ايرانی که بعد  تصريح کرد: علاوه بر ای،ن بر اساس مقررات

. اما اين سوال وجود دارد که اين فرد بگیرد« رد تابعیت»سال زندگی در ايران از پدر  02 از 

و با کدام اوراق شناسايی می تواند از کشور خارج شود؟ همچنین در صورت خروج از  طور  چه

با  رفتن به کشور متبوع پدر، چه طور درخواست صدور شناسنامه بدهد و سپس و  کشور

يران را داشته باشد؟ گذراندن يک سال ديگر در کشور درخواست تابعیت ا و  بازگشت به ايران

 .به نظر می رسد زمان آن است که تمام اين قوانین اصلاح شوند

فاقد شناسنامه ای که از مادران ايرانی متولد شده اند در واقع  بیشتر افراد وی در ادامه گفت:

اند. از مقصد افغانستان وارد کشورمان شده تبعه کشور افغانستان هستند زيرا بیشترين مهاجران

ندارد و به شدت  «ترک تابعیت»درحالی است که اين کشور سیاستی تحت عنوان قبول اين 

نسبت به اين قضیه مقاومت می کند. البته اين سیاست هايی است که برای مقابله با دو 

تابعیتی بودن افراد اتخاذ شده است. بنابراين اين عملا ممکن نیست که طفلی که در ايران به 

 .ق شناسايی ندارد بتواند ترک تابعیت از کشور پدری اش بگیرددنیا آمده و هیچ اورا

محبی در ادامه به طرح پیشنهاد نماينده شهر مشهد در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و 

به مجلس ارائه شده است که در صورت « اصلاح قوانین تابعیت»گفت: طرحی تحت عنوان 

انشان شناسنامه بگیرند. قرار بود اين طرح کمک می کند تا برای فرزند تصويب به زنان ايرانی



در يک 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»وی با اشاره به دو سیاست تابعیت در جهان يعنی انتقال تابعیت بر اساس 

ابعیت بر اساس تولد در خاک يک کشور سیاستی است که در بیشتر اظهار کرد: انتقال ت

کشورهايی که اصالت نژادی برايشان مهم  بیشتر کشورهای مهاجر پذير دنبال می شود. اما در

از مادر يا پدر به فرزند منتقل می شود. اين درحالی است که ايران از  تابعیت است

ز پدر به فرزندان منتقل می شود. امیدواريم که کشورهايی است که در آن تابعیت تنها ا معدود

 .اين سیاست سنتی هرچه سريعتر اصلاح شود

اين فعال حقوق زنان با تاکید بر اينکه مساله کودکان بدون تابعیت مساله ای است که بیش از 

براساس دستور  اگرچه  آنکه مربوط به ايران و قوانین ما باشد يک مساله بشری است ادامه داد:

حاضر کودکان افغانستان می توانند در مدارس تحصیل کنند اما  م معظم رهبری در حال مقا

بايد توجه داشته باشید که صرف تحصیل بدون داشتن شناسنامه مشکلی از اين کودکان حل 

به همین دلیل بايد تلاش  نمی کند و در نهايت آنها در حاشیه شهرها سرگردان خواهند بود.

مجلس شده برای پايان دادن به اين ستم ها هرچی سريعتر تصويب  طرحی که وارد کرد تا

 .شود و اين حق را برای زن ايرانی قائل شويم که فرزندش تابعیت ايرانی داشته باشد

 

 بازداشت مجدد لیلا میرغفاری از سوی نیروهای امنیتی



 

 

 .طی روزهای گذشته لیلا میرغفاری، فعال مدنی، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ايران، روز سه شنبه چهارم مهرماه نیروهای امنیتی اقدام به 

 .اندقل کردهبازداشت لیلا میرغفاری کرده و اين فعال مدنی را به مکان نامعلومی منت

اين فعال مدنی پیش .از اتهام و نهاد بازداشت کننده تا اين لحظه اطلاعی به دست نیامده است

 .شده بود آزاد از اين نیز در خردادماه سال جاری بازداشت و پس از يک هفته با قرار وثیقه

، لیلا میر غفاری به همراه چند تن ديگر از فعالین مدنی در پی تجمع 0۴ل گفتنی است؛ در سا

اعتراضی مقابل زندان اوين بازداشت و پس از انتقال به دادسرای دو زندان اوين به زندان 

میلیون تومانی از زندان آزاد  51با توديع وثیقه  020۴قرچک ورامین منتقل شد. وی در آذرماه 

 .گشت

به دلیل شرکت در مراسم سالگرد ريحانه جباری در  05جدداً در آذر ماه سال اين فعال مدنی م

 .زهرا احضار و بازجويی شده بودبهشت

http://zanan.bashariyat.org/wp-content/uploads/2017/09/leila-mirghafari.jpg
https://humanrightsiniran.org/1396/41039/
https://humanrightsiniran.org/1396/41039/


 

انتقال ملیکا کاوندی و زهرا شفیعی دهاقانی کفن پوشان معترض به اعدام 

 محمد علی طاهری به زندان قرچک

 

 

 

ان بازداشت شده محمدعلی طاهری ملیکا کاوندی و زهرا شفیعی دهاقانی از شاگردشب گذشته 

که در اعتصاب غذا بودند از بازداشتگاه دو الف زندان اوين به زندان زنان قرچک منتقل شدند. 

خانواده های اين زندانیان به دلیل بازداشت غیر قانونی اين بانوان به دادگستری و دادگاه 

ه و گفته اند که خانواده انتظامی قضات شکايت کرده اند اما شکايتهای آنها پذيرفته نشد

 .زندانیان اجازه شکايت ندارند

قابل ذکر اينکه اين .تا کنون هیچ مقام و مسئولی پاسخگوی وضعیت اين دو زندانی نبوده است

دو بانو برای دومین بار در زندان دست به اعتصاب غذا زده بودند و در حالی برای انتقال به 

يرش آنها به دلیل اعتصاب خودداری میکرد که ناچارا زندان قرچک برده شدند که زندان از پذ

 .اعتصاب خود را شکستند



طبق اظهارات منبع مطلع، اين دو زندانی اعتصابی در زندان اوين به منظور گرفتن اعترافات 

 .اجباری تحت بازجويی های فراوان و فشار روانی شديدی قرار گرفته بودند

ی طاهری، به همراه زهراالسادات ابراهیمی و رها اين دوتن پس از صدور حکم اعدام محمدعل

داووديان با پوشیدن کفن در مقابل زندان اوين در اعتراض به اين حکم ناعادلانه تحصن کردند 

که در روز دوم تحصن با دعوت رئیس زندان اوين جهت مذاکره به داخل زندان اوين وارد شدند 

 ا توهین و بی احترامی دستگیر شدند.اما برخلاف وعده مسئولان و در کمال ناباوری ب

 زنانگی یک فرهنگ است/ نسبت احراز پست سیاسی توسط زنان با توسعه

 يک است. فرهنگ يک و زندگی شیوۀ يک و نیست فیزيولوژيک زنانگی گفت: فاضلی الله نعمت

 .است زندگی دادن سازمان از شکلی و است بودن معناست؛

رنامۀ اين هفتۀ خود نیز به موضوع هفتۀ پیش دربارۀ بررسی خبرنگار مهر، زاويه در ب به گزارش

الله فاضلی )دانشیار های سیاسی توسط زنان پرداخت. مهمانان زاويه نعمتاحراز پست

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( و ايراندخت فیاض )دانشیار دانشگاه علامه 

 طباطبايی( بودند.

 

عنوان اولین سوال از فاضلی پرسید: بحث احراز پست سیاسی صلواتی مجری و سردبیر برنامه ب

توسط زنان در دنیا مطرح است و استدلال برخی اين است که برای اينکه زنان بتوانند 

مشکلاتشان را خودشان حل کنند بايد زنان پست های مديريتی داشته باشند يا چون پست 



به لحاظ کمّی بايد مشارکت زنان در  های مديريتی زنان در دنیا تجربۀ موفقی بوده خوب است

دهند که مشارکت زنان در سیاست ايران افزايش يابد. اما برخی هم با استناد به آمارها نشان می

ای مثل آمريکا و روسیه بیشتر در کشورهای توسعه نیافته مثلًا جامائیکا از کشورهای پیشرفته

اسی توسط زنان نشانۀ توسعه است يا است و بنابراين جای ترديد است که آيا احراز پست سی

 اينکه توسعه باعث افزايش مشارکت زنان است و يا اينکه ارتباطی با هم ندارند؟

 

خواهد زاويۀ فاضلی در ابتدا اشاره کرد که به مباحث مطرح در حوزۀ عمومی توجه ندارد و می

شناسانه است و ديد خود را بیان کند. سپس گفت: مسئلۀ جايگاه زنان در سازمان معرفت 

خیلی بد مطرح شده است. اين مسئله دو رويه دارد: يکی مسئلۀ حضور زنان در جنبش معاصر 

داند، و ديگری مسئلۀ و دفاع از حقوق زنان که نداشتن پست سازمانی را اجحاف اين حقوق می

وجه حضور زن در سازمان بر اساس حقوق شهروندی و انسانی برابر است. اما آنچه کمتر بدان ت

شده مسئلۀ نیاز به حضور زنان در سازمان است و ابهامات زيادی در اين مسئله وجود دارد. 

امروزه کارکرد خیلی نهادها مثل خانواده به سازمان مؤول شده و لذا بايد به ساختار سازمان 



توجه کنیم بايد پرسید جايگاه زن در سازمان کجاست و جايگاه رهبری سازمانی که بايد زنانه 

ود چیست؟ و اين بستگی به مفهوم ما از زن دارد. به نظر من زن وجود ندارد و زنها وجود ش

دارند و استفادۀ نادرست از مفهوم زن بحران ايجاد کرده است. زنانگی فیزيولوژيک نیست و يک 

شیوۀ زندگی و يک فرهنگ است. يک معناست؛ بودن است و شکلی از سازمان دادن زندگی 

 خواهم از زن و سازمان صحبت کنم.منظر می است و من از اين

زن يک فرهنگ است نه فیزيولوژی و راهبرد نجات هر جامعه است و زنانگی همچون معنا تنها 

راه موفق سامان جامعه است.صلواتی پرسید: طبق زاويۀ ديد شما تعیین درصد مشارکت برای 

نان در سازمان زنانگی زنان خوب است؟فاضلی پاسخ داد: طرح پرسش درست نیست و اگر ز

 نداشته باشند درصد چه اهمیتی دارد و زن يعنی فرهنگ و زنانگی بايد وجود داشته باشد؟

ديگر مهمان برنامه خانم فیاض نیز ابتدا سوال را کاويد و گفت: اين سوال استراتژيک است و 

ند؟ در حالیکه توانند در ادارۀ کشور مشارکت کننیست؛ اينکه آيا بانوان می 80جايش در قرن 

از همان آغاز حلقت مشخص است که انسان بماهوانسان مطرح بوده و ظرفیتهای مشترکی 

هايی خاص. در سورۀ نمل ملکۀ سبا هرگز برای هر کدام از زن و مرد لحاظ شده به جز بخش

بی عقل و بی تدبیر و ترسو معرفی نشده و بلکه تمام ويژگی های يک انسان کارآمد به وی 

ده شده است. او زنی اهل تدبیر و رای است و ترسو نیست و لذا اگر ويژگی انسان نسبت دا

ها که اقتضائات خود را دارد اين چیزها مطرح نخواهد بماهوانسانی را لحاظ کنیم مگر در نقش

بود. اينکه کدام نقش باشد يا نباشد به شرايط جامعه بستگی دارد. يک زن ناتوان در خانه هم 



کند و هم زمینۀ است و مشارکت سیاسی و اجتماعی بانوان هم زن را بالغ میمادری ناتوان 

 کند.کند و عقلانیت و مهارت اجتماعی زن و توان حل مسئله را تقويت میتعامل را فراهم می

صلواتی پرسید: با تعیین درصدها موافق هستید؟ و با تعبیر فاضلی که فرهنگ زنانه را بجای زن 

پاسخ داد: تفکیک زن و مرد در ادارۀ کشور قابل قبول نیست چون آنچه  بکار برده است؟فیاض

توانم موثر مهم است انسان است و ما اين تشخیص را از بانوان گرفتیم که من الان کجا می

باشم و اگر فضا را برای رشد فکری و تجربی زنان باز نکنیم نه مارد موفق داريم نه همسر 

ت همچون عضله که نیاز به تمرين دارد. لذا بايد با حل مسئله موفقی! عقلانیت نوعی تمرين اس

تقويت باشد و اين مستلزم مواججه با مسئله است که در امر مشارکت و فعالیت اجتماعی اتفاق 

افتد و هرچه گسترۀ فعالیت زن بیشتر باشد رشدش بیشتر خواهد بود و به نظر اين تعیین می

نگاه و فرهنگ و زاويۀ ديد را عوض کنیم و اين درصد مشارکت سیاسی است و بايد اول 

گیرند و اگر قواعد را درصدها معنا ندارد. گاهی زنان بالغ و گاهی مردان بالغ امور را به دست می

 رعايت کنیم ديگر زن و مرد ندارد.

در ادامه صلواتی سوال ديگری از مهمانان پرسید و گفت: تعیین درصد برای احراز پست 

خواهد زنان را توانمند سازد يا خواهد چه بکند؟ میمی  ان يا فرهنگ زنانگیسیاسی برای زن

صدای آنها شنیده شود و يا نه ژست مدرنی است که بعنوان نماد توسعه يافتگی بکار رفته 

 است؟

فاضلی پاسخ داد: من با فعالیت زنان به منظور رشدشان موافقم اما با نگاه فراجنسیتی مخالفم و 

و با هم فرق دارند ولی بايد ديد اين فرق از چه زاويۀ ديدی مطرح است! گاهی به معتقدم اين د



شود. گاهی هم بر اساس واقعیات آنها در منظور توجیه و تقويت تبعیض علیه زنان استفاده می

جامعه و تجربۀ تاريخی مطرح است. نگاه من از منظر سازمان و نظام بوروکراسی است و مسئلۀ 

ا رشد آنها نیست، بلکه اين است که سازمان چه نیازی به زن دارد! من اين را اصلی پست زنان ي

دهم. امروزه سامان اجتماعی حول مفهوم سازمان شکل گرفته است. سازمان را بايد توضیح می

خیلی جدی بگیريم و چون نگرفتیم بحرانهای زيادی دامنگیرمان شده و ما دولت ضعیف داريم، 

های زيادی دارد اما توان اجرای آنها را ندارد و و قوانین و برنامه يعنی دولتی که آرمانها

ترين شکل اسن ضعف در اختلاس و رشوه و فساد اداری ديده سازمانش ضعیف است و ساده

های حقوقی و فقدان نیروی انسانی و دانش کارشناسی است و شود و ضعف دولت ما رويهمی

است. آنچه سازمان را در ايران شکل داده اخلاق ترين ضعف سازمان هم فرهنگ سازمان مهم

های ابزاری شکل قدرت است که در بستر تاريخ مردانه و بازيهای ايدئولوژيک و قدرت و ارزش

گرفته است.تنها يک راه برای اصلاح آن وجود دارد و آن روی آوری به اخلاق مراقبت يعنی 

ش عالی و فلسفه و محیط زيست و اخلاق زنانگی است. اين بحث در آموزش و پرورش، آموز

 همه چیز موثر است و به مثابه يک رويکرد قابل طرح است.

گفت: به زنان اخلاق مراقبت از اخلاق مادری سرچشمه گرفته و فیزيولوژيک نیست. هگل می

شناسی و عطوفت و مهربانی و و توجه به قدرت ندادند تا بتوانند سرمشق انسان کامل، زيبايی

اش گو و مدنیت باقی بماند و با رفتار و گفتار و عقلانیت نهفته در اخلاق مراقبتديگری و گفت

تأثیرگذار باشد. زنانگی فرهنگ است و بايد از آموزش عالی و پرورش تا وزارت خارجه و همۀ 

 های ديگر را در بربگیرد و گسترش يابد.سازمان



گیرد؟ يا نه مسیر زنان شکل میصلواتی پرسید: مکانیسم آن چگونه است؟ آيا با حضور کمّی 

 ديگری دارد؟

فاضلی پاسخ داد: سازمان کنونی آمادگی نقد ندارد و توجیهش صريح و خشن است و چون ابزار 

تواند اين را رفع بکند. نبايد از قدرت است جايی برای اخلاق و گفتگو وجود ندارد و زنانگی می

يد، هرچند از برخی لحاظ حرفشان درست زاويۀ ديد فراجنسیتی يا فمینیستی اين قضیه را د

 باشد.باشد! با اين حال لحن آنها غلط است و بازتولید تبعیض می

ها متفاوت فیاض بحث را ادامه داد و گفت: بحث من در فراجنسیت هويت است نه نقش و نقش

ترسو و ها معتقدند زنان سازد و خیلیهستند ولی هويت 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 ديده است.همۀ ويژگی

شود به زنان به لحاظ هويتی، فراجنسی نگاه کرد ولی به لحاظ نقش، صلواتی پرسید: چطور می

 م؟نگاه جنسیتی به آنها بکنی

کند. مادر من شش فرزند را بزرگ کرد و فیاض پاسخ داد: نقش با اقتضائات زمانه تغییر می

تمام عمر خود را صرف آنها کرد، ولی من يک فرزند دارم و شرايط مادری کردنم با مادرم خیلی 

فرق دارد. لذا نبايد از اينکه فضای باز مشارکت زنان ترسید به اين دلیل که باعث عدم تحکیم 

های خانواده خواهد شد. واقعیت کشور ما اين نیست و خیلی بانوان با فرزند دارای نقش

 مشارکتی هستند.



در اينجا بین دو کارشناس برنامه بحثی شد پیرامون نگاه فراجنسیتی و فاضلی تأکید کرد که 

ن مسئلۀ سازمان مهم است و خیلی مباحث فراجنسیتی اتفاقًا در جهت تقويت تبعیض علیه زنا

است و بايد توجه کرد که اکنون بیش از آنکه زنان به سازمان نیازمند باشند سازمان به زنها 

نیازمند است اما کدام زن؟ زنی که نمايندۀ فرهنگ زنانه نیست و بازتولید اخلاق قدرت است از 

 تواند با اخلاق مراقبت خود سازمان را اصلاح کند.هزار مرد بدتر است.زن می

شود مردی را پیدا کرد که فرهنگ زنانه داشته باشد و زنی که ضلی گفت: میصلواتی به فا

گويند صورت مسئله را تغییر داديد و بجای فرهنگ زنانه نداشته باشد. آن وقت به شما می

 مشارکت زنان مسألۀ زنانگی را مطرح کرديد؟

جنسیتی يا فاضلی جواب داد: اگر فرهنگ زنانه حاکم شود عدم تعادل جنسیتی يا تبعیض 

اشکال ديگر تبعیض اجازۀ ظهور نخواهند يافت و زنانگی يک جور شیوۀ زندگی و تفکر و جهان 

بینی است و يک تلقی از انسان و بودن اوست و اين فرهنگ اگر بر سازمان حاکم شود با لفاظی 

عاطفه ايدئولوژيک يا قدرت و غیره زنان را کنار نخواهد گذاشت. فرهنگ زنانه به تفکیک عقل و 

قائل نیست و از قضا يکی از قربانیان اين تفکیک خود زنها بودند. سرمايۀ شناختی زنان يک 

تواند گفتگو کند، همدردی کند و از خشونت بهره نبرد. سرمايۀ وجودی انسانی است و زن می

سازمان کنونی ما بازتولید خشونت و فساد است و فاقد غمخواری و توجه به ديگری و مثلًا 

گويد پول دربیاوريد يا آمار مقالات را بالا ببريد و اين تأثیر ايدئولوژی و دانشگاه فقط می ريیس

گويد از طريق علم گفتگو ايجاد کنیم و به همدلی و همزبانی کمک نمايیم. قدرت است، اما نمی



نهای درحالیکه در فرهنگ زنانه اينطور نیست و زنانه کردن سازمان راه حل برونشد از انواع بحرا

 آموزشی و زيستی و علمی و اخلاقی و غیره است.

شود قضیه را ديد و آن اينکه خداوند در فیاض گفتگو را ادامه داد و گفت: از زاويۀ ديگر هم می

قرآن فرموده ما انسانها را اطوار )طور طور( آفريديم و وقتی کنار هم قرار بگیرند باعث توسعه 

ای توسعه يافته بايد از اين استعدادهای د و اگر جامعههستند انسان استعدادهای مختلف دار

 سوای زن و مرد بودن بهره ببرد و به جای زن بودن به استعداد وی توجه شود.

فاضلی گفت: من قبول دارم اما همین طور طور بودن را برای تبعیض و سرکوب زن بکار 

ت: فرهنگ هم مهم است و اند و امروزه برای توسعه مسئلۀ سازمان مهم است. فیاض گفبرده

فاضلی ادامه داد: ما به دلايل تاريخی از فرهنگ زنانه محروم شديم و وضعیتمان چنین شد و 

اخلاق از گفتمان رسمی ما حذف شد و لذا سوالات اين چنینی که در زاويه طرح شده و جای 

ارۀ زنان در تشکر دارد، قرن بیست و يکمی نیست و همانطور که از حرفهای ماقبل تاريخ در ب

شويم، از پرسیدند آيا زنان حق تحصیل يا غیره را دارند؟ دچار تعجب میعصر مشروطه که می

 اين طرح مسائل امروز ما هم پنجاه سال بعد متعجب خواهند شد.

فیاض گفت: بحث مشارکت سیاسی زنان در فرهنگ عمومی گیرهای معرفتی دارد و به تعبیری 

تر است و ما اکنون يک مقاومت فرهنگی در بحث ع ديکتاتوری قویها از هر نوديکتاتوری توده

زنان داريم.فاضلی گفت: مخالفم و فیاض ادامه داد: چنین چیزی؛ مشارکت زنان مطالبۀ يک 

انسان عادل است. آيا اينکه دربارۀ نیمی از جامعه يعنی زنان بگويند اينها عقل ندارند به کسی 

دينی و فرهیختگان و غیره؟ بزرگان دين و سیاست و فرهنگ خورد؟ به مردان و عالمان برنمی



جامعه بايد بگويند که از توان همه جانبۀ زنان استفاده شود و در بحث مشارکت زنان تعیین 

درصد برای زن و مرد مطرود و به معنای تقابل است درحالیکه در هیچ جای دين از تقابل زن و 

اين دو اشاره شده و اين دو بايد دست همديگر را مرد گفته نشده بلکه به تعامل و ارتقای 

 بگیرندو فرهنگ را درست نمايند.

ما نیاز به توسعۀ فرهنگ ناموس اجتماعی داريم. ما طبق فرهنگ دينی و اجتماعی خود يک 

فرهنگ ناموس نَسَبی داريم و اين به تفکیک محرم از نامحرم و مشکلاتی در اين زمینه منجر 

اين دو انجامیده و تا مردی بفهمد زنی نامحرم اوست حس شده و به قطع روابط 

کند! گو اينکه وقتی کسی نامحرم است توجهی میپذيری وی سلب شده و به او بیمسئولیت

نبايد آدم حسابش کرد.درحالیکه بايد فرهنگ ناموس اجتماعی رشد يابد و همۀ زنان و مردان 

م و نامحرم بودن عامل ايجاد ديوار بین نسبت به هم مسئولیت اجتماعی داشته باشند و محر

زد و اين نهايت زد کأنه با ديوار حرف میاين دو نشود. شاگرد من وقتی با من حرف می

 احترامی است که من برايش با ديوار و میز و صندلی فرق نداشتم.بی

نگاه لذا چرا ما نگران حضور زنان در سازمان هستیم؟ آن هم به دلیل ايجاد مفسده؟ چون به 

ناموس نسبی يعنی محرم و نامحرم و ديگر هیچ دچار هستیم! که معتقد به قطع رابطه است، 

توان چنان کرد که روابط در نهايت سلامت و تعالی رشد يابد و در اين صورت اخلاق اما می

گیرد.فاضلی به فیاض اعتراض کرد که اتفاقًا مراقبت که دکتر فاضلی هم اشاره داشتند شکل می

دهد نه توده ها و فیاض گفت: اعتقاد ندارم اخلاق مراقبت را فقط زنان ار قدرت اجازه نمیساخت

 تواند احساس همدلی ودلسوزی و احترام متقابل وجود داشته باشد.بايد بیاورند، زيرا می



دهم و ها حواله نمیفاضلی گفت: نقطۀ اختلاف من و خانم فیاض در اين است که من به توده

صله گفت: اتفاقاً معتقدم در نخبگان هم وضع همین است و فاضلی ادامه داد: اتفاقًا فیاض بلافا

ها نیستند که مقاومت جامعه خواهان اصلاح سازمان و برقراری تعادل جنسیتی است و اين توده

دقیقاً  کنند و فاضلی ادامه داد: کنند، و فیاض هم تأيید کرد که نخبگان مقاومت میمی

نخبگان فقط روشنفکران نیستند و شامل حکومت و سازمان و غیره همینطور است و 

درصد مشارکت را به زنان اختصاص  21شوند.صلواتی اعتراض کرد که: دولت که گفته می

دهند!فاضلی پاسخ داد: نه فقط دولت نیست و ساختار گفتمان رسمی پذيرای اين نیست که 

ر سازمان قرار گیرد زيرا سازمان بر اساس های وجودی داخلاق مراقبت و فرهنگ زنانه و ارزش

اخلاق مردانۀ قدرت بنا شده است. فیاض هم خاطرنشان کرد که من ناموس اجتماعی را در 

ها!فیاضی گفت: تحوّلات نهادی بايد رخ دهد و مشکل از قوانین و سازمان مدنظرم بود نه توده

یزی نیستند درحالیکه گفتمان رسمی و عرف و فرهنگ سازمانی است که پذيرای چنین چ

اند و بسیار با زنان عصر مشروطه فرق دارند ولی مطالبۀ جامعه است. اکنون زنان ما باسواد شده

 هنوز سازمان اين را نفهمیده است.

خواهند بر اساس فاضلی ادامه داد: حدود هفت میلیون دختر ازدواج نکرده وجود دارد که می

توان گفت زن يعنی مادر. دری و بنابراين ديگر نمیهای وجودی ديده شوند نه نقش ماارزش

توانند برای بحث پست اجرايی بحث سازمان است و مشکل ما سازمان است و زنان چه می

توانند به آن بدهند؛ فرهنگ زنانگی و مشکل سازمان هم نبود سازمان بکنند؟ فرهنگشان را می

نوعی نقد اخلاق قدرت است و در ثانی همین فرهنگ زنانگی است. اما اولاً فرهنگ زنانگی به 

بايد توسط زنانی ارائه شود که نمايندۀ اخلاق قدرت نباشند.اما فیاض خاطرنشان کرد که اين 



شود و همین قدرت است که درصد مشارکت برای زنان تعیین قدرت خودبخود ايجاد می

 .کندمی

 

 

 

 های خصوصیبرنامه دولت برای مقابله با بدحجابی در دستگاه

جانشین قائم مقام وزير کشور در ستاد صیانت از حريم امنیت عمومی و حقوق شهروندی 

مشکل بدحجابی در »هايی که در اين ستاد به دنبال آن هستیم، که يکی از برنامه گفت

های خصوصی زيرمجموعه دولت مانند مهدهای کودک و کارمندان بانک های خصوصی دستگاه

 .لسات مختلفی را تا به امروز برگزار کرده ايماست که پیگیر آن بوده و ج« 

جانشین قائم مقام وزير کشور در ستاد صیانت از حريم امنیت عمومی و حقوق شهروندی 

هايی که در اين ستاد به دنبال آن هستیم، مشکل بدحجابی در يکی از برنامه“خاطرنشان کرد: 

و جلسات مختلفی را تا به  های خصوصی زيرمجموعه دولت است که پیگیر آن بودهدستگاه

ها امروز در جامعه مراکز بخش خصوصی و دانشگاه“ملازاده تصريح کرد: .”امروز برگزار کرده ايم

 .”شود که اين روند بايد اصلاح شودوضعیت مطلوبی ديده نمی

های خصوصی، مهدهای کودک، ساماندهی کارمندان بانک“ملازاده در پايان ابراز کرد: 

 .”هايی است که در دستور کار اين ستاد قرار دارداز برنامه …ها وآرايشگاه



 صدور حکم شلاق و حبس برای دو شهروند در ایلام و سقز

 

 نظم در اخلال» اتهام به را دانشجو دختر يک سقز شهرستان کیفری دادگاه –خبرگزاری هرانا 

 برگزاری پی در است متهم وی. کرد محکوم نقدی جريمه و شلاق ضربه 51 به «عمومی

 واقعه اين از ناشی خیابانی شادمانی و جشن در عراق کردستان اقلیم استقلال رفراندوم

ت. همزمان يک فعال ايلامی که با توديع وثیقه آزاد شده بود، به يک سال اس جسته مشارکت

 .حبس محکوم شد. اتهام وی تبلیغ علیه نظام عنوان شده است

زمانه »مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، اخیرا  به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از

اقدام »ی حقوق دانشگاه پیام نور سقز با اتهاماتی همچون دانشجوی ترم آخر رشته« زيويه

 محاکمه مورد «عمومی نظم در اخلال» و «غیرقانونی تجمعات در شرکت» ،«ملی امنیت ەعلی

 51ايتا از بابت اخلال در نظم عمومی به خانم زيويه با تبرئه از بعضی اتهامات نه.گرفت قرار

 .ضربه شلاق و يک میلیون و هشتصد هزار تومان جريمه نقدی محکوم شد

  

آذر به وکیل زمانه زيويه ابلاغ شده و او نیز بنا به درخواست موکل به حکم  02اين حکم در روز 

ری در سقز محاکمه اعتراض کرده است. خانم زيويه در روزهای چهارم و پنجم آذرماه سال جا



آبان به اتهام تحريک مردم به برگزاری تجمعات غیرقانونی و  05زمانه زيويه در روز .شده بود

حمايت از رفراندوم استقلال اقلیم کردستان عراق توسط نیروهای امنیتی وابسته به سپاه در 

مکان آزادی میلیون تومانی ا 21منزلش بازداشت شد و بعد از گذشت سه روز با توديع وثیقه 

انسانی و های غیرالمللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازاتمیثاق بین.يافت

 .موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است

 سجاد» ،0202 آذر 02 روز از سويی ديگر-یک فعال مدنی در ایلام به حبس محکوم شد

ه نظام به يک سال علی تبلیغی فعالیت اتهام به اسلامی جمهوری قضايی دستگاه سوی از «تابانی

قانون مجازات اسلامی صورت گرفته که  511ی صدور حکم با استناد به ماده.حبس محکوم شد

طبق آن هرگونه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی يا به نفع گروهها و سازمانهای 

يک منبع مطلع در اين .ستمخالف نظام، جرم محسوب شده و برای آن مجازات تعیین شده ا

وی به حکم صادره اعتراض نموده است هر چند در صورت تايید مجدد آن در »رابطه گفت : 

 .شوددادگاه تجديدنظر، جهت اجرای حکم راهی زندان می

در در محل کارش در کارگاه نقاشی خود در خیابان صدوقی  0205سجاد تابانی که در شهريور 

مهر همان سال با توديع وثیقه  ۴یتی بازداشت شده بود، روز يکشنبه ايلام از سوی مامورين امن

 .امکان آزادی موقت يافت

 

 

 ناگفته های ورود زنان به ورزشگاه

 



 
 

خلاصه اينکه فکر کنیم و پیشنهاد دهیم. مطالبه را در نقطه واقعی اش قرار دهیم. کسی در 

پايگاه خبری تحلیلی .ت نداردنظام خصومت و پدرکشتگی با بانوان علاقه مند به مسابقا

 به مردانه ظاهر و لباس با که شده منتشر اهواز در خانمی عکس -مهديان محسن -«پارس»

. طبیعی است که عده ای هم منتظر چنین اخباری اند تا آه و فغان کنند است رفته ورزشگاه

 .”ای وای مظلومیت زنان چنان است و چنین“که 

تقدين ابعاد موضوع را درست نمی دانند. يک سوال ساده وجود اما ترديد ندارم بسیاری از من

دارد؛ واقعن چرا نظام مخالف است؟برخی با آمدن اسم دين و اخلاق کهیر می زنند. اين دسته 

برخی هم تصور می کند نظام با زنان پدرکشتگی دارد. خب اينها هم .مخاطب ما نیستند

مدافعان ورود زنان به ورزشگاه، واقعن  اما برخی.مخاطب ما نیستند. خورشید را منکرند

دلسوزند و متدين؛ اما ظاهرا ابعاد ماجرا را نمی دانند. سوال خیلی ساده اين است که با خلاف 

 شرع ماجرا چه می کنند؟

ورود زنان به ورزشگاه دو منع دارد. يکی اش ظاهرا قابل حل است و ديگری مختصری پیچیده 

هم در شرايط هیجان ورزشگاه است که معمولا توان کنترل منع اول اختلاط زن و مرد آن.تر

احساسات وجود ندارد. اما اين منع می تواند با تدابیری رفع شود. مثلا مسیر ورود و خروج و 

اما منع دوم مهمترست. ديدن بدن برهنه مردان .جايگاه نشستن و غیره را متفاوت ببینند



ممکن است سوال شود پس .خلاف شرع استورزشکار برای زنان، بنا به نظر اکثر مراجع 

ممکن است گفته شود از .تلويزيون چطور نمايش می دهد؟ اشکال در تماشای مستقیم است

کجا می دانیم به قصد ريبه و لذت است؟ پاسخ اينست که اساسا شرط ريبه وارد نیست. اصل 

 .ديدن اشکال دارد

ر خیابان چه می کنند؟ پاسخ ممکن است سوال شود پس اين همه مرد با آستین کوتاه د

اينست که اين حکم برای ديدن خانم هاست نه پوشش آقايان. ضمن اينکه زن می تواند 

 .برهنگی مرد را در خیابان نبیند اما برای ورزشگاه قاعدتا فرق می کند، می رود برای تماشا

نست که ممکن است گفته شود خب اگر کسی مقید نبود چه؟ چرا بايد محدود شود؟ پاسخ اي

حکومت وظیفه دارد مانع شکل گیری بستر گناه در جامعه شود. گناه اثر وضعی دارد. دامن 

ممکن است گفته شود که همه مراجع چنین حکمی ندارند. برخی هم .همه را می گیرد

احتیاط واجب دانستند که می شود به مرجع ديگر رجوع کرد. پاسخ اينست که در موارد 

ی فقیه ارجح است. نظر رهبری نیز دراين باره مثل نظر اکثر مراجع اختلافی مراجع، نظر ول

 .است

بايد با علم به ابعاد اين ماجرا درست مطالبه کرد. با اين علم، .اما اين يعنی بن بست؟ خیر

اما اصل مطالبه وارد است. شايد اين .جنس مطالبه مان تغییر می کند و بیشتر احتیاط داريم

مثل اينکه ورزشکاران باپوششی شبیه مسابقات زمستانی حاضر شوند. .مانع نیز قابل حل باشد

 !احتمالا تمايل داشته باشند برای آمدن خانم ها به ورزشگاه همکاری کنند



از همه مهمتر اينکه اهل فن، موضوع را با همه ابعادش برای مراجع باز کنند؛ مثل اين فرض که 

البته می .در تغییر شرايط و اصل حکم موثر باشدفاصله بانوان از ورزشکاران زياد است و شايد 

توان از حیث ضرورت های اجتماعی و مصالح و اولويت های مهمتری نیز به موضوع توجه کرد 

خلاصه اينکه فکر کنیم و پیشنهاد دهیم. مطالبه را در نقطه .که جای طرحش اينجا نیست

نوان علاقه مند به مسابقات واقعی اش قرار دهیم. کسی در نظام خصومت و پدرکشتگی با با

 .ندارد

ای کاش برای مسوولین ما هم مطالبه مردم مهم باشد. حداقل بدان فکر کنند؛ فارغ از جنجال 

فايده اين رفت و برگشت بین منتقدين و مسئولین و .ها و ژست های سیاسی شب انتخاباتی

کال شرعی اش علمای معزز چیست؟ ممکن است در نهايت به اين جمع بندی برسیم که اش

قابل رفع نیست. اما اين اعتنا به مردم، تقويت اعتماد اجتماعی است که از نان شب واجب 

 .ترست

 

  «است 88تر از جنبش سبز در سال ها فراگیراین اعتراض»شیرین عبادی: 

 

مردم ايران را به نافرمانی پیام ويدويی شیرين عبادی، حقوقدان و برنده جايزه نوبل صلح در يک

مدنی در مقابل حکومت جمهوری اسلامی دعوت کرده و در مصاحبه با يک رسانه ايتالیايی 

https://twitter.com/ir_humanrights/status/947903871531171842
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تر از تواند فراگیرخوانده است که می« نقطه آغاز جنبشی عظیم»اعتراضات سراسری را 

 شود. 0222های سال اعتراض

 22 ايران حکومت گويدمی خود ويديو به گزارش تارنگار حقوق بشر در ايران، شیرين عبادی در

 جمهوری حرف مردم که رسیده آن وقت حالا و اعتناستبی ايران مردم حرف به که است سال

نخورند.اين حقوقدان با دعوت به نافرمانی مدنی  را هايشوعده فريب و دهندن گوش را اسلامی

ها خارج کرده و قبوض آب، برق و گاز را های خود را از بانکتوصیه کرده که شهروندان پول

های نیز مصاحبه کرده و گفته که اعتراض« لارپوبلیکا»نپردازند.خانم عبادی با روزنامه ايتالیايی 

 0222های سال تر از اعتراضتواند فراگیراست که می« قطه آغاز جنبشی عظیمن»اخیر، تازه 

 شود.

ها به زودی خاتمه يابد. به کنم اين اعتراضفکر نمی»شیرين عبادی در اين مصاحبه می گويد: 

تر از جنبش تواند فراگیررسد ما شاهد آغاز جنبش اعتراضی عظیمی هستیم که مینظر می

تر تبديل ها به جنبشی عظیمکنم که اين اعتراضود. تعجب هم نمیش 0222سبز در سال 

 «.شود

ها در ايران ريشه اقتصادی و اجتماعی دارد، اين برنده جايزه صلح نوبل با اشاره به اينکه اعتراض

در ايران، يک بحران بسیار جدی اقتصادی وجود دارد. فساد، کل کشور را فرا »گفته است: 

، 020۴ای بین ايران، اروپا و آمريکا در سال ها در نتیجه توافق هستهحريمگرفته است و پايان ت

 «.بر خلاف آنچه که همگان انتظار داشتند منافع واقعی برای مردم به ارمغان نیاورده است

https://twitter.com/ir_humanrights/status/947903871531171842
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تاکید کرده « ايران يکی از کشورهای دارای هزينه بالای نظامی است»خانم عبادی با بیان اينکه 

به گفته اين حقوقدان ايرانی «.شودخواهند پول زيادی خرج اين کار میمردم نمی»است که 

 «.اندبسیار سرخورده شده»ساکن لندن، جوانان به خاطر بیکاری بالا، فساد و سانسور 

اوضاع اقتصادی و »رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در پايان اين مصاحبه يادآور شده است: 

را، بین کسانی که از رفاه برخوردارند و کسانی که فاقد آن بار بین ثروتمندان و فقشکاف فاجعه

اعتراضات مردم ايران به وضعیت اقتصادی و «.های اخیر هستندهای اعتراضهستند، ريشه

سیاسی کشور که از روز هفتم دی ماه در شهرهای مشهد و نیشابور آغاز شده، تا آخرين ساعات 

 دامه داشته است.روز دوازدهم دی ماه نیز در شهرهای مختلف ا

 حقوق بشر، اعلامیه جهانی، اعلامیه اسلامی

 

 

 The، کشورهای اتحاديه اروپا آغاز تدوين کنوانسیون اروپايی حقوق بشر )0051در سال 

Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedomsای اعلامیه جهانیتر کردن منطقه( قدمی در راه محکم 

 برداشتند.

های اساسی بود اما گرچه اين عمل کشورهای اروپايی در مسیر کمک به حقوق بشر و آزادی

منجر شد به دادن بهانه به کشورهای اسلامی تا با وارد ساختن ايراداتی همچون ضعف شناخت 



م در اعلامیه و عد« خدا»، ناديده انگاشتن «رويکرد توحیدی»کنندگان اعلامیه جهانی از تدوين

کشور از جمله ايران به تصويب رسیده است(، در  ۴2ها )اعلامیه جهانی با رأی تبلور تمام نگرش

در قاهره شروع « کنفرانس کشورهای اسلامی»دولت اسلامی حاضر در  5۴با حضور  0001سال 

شمولی، جداناپذيری و تقدم و تأخر کنند که جهان« اعلامیه اسلامی حقوق بشر»به تدوين 

 برد.علامیه جهانی را زير سؤال میبندهای ا

بايست در مقام مقايسه اعلامیه جهانی حقوق بشر با اعلامیه اسلامی حقوق بشر نخست می

ترين تفاوت دو ذات انسان را از نگاه هر دو اعلامیه تعريف کرد چون بزرگبهانسان و حقوق قائم

 اعلامیه در همین نگرش به انسان است.

از خدا و وحی، دارای صلاحیت کامل و لازم نیست. به همین دلیل به گفته در اسلام انسانِ رها 

تقی مصباح يزدی، شرط تبیین خردمندانه حقوق بشر دو اصل است: يکی شناخت دقیق محمد

 ارتباط وجودی انسان باخدای متعال و ديگری شناخت هدف آفرينش انسان.

ی محق به داشتن آزادی انديشه، وجدان و اعلامیه جهانی اما آمده است که هر انسان 02در ماده 

 عنوان دلیل زندگی برشمرده نشده است.دين است ولی رسیدن به شناخت خدا به

نگرد و در اعلامیه اسلامی، جهان پس به عبارت ديگر اعلامیه جهانی انسان را از تولد تا مرگ می

 نقش بر اسلامی، نسکنفرا سازمان عضو هایدولت» گیرد:از مرگ نیز موردبررسی قرار می

داوند امت اسلامی را بهترين امت برگزيد تا اين خ. دارند کیدٔ  تا اسلامی امت تاريخی و تمدنی

تواند دنیا را به آخرت امت يک تمدن جهانی همگون را به بشريت تقديم نمايد. تمدنی که می

 «ربط داده و علم و ايمان را به هم پیوند دهد.



جهانی حقوق بشر برآمده از تأثیر پیامبران الهی بر فلسفه يونان است  در نگاه مسلمانان، اعلامیه

 در میان اديان است گاهی سبقت -ازنظر مسلمانان-ترين دين که از قوانین اسلامی که کامل

مانده است.در اعلامیه جهانی حقوق بشر انسان با زنده متولد شدن دارای گرفته و گاهی عقب

مانند حق تابعیت، آزادی حرکت، ازدواج و لب اين حقوق بهشود که سحقوق بنیادينی می

 .بشود ناممکن بايد …مالکیت و 

کس بر شده در اعلامیه جهانی همه عضو يک خانواده و برابر هستند، هیچ ابناء بشر تعريف

توان او را به بردگی گرفت يا به حیث نژاد، ديگری به هیچ دلیل و عنوان برتری ندارد و نمی

 تری برخوردار کرد.سیت يا دين از حقوق بنیادين پايینرنگ، جن

در اعلامیه اسلامی اما شريعت اسلامی تنها مرجع برای تفسیر يا توضیح هر ماده از مواد اين 

 اعلامیه است و بَنا بر اين شريعت، باتقواترين افراد بر ديگری برتری دارد.

تغییر و ابدی است  قابلحی شده که غیردر اسلام قوانین يا الهی است و از سوی خدا به بشر و

بايست در حديث و رفتار پیامبر و امامان يافت. اگر وحی يا حديث يا قوانین اسلامی را می

دست آوردن راهی برای حل  پیرامون حقی کشف نشد، در مقام آخر انسان جايز به تفکر و به

 خدا نزد آنان ترينمحبوب و هستند خداوندی عائله منزلهبه مخلوقات همه»: است لهٔ  مسا

و هیچ احدی بر ديگری برتری ندارد مگر در تقوا و کار  است خود همنوع به آنان سودمندترين

شود. از آنان تعريف می« انجام وظیفه»در زمینه حقوق زنان نیز اين حق در پاسخ به «نیکو.

ر شود، در صورت سوی ديگر و تنها به عنوان يک نمونه، اگر مشکلی در روابط زوجین پديدا

 شود.وجود پدر يا جّد پدری، حق انتخاب و نوع تربیت فرزند از مادر سلب می



از سوی ديگر بنیان اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حفظ جان و کرامت انسانی استوار است و در 

 آيا اما شده است. ترين آرزوهای بشر شمردهديباچه اين اعلامیه، آزادی بیان و عقیده از عالی

 است؟ برخوردار چنینیاين ساختاری از نیز قاهره اعلامیه

دهند که مانند چشم در برابر چشم و جان در برابر جان، نشان میهايی بهقصاص يا مجازات

کننده زندگی حقوق بشر اسلامی تا چه اندازه ممکن است واپسگرا باشد. قوانینی که تکمیل

 های غیر متمدن بودند.انسان

های جهانی داده بودند )البته همچنان ای جای خود را به جنگهای قبیلهگدر حالی که جن

خورد(، اعلامیه جهانی حقوق بشر فجايعی از هر دو شکل در گوشه و کنار عالم به چشم می

ها. کوششی برای آزاد کردن بشر از کشیتلاشی بود برای کشیدن خط بطلان بر تمام اين آدم

 هم کردن زمینه برابری به جای نگاه از بالا به پايین.قید رنگ و نژاد و دين و فرا

اند قوانین شريعت اسلام که مبنای اعلامیه حقوق بشر اسلامی هستند اما بدون تغییر باقی مانده

 اند.و از قرنی به قرن ديگر و از کشوری به کشور ديگر منتقل شده

دن در روح دين تبديل به هايی همچون اعدام و قصاص با ريشه دوانبه اين ترتیب مجازات

 شود.ها به معنای مخالفت با خواست خدا تلقی میگرزی شدند که مخالفت با آن

مثابه ريسمان در نظر بگیريم، ريسمان حقوق بشر جهانی احتمالاً حالا اگر هر دو اعلامیه را به

طنابی باشد  تواند ما را از ته چاه بیرون بیاورد و ريسمان حقوق بشر اسلامی، شايد همچونمی

 رادیو زمانه،رودانیال خندهاند.که چوبه دار، تبعیض و قصاص به آن متصل شده
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 بخش چهارم

 گزارشات نقض حقوق محیط زیست  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارخانجات صنعتی زبالهدریاچه ارومیه محل تخلیه  

ت زيست محیطی در استانهای آذربايجان شرقی، غربی و کردستان مشهود بیشترين تاثیرا

خواهد بود آثاری از افزايش بیماريهای کوتاه مدت مانند حساسیتهای چشمی و پوستی، 

ارومیه  بیماريهای روحی و تنفسی در ساکنان حوضه آبريز ارومیه مشاهده شده است.درياچه



نماينده مردم ارومیه در خانجات صنعتی شده است.کارهامحل تخلیه پسآبهاوزبالهدراين سال

مجلس با انتقاد از عملکرد دولت يازدهم در حل معضل درياچه ارومیه، تصريح کرد: درياچه 

کارخانجات صنعتی شده و ما هیچ  آبها و زبالهها محل تخلیه پسمظلوم ارومیه در اين سال

نداريم، چرا که براساس آخرين خبرها امیدی به حل مشکل اين درياچه در دولت دوازدهم نیز 

اند، مديران سازمان محیط زيست بدون تغییر نسبت به دولت يازدهم در سمت خود ابقاء شده

البته بايد منتظر باشیم و ببینیم آيا آقای کلانتری در صورت منصوب شدن به عنوان رئیس 

 یه انجام دهد يا خیر.تواند اقدامی سازنده در احیای درياچه ارومسازمان محیط زيست می

 

خشــکیدن درياچه ارومیه يعنی برخاســتن غبار؛ غبار نمکی. هراس ازهمین غبار نمکی که به 

جز بیماريهای صعب العلاج، از بین رفتن محصوالت کشاورزی را به دنبال دارد، باعث شد ستاد 

خاک را يکی از احیای درياچه ارومیه، پیشگیری ازطوفانهای نمکی، گردوغبار و فرســايش 

اولويتهای فعالیتش قرار بدهد. اگرچه درياچه در طول بیشتر از سه سال فعالیت ســتاد احیا به 

ساله احیای آن در حال آغاز است اما براساس پیش بینی ها،  01وضعیت تثبیت رسیده و برنامه

پس از  اگر بودجه به شکل گذشته به طور مرتب اختصاص پیدا نکند روند خشــکیدن درياچه

توقف آن، ادامه پیدا خواهد کرد و غبار نمکی حتی زنجان، همدان، کرمانشاه و ايالم را هم 

 دربرخواهد گرفت.

 



 نقش سازمان ملل متحد در قرن بیست و یکم

 آغاز هزاره جديد موقعیتی برای جشن و تفکر است. -های تازهسده جديد،چالش   -0

مه شب نواخته شد، در هر منطقه، زمانی بعد از در شب سال نو هنگامی که زنگ ساعت نی -8

(وفیجی گرفته به سمت باختر،پیرامون ارض بسوی Kiribatiمنطقه ديگر، از )

رودهزاره برايشان مفهوم خاصی در دنیاجشن گرفت،نه تنهامردم يکه تصورمی (Samoa) ساموا

رگ چین و اهرام های مختلف در آن شرکت کردند. ديوار بزبر دارد بلکه مردمان با فرهنگ

اللحم ومیدانسنت پیتردررمروشن شده (دربیتManger) مصر، همانند میدان مانجر

های هزاره،به سیدنی، مسکو، پاريس، درخشید،توکیو،جاکارتاودهلی نو،دربرگزاری جشنبودومی

 نیويورک، ريودوژانیرووصدها شهر ديگر پیوستند.                

(درجنوب آفريقا،درچهرۀ های کودکان Rubenجزيرهروبن)از اسپیزبرگن درنروژگرفت.هتا

ای ازتنوع غنی،وحدت سابقهساعت،خانواده بشری،بانمايش بی 8۴نورشمع منعکس بود. طی 

 خويش را جشن گرفت.

دهد. مجمع عمومی اين گردهمايی سران اجلاس هزاره فرصتی برای تفکر در اختیار قرار می -2

کند تا درباره نقش ملل متحد در سده بیست و يکم بحث نمايد. کشورها و دولتها را برگزار می

کند که از سر عنوانهای خبری امروزی گامی پیشر برداشته، مناسبت و موضوع هر دو ايجاب می

تر و درباره وضع جهان و چالشهايی که برای اين سازمان ايجاد کرده، ديد و نقطه نظراتی وسیع

 تر اتخاذ کنیم.دراز مدت



توان ذکر کرد که بايد برای آن سپاسگزار باشیم. امروزه اغلب مردم انتظار زيادی می نکات -۴

دارند که بیش از والدينشان و خیلی بیشتر از اجداد دورترشان زندگی کنند. آنها بهتر تغذيه 

کنند،وروی هم رفته باامکانات تريمی به تحصیلات دارند، برخور بهتری  کنند، از سلامتیمی

 مساعدتری روبروهستند.اقتصادی 

انگیز است و بايد تصحیح شود. قرنی که به همچنین موارد بسیاری وجود دارد، که تاسف -5

تازگی پايان يافت توسط مخاصمات بیرحمانه مکرراً زشت و بد نما شد. فقر طاقت فرسا و 

ادامه  سابقه همچناننابرابری چشمگیر بین کشورها و در داخل آنها، حتی با وجود ثروت بی

هائی را که با رنج و سختی بدست آمده به خنثی ماندن درد. بیماريهای کهنه ونو پیشرفت

نمايد. خدمات جانبخش طبیعت که بقای نوع بشر بدان بستگی دارد، توسط تهديد می

 فعالیتهای روزمره خود ما بطور جدی تباه شده است.

خواهند تا ه، مردم از آنها میزمانی که رهبران جهان در کنفرانس هزاره دهم آيند -2

 های عمده را مشخص و پیشاپیش براساس آن اقدام کنند.چالش

تواند در کمک با مقابله با آن چالشها موفق شود که همگی ملل متحد فقط در صورتی می -7

احساس کنیم رسالتی جديد درباره اقدام مشترکمان داريم. لازم است به خاطر بیاوريم که 

را و برای چه کسی وجود دارد. همچنین بايد از خود بپرسیم که رهبران جهان سازمان ملل چ

از چه نوع سازمان ملل در حرف و در عمل آمادگی پشتیبانی دارند. پاسخهای روشنی لازم است 

های آينده تقويت شود و تمرکز يابد. اين همان پاسخهايی است که تا فعالیتهای سازمان در دهه

 ر اختیار ما قرار دهد.اجلاس هزاره بايد د



البته فلسفه وجودی سازمان ملل متحد خدمت به دولتهای عضو است. سازمان تنها رکن در  -2

نوع خود با عضويت جهانی و گستره جامع بوده و تعداد زيادی از اقدامات بشری را در بر 

ای تبادل ها و نکات سازمان را به يک مجمع منحصر به فرد و سودمند برگیرد. اين جنبهمی

اطلاعات، انجام مذاکره، تدوين معیارها و طرح انتظارات و نیز هماهنگی رفتار دولتها و نقش 

های اقدام مشترک تبديل نموده است. ما بايد تضمین کنیم که آفرينان ديگر و پیگیری برنامه

 ملل متحد اين وظايف را تا آنجا که ممکن است به نحوی موثر و کارآنجام دهد.

سازمان ملل متحد صرفًا يک ابزار و وسیله نیست. همانطوری که منشور آن به روشنی ولی  -0

المللی و نیز برقراری کند، هدف سازمان ملل ايجاد و ابداع اصول جديد در روابط بینبیان می

کند: حل و فصل باشد. اولین ماده منشور ما را تعريف میتفاوت کیفی در اقدام روزمره آن می

 حلهای مشترک برای مسائل اقتصادی،هايی مسالمت آمیز، ابتکار راهه شیوهاختلافات ب

اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه، و بطور کلی ترويج رفتار مطابق با اصول عدالت و حقوق 

الملل. به ديگر سخن، گذشته از هر گونه وظايف عملی که از سازمان ملل متحدخواسته بین

ای نیز دارد، که عبارت است از ايجاد تحول در روابط بین شدهشده، منظور آشکار و پذيرفته 

 شود.کشورها، و روشی که به وسیله آن امور جهان اداره می

 

اين تمام قضیه نیست، زيرا هر چند ملل متحد سازمان دولتها است ولی منشور بنام ما  -01

نسبت به حقوق  مردمان دنیا نوشته شده است. منشور حیثیت و ارزش شخص انسان، احترام

بشر و حقوق برابر برای مرد و زن، تعهد نسبت به پیشرفت اجتماعی که با معیارهای بهترزندگی 

شود، تا آسودگی خیال در برابر فراهم بودن نیازها و آسودگی در مورد فراهم اندازه گیری می



ايت ملل متحد دهد. بنابراين در نهبودن امنیت را به يکسان برقرار کند مورد تاکید قرار می

 برای نیازها و امیدهای مردم در تمامی نقاط جهان وجود دارد و بايد در خدمت آن باشد.

ای سال اول وجود خود در چنگال جنگ سرد بسر برد، و از انجام پاره ۴5ملل متحد طی  -00

 از رسالتهای محوری آن جلوگیری بعمل آمد، ولی وظايف مهم ديگری در سايه آن مخاصمات

هائی بوده که از تغییرات پر سر و کرد. طی ده سال گذشته، ملل متحد مواجه با ستیزهکشف 

صدای عصر جديد ناشی شده. در بسیاری از موارد اقدامات خوبی بعمل آورده و در امور ديگر 

دهد تا کوتاهی کرده است. اکنون اجلاس هزاره فرصت منحصر به فردی به رهبران جهان می

ن بیستم و يکم متحول و آن را قادر سازند تفاوت واقعی و قابل سنجشی در ملل متحد را در قر

 زندگی مردم ايجاد نمايد.

کنم تا کار آنها را در اينجانب با کمال احترام گزارش حاضر را به دولتهای عضو تقديم می -08

 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

نمايد، موضوعاتی را که بايد بدان اولويت داده شود جهت گیرد مشخص میملل متحد قرار می

توان در خود اجلاس بعمل کند، و چند اقدام فوری که میبررسی کشورهای عضو پیشنهاد می

 نمايد تا روحیه مردم را تقويت و زندگی شان را بهبود بخشد.شنهاد میآورد را پی

، که دنیا را در هنگام ورودمان به قرن بیست و کلیه اين پیشنهادها در زمینه جهانی شدن -02

سازد، مطرح شده است. در عصر جديد، اقدامات مردم يکم متحول می

گذارد. کنندتاثیرمیاط دورزندگی میدائماًهرچندبطورناخواسته درزندگی سايرين که درنق



دهد،ولی درحال حاضرمنافع شبه صورت بسیارنابرابر جهانی شدن فرصتهای زيادی بدست می

 شود.اش توسط تمامی مردمان تقبل و پرداخت میتوزيع شده، در حالی که هزينه

جهانی  بنابراين چالش محوری که امروزه با آن مواجه هستیم اين است که تضمین کنیم -0۴

شدن به يک نیروی مثبت برای تمامی مردم جهان تبدل گردد، به جای آنکه میلیاردها نفر از 

آنها را در بلاتکلیفی باقی گذارد. جهانی شدن فراگیر بايد بر نیروی توانمند بازار بنا شود، ولی 

دارتری است تواند آن را بدست آورد. اين امر مستلزم کوشش دامنه نیروی بازار به تنهايی نمی

 ای مشترک بر مبنای بشريت مشترکمان با تمامی تنوع و گوناگونی آن.برای ايجاد آينده

اين امر به نوبه خود مستلزم آن است که دوباره بینديشیم چگونه فعالیتها و مصالح  -05

ز مشترک خود را اداره کنیم، زيرا بسیاری از چالشهايی که امروزه فرا روی ما قرار دارد خارج ا

توانايی بسیاری از کشورها است که به تنهايی با آن مقابله نمايند. در سطح ملی بايد بهتر 

المللی بايد ياد بگیريم چگونه با يکديگر بهتر حکومت نمايیم. حکومت کنیم و در سطح بین

دولتهای موثر برای هر دو وظیفه ضروری است، و ظرفیت آنها برای هر دو نیاز بايد تقويت 

توانند حکومت کنند، المللی را، که از طريق آن دولتها بهتر میا نیز بايد نهادهای بینگردد. م

با واقعیات عصر جديد تطبیق دهیم و نیز بايد ائتلافهايی از تغییرات غالبًا با شرکايی ورای حدود 

 و ثغور دستگاه اداری، تشکیل دهیم.

تر از مورد زير باشد: بايد مردم را یاتیتواند حهیچ تغییری در نحوه انديشه و عمل ما نمی -02

تر و هیچ مسئولیتی بزرگتر از دهیم قرار دهیم. هیچ ندايی با شکوه در مرکز هر آنچه انجام می

آن نیست که مردان و زنان و کودکان شهرها و روستاهای سرتاسر دنیا را قادر سازيم تا زندگی 



جهانی شدن  بريمافتد پی میر اتفاق میخود را بهبود بخشند. تنها در هنگامی که اين ام

 واقعاًفراگیرشده،وبه همگان اجازه داده درفرصتهای آن سهیم باشند.

ولی بايد چیزی بیشتر از صرفاً صحبت درباره آينده خود انجام دهیم. بايد آن را بسازم و از  -07

ولتهای عضو نسبت هم اکنون اجازه دهید اجلاس هزاره با توافق درباره ديد مشترکمان، تعهد د

به ملل متحد خودشان را مجدداً به نمايش گذارد. اجازه دهید رهبران جهان به مجرد آن که به 

 کشورهای خود بازگشتند براساس آن عمل نمايند وبدان وسیله تعهد خود را به اثبات برسانند.

قابل  در سالهای اولیه تاسیس ملل متحد، اتمام کار به موقع مجمع عمومی با دقت -02

بینی بود و جلسه پايانی آن با آخرين سفر دريايی کشتی کوين مری در آن سال تنظیم پیش

 شد. آشکارا آن دنیا با جهان امروز بسیار متفاوت بود.می

در حقیقت، زمانی که سازمان ملل متحد تاسیس شد، دوسوم اعضای فعلی به عنوان  -00

کردند. کل حت حکومت استعماری زندگی میکشور مستقل وجود نداشتند، و مردم آن هنوز ت

میلیارد نفر است.  2میلیارد نفر بود، در حالی که جمعیت امروز  5/8جمعیت کره زمین کمتر از 

موانع تجارتی بسیار بالا، جريان بازرگانی اندک و کنترل بر سرمايه شديد بود. اغلب شرکتهای 

کردند. هزينه ار خانگی خود تولید میبزرگ در داخل کشور واحدی عمل کرده و فقط برای باز

مکالمات تلفنی به آن طرف اقیانسها برای يک فرد معمولی باز دارنده و شاق بود، و استفاده از 

گشت. میزان تولید فولاد به آن برای مقاصد تجارتی به اوضاع و احوال استثنايی محدود می

. اولین رايانه دنیا بتازگی ساخته شدعنوان معیار ارزشمندی برای قدرت اقتصاد ملی تلقی می

لوله الکترونیکی و نیم میلیون  02111کرد و دارای شده بود، که اطاق بزرگی را اشغال می

کرد. اکولوژی يا بوم بايست تغییر میاتصال بود، و برای هر وظیفه جديد سیم کشی آن می



گرفت و میشناسی مورد مطالعه قرار شناسی موضوعی بود که در قالب علم زيست

 ای نشده بود.تخیلی اشاره–حتی درداستانهای علمی cyberspace به

صادرات جهان حتی پس از  0051دانیم اوضاع تا چه اندازه تغییر کرده است. از سال می -81

تطبیق يافتن با تورم، ده برابر شده است و دائماً با سرعتی بیش از تولید ناخالص داخلی دنیا 

گذاری خارجی با آهنگی سريع تر افزايش يافته، میزان فروش توسط هکند. سرمايرشد می

شرکتهای چند ملیتی از صادرات جهان تجاوز کرده و معاملات بین شعب شرکتها بخش رو به 

تريلیون دلار در  5/0دهد، جريان ارز خارجی تا میزان افزايشی از تجارت جهانی را تشکیل می

 05که نرخ ثابت ارز خارجی سقوط کرد رقم فوق  0072لروز صعود کرده، در حالی که در سا

میلیارد دلار بود. يک مورد از ادغام مخابراتی فرا ملیتی منجر به ايجاد شرکتی شد که ارزش 

بازاری آن فراتر از تولید ناخالص داخلی تقريباً نیمی از اعضای ملل متحد است. هر چند که از 

م قرار دارد. امروز هیاتهای نمايندگی مجمع لحاظ ارزش، شرکت فوق فقط در مقام چهار

توانند اقیانوس اطلس را در کمتر از چهار ساعت طی عمومی که بايد با فوريت گرد هم آيند می

توانند در طول راه از طريق اينترنت يا مکالمه تلفنی به امور رسیدگی ، و اگر بخواهند میکنند

 نمايند.

 

 

 

یخ ایرانبزرگترین اعتراض زیست محیطی تار  



خود را توجه شهروندان ايران به محیط زيست رو به گسترش است. آنها امروز حاضرند اعتراض 

تشکل سراسری “های زيست محیطی به نمايش بگذارند. آيا ايران نیاز به يک نسبت به آلودگی

توجه شهروندان ايران به  بزرگترين اعتراض زيست محیطی تاريخ ايران در زنجاندارد؟” سبز

ندگی سالم و محیط زيست افزايش يافته است. آنها امروز حاضرند در معابرعمومی اعتراض ز

 80اوت/ 00های زيست محیطی به نمايش بگذارند. روز يکشنبه )خود را نسبت به آلودگی

های ناشی از مرداد( زنجان شاهد بزرگترين اعتراض زيست محیطی شهروندان به آلودگی

 هر بود.کارخانه سرب و روی اين ش

 

 

 حمایت فعالان محیط زیست از انرژی اتمی

چهار دانشمند فعال در مسائل اقلیمی مصرانه از فعالان محیط زيست خواسته اند تا از توسعه 

به عنوان جايگزينی برای سوخت های فسیلی حمايت کنند. « امن تر»سیستم های انرژی اتمی 

ن هستند.دانشمندان ايالات متحده و سوخت های فسیلی يکی از عوامل گرمايش جهانی زمی

مستقر در استرالیا درخواست خود را روز يکشنبه در نامه ای منتشر کردند و خطاب به مردمی 

قصد دارند بر سیاست های زيست محیطی اعمال نفوذ کنند اما با انرژی اتمی »نوشته اند که 

يگزين کردن سوخت های تعداد زيادی از فعالان محیط زيست معتقدند که جا«.مخالف هستند



فسیلی با انرژی اتمی خطرناک و پرهزينه است. آن ها می گويند دولت ها بايد برای رفع 

نیازهای جهانی بايد در منابع انرژی همچون انرژی خورشیدی و انرژی باد سرمايه گذاری 

را نمی کنند.اما نويسندگان اين نامه معتقدند سیستم های تولید انرژی خورشیدی و انرژی باد 

به میزانی که اقتصاد جهانی نیاز دارد، برای تولید انرژی مقرون به صرفه، سريع و قابل »توان 

« قابل اطمینان»آن ها بر اين باورند که بايد در هر راهکار «. اطمینان مورد استفاده قرار داد

ظر برای انرژی هسته ای در ن« نقش کلیدی و بنیادينی»برای تثبیت شرايط اقلیمی، يک 

موسسه فن »، کری امانوئل در «موسسه کارنگی»گرفته شود.اين نامه توسط کنت کالديرا از 

، جیمز هنسن، استاد دانشگاه کلمبیا و تام ويگلی از دانشگاه آدلايد نوشته «آوری ماساچوست

شده است.اين چهار دانشمند می گويند خطرات توسعه انرژی اتمی بسیار کمتر از ادامه 

همچون »یروگاه های تولید برق با سوخت فسیلی است که با فضا و محیط زيست استفاده از ن

که يک گروه حمايت از محیط زيست « شورای دفاع از منابع طبیعی»رفتار می کند.« زباله دانی

ايالات متحده است، تاکید اين نامه بر ايده استفاده از انرژی اتمی را رد کرد. باب دينز، 

يد جهان از جايگزين کردن يک کابوس زيست محیطی با کابوس سخنگوی اين شورا می گو

 «.ديگری منفعتی نخواهد برد

ما نگران امنیت پايايی، ماندگاری و هزينه اين نوع منبع انرژی هستیم. آنچه که »او گفته است 

ما در فوکوشیما )در ژاپن( شاهد بوديم يادآور خطر يک فاجعه مصیبت بار نیروگاه اتمی است، 

سال از استفاده از اين فن آوری،  21ا با اين نوع پیامدها است. هنوز بعد از گذشت مشکل م

هنوز نمی دانیم چطور زباله های نیروگاه های انرژی اتمی را نابود کنیم. مسئله امنیتی انرژی 

اتمی نیز مطرح است که اگر اين مواد به دست گروه های تروريستی بیفتد، می توانند با آن 



تولید کنند. هزينه هم جنبه مهم ديگر استفاده از انرژی اتمی است. انرژی هسته سلاح اتمی 

اين شورا معتقد است »دينز می گويد «.ای يکی از گرانقیمت ترين شیوه های تولید برق است

ايالات متحده بايد در ساخت خانه ها، اداره ها و خودروهايی سرمايه گذاری کند که از انرژی 

فاده می کنند تا مردم بتوانند با صرف هزينه کمتر انرژی بیشتری به دست کارآمد و پويا است

او همچنین به سرمايه گذاری چین در انرژی خورشیدی و انرژی باد به عنوان يک «. بیاورند

قدم مثبت اشاره می کند. چین از جمله کشورهايی است که بیشترين آلودگی محیط زيست را 

 تولید می کند.

راکتور ساخت داخل، فن آوری انرژی  07د پس از راه اندازی و بهره برداری از اما چین قصد دار

راکتور جديد بسازد و سرعت پیشرفت چین  82اتمی را صادر کند. پکن همچنین قصد دارد تا 

در توسعه فن آوری اتمی از ايالات متحده بیشتر شده است.دينز می گويد چین با چالش انرژی 

است چون قصد دارد تا صدها میلیون انسان را با سرعت بسیار از  منحصر به فردی رو به رو

ما به طور قطع می دانیم که نیازهای فزاينده چین برای »اسارت فقر رها کند.وی می افزايد 

تولید انرژی بايد مرتفع شوند، از سويی ديگر هیچ کشوری در جهان نیست که از نظر پیشرفت 

ه ما در فوکوشیما شاهد بوديم، فاجعه ای عظیم بود که فن آوری همتای ژاپن باشد و آنچه ک

ژاپن هنوز موفق به کنترل ابعاد آن نشده است. اين سانحه بايد به منزله هشداری برای همه 

 مردم سراسر جهان باشد و بايد به هنگام استفاده از اين فن آوری بسیار محتاط باشیم.

 

 

 دریاچه ارومیه را نجات دهید

https://arzjani.blogspot.de/2014/11/blog-post_20.html


که درعین حال برای  آذربايجان های طبیعی مهم درمنطقهدرياچه ارومیه يکی اززيستگاه

باشد، در آستانه روی آب نیز بسیار مناسب می اسکی و قايقرانی ،شنا آبی همانند هایورزش

شورخودگردشگران بسیاری رادرفصول خشک شدن است. اين درياچه که باسواحل زيباوآب

نمايد،ازنظرداشتن موادّمعدنی سوی خودجلب میالخصوص درتابستان بهمختلف وعلی

 ن منابع طبیعی بوده وامروزه با تهديدی بسیار جدی روبروست.تريگوناگون،دارای يکی ازکمیاب

متر کاهش سطح  2سال گذشته  02اين درياچه در خطر خشک شدن کامل قراردارد و طی 

منابع آبی منطقه به بخش کشاورزی،تبخیرزياددرپی گرم شدن ٪01است. اختصاص داشته

يل خشک شدن اين درياچه های زيرزمینی درپی حفرچاه ازدلاهواوبرداشت غیرمجازازآب

اند در صورت خشک شدن اين درياچه هوای معتدل منطقه باشند. کارشناسان ابراز داشتهمی

تبديل به هوای گرمسیری با بادهای نمکی خواهد شد و زيست محیط منطقه را تغییر خواهد 

 اعتراضی صورت گرفت.0201دراعتراض به خشک شدن درياچه درفروردين سال داد.

 

 رود هايی که برای نجات درياچه ارومیه مطرح شده انتقال آب از نقاط ديگر به ويژهز طرحيکی ا

، تنها راه نجات درياچه ارومیه پورقاضی نادر است. به گفته  نماينده ارومیه درمجلس ارس

هايی روبروست. روزنامه است. امااين ايده بامخالفت پیرانشهر آبهای رود ارس و شهرستان

داند که برای ای مقصر خشکیدن درياچه ارومیه را مردم و نمايندگانی میاقتصادپويادرسرمقاله

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
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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


هايی که به تأمین نیازهای کشاورزی و خانگی آذربايجان بارها خواستار انتقال آب رودخانه

اند و از حکومت درخواست داشتند تا آب اين ريزند به نقاط ديگر شدهرومیه میدرياچه ا

و ديگرشهرهای استان استفاده  مراغه هایهابرای تأمین نیاز باغرودخانه

گذردرياچه ارومیه رااجرايی کردند. براساس اين نظريه میان شودويابافشاربسیاربرمسئولین طرح

های بارور نقاط ديگر برای نجات درياچه ارومیه به جای خشکاندن ارس و از بین بردن زمین

هايی را که به طور بايد از مصرف آب کاسته و به وزارت نیرو اجازه داده شود تا آب رودخانه

 دوباره به سوی آن رها کند.اند ريختهطبیعی به اين درياچه می

ه دلیل مخاطرات ناشی از فرونشست/نشست زمین در دو منطقه پایتخت ب

 پدیده فروچاله

 طرح اجرای از کشور معدنیاکتشافات و شناسیزمین سازمان مخاطرات بررسی دفتر مديرکل

شست بنا به تعريف يونسکو فرونداد. خبر کشور در زمین فرونشست از ناشی مخاطرات بررسی

عبارت است از فروريزش و يا نشست سطح زمین که به علل مختلف در مقیاس بزرگ رخ می

اين پديده در .های زيرزمینی استرويه آبمهمترين دلیل رخداد اين پديده برداشت بی .دهد

ها با بیلان منفی آب زيرزمینی روبرو های کرمان و خراسان که دشتبسیاری از نقاط استان

در اثر برداشت آب زيرزمینی و خارج شدن آب از منافذ امکان  .شوده میهستند، مشاهد

شود و هرچه بیشتر برداشت شود، تراکم مواد متر فراهم می 211متراکم شدن مواد تا عمق 

 .بیشتر خواهد 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


 

های چاه، خرابی های عمیق در سطح زمین، کج شدن لولهنشست زمین باعث ايجاد شکاف

شود که در آن به دلیل ای گفته میزايی به پديدهلوله .ها خواهد شدزايی چاهها و لولهساختمان

اکنون در مناطقی که هم.شودنشست زمین قسمتی از لوله چاه به خارج از سطح زمین رانده می

همدان،ها و فرونشست قرار دارند، شامل دشت کبودرآهنک،شرايط بحرانی ايجاد فروچاله

اصفهان و  های استان کرمان،دشت دشت مشهد و نیشابور، شت تهران،نظرآباد، د ورامین، 

اين رخداد به دلیل  .در کنار پديده فرونشست، شاهد پديده فروچاله هستیم.قزوين است

ها و نشت های درون شهری و همچنین ريزش سقف قناتدستکاری بشر همچون ساخت تونل

 .شودو فرار آب ايجاد می

در ایران "یزگرهار"مشکل زیست محیطی   

در مورد اينکه اين ريزگردهايی که چند سالی کشور ما را اشغال کرده اند از کجا می آيند 

تقريبا همه دست اندرکاران دولتی و اغلب رسانه ها با نامیدن پسوند عربی از مسئولیت برخورد 

من آنکه منکر با آن شانه خالی می کنند. گروه اندکی از کارشناسان )ازجمله اين نگارنده( ض

منشاء خارجی بخشی از ريزگردها نیستند با مستندات علمی اعتقاد دارند که از بین بردن 

تالابها، درياچه ها و رودخانه ها در حوضه های آبريز بین النهرين )میان رودان(، کرخه و کارون 



از و همچنین تمامی حوضه های آبريز داخلی از ارومیه گرفته تا بختگان و هامون يکی 

 .مهمترين عوامل گسترش ريزگردها در خاورمیانه است

.با نگاهی به رسانه ها چند پیشنهاد مطرح می شود که مهمترين آن انجام مالچپاشی و 0

بیابانزدايی و جنگلکاری در عراق است که ظاهرا بودجه هنگفتی هم به آن اختصاص داده شده 

پاکسازی هوا با آب پاشی و يا پوشاندن است. اين راه حل و راه حل های جانبی ديگر مانند 

بیابانهای عراق با سنگريزه و قلوه سنگ که توسط يک همکار دانشگاهی پیشنهاد شده بیشتر به 

زمان آن است که با .ظنز شبیه بوده و البته در هوای آلوده برای ايجاد لبخند بد هم نیست

طبیعت کشور به حداقل پذيرش ساختار خدادادی طبیعت، دخالتهای ناروای خود را در 

 برسانیم و بصورت اورژانسی کلیه پروژه هايی مخرب محیط زيست را متوقف کنیم. 

 

سد سازی از مهمترين پروژه هايی است که بايستی متوقف شود. رودخانه ها شريان طبیعی   .8

حیات در زيستکره هستند. قطع اين شريان منجر به سکته طبیعت شده و اگر مسئولین وزارت 

که آخرين آن پروژه ساخت  -یرو و شرکتهای تابعه همچنان بر ادامه روند سد سازی ن

اصرار ورزند، فرزندان ايران و بخصوص مردم  -بزرگترين سد قوسی جهان در بختیاری است

بومی اولین قربانیان اين سدها هستند. قربانیان بعدی تا هزاران کیلومتر کسانی هستند که 

يی می شوند که آب ذخیره شده در پشت سد می توانست جلوی مجبور به تنفس ريزگرها

برخاستن آنها را بگیرد و جنگلها و مراتع و زندگی میلیونها زيستمندی که با احداث اين سدها 

نابود می شوند. می توان با يک برنامه چند ساله راههای اصلاح الگوی مصرف آب و افزايش 

را گذاشت تا جلوی هر گونه نیاز جديدی به آب میزان بهره وری آن در کشاورزی را به اج



گرفته شود. احداث هر سد تنها به فربه شدن جیب شرکتهای سد سازی کمک می کند و 

                                                  مشکل ريزگردها را هر روز تشديد می کند

                                                    

 .رای مفرط دام در مراتع و جنگلها متوقف شود تا پوشش گیاهی کشور احیا شود.چ2

همزمان با متوقف شدن سد سازی در کشور و اصلاح الگوی مصرف آب، بايستی جلوی   .۴

گسترش شهرها گرفته شود. روند فعلی که شهرداريها با فروش تراکم شهرها را گسترش می 

رند بسیار اشتباه و ويران گراست. اگر به فعالیتهای دهند و نیاز آبی جديدی بوجود می آو

ساختمان سازی و عملیات عمرانی در شهرهای بزرگ و بخصوص تهران نگاه شود حجم بسیار 

زيادی از گرد و غبار و ذرات معلق در شهر تولید می شود که ضرر آن بدلیل آلوده بودن و 

  .نددرشتتر بود برای سلامت بسیار بیشتر از ريزگردها هست

            

..کلیه کشورهای منطقه متعهد شوند که به حقوق محیط زيستی احترام بگذارند و با اجرای 5

طرحهای بدون پشتوانه علمی اکوسیستمها و چرخه های طبیعی که میلیونها سال شکل گرفته 

ل را مختل نکنند. نمونه عملی اين گونه عملیات مخرب را می توان به خشک شدن درياچه آرا

در نیمه قرن بیستم در آسیای میانه اشاره کرد. آخرين آنهم طرح انتقال آب خزر به کوير 

مرکزی است که اگر خدايی نکرده اجرايی شود نه تنها کمکی به بهبود اقتصاد، کشاورزی و آب 

و هوا نمی کند بلکه با تاثیرات سوء خود کويرزايی بسیار گسترده در ايران و آسیای میانه را 

 .د می کندتشدي

 



کشور ما خشک است. زمینهای قابل کشاورزی محدود است. بدلیل وابستگی به  . 2

درآمدهای نفتی تولید در کشور ما روند سالمی ندارد. علیرغم وسعت زياد ظرفیت جمعیتی 

ما قابل مقايسه با کشورهای مرطوب دنیا نیست. علت عمده افزايش شهر نشینی در ايران 

امین آب در شهرها و ديگر سخت بودن شرايط طبیعی زندگی در هم يکی سد سازی و ت

مناطق روستايی است. خوشبختانه مردم ما اين محدوديتها را درک کرده اند و با کنترل 

جمعیت بیشتر به فکر تامین آينده بچه های خود هستند. به نظر من بهتر است برنامه 

و بجای تشويق به افزايش جمعیت، ريزان کشور از اين آگاهی مردم استفاده مطلوب کنند 

روند فعلی را حفظ و با اعمال مديريت درست با توسعه پايدار به افزايش کیفیت زندگی 

مردم کمک کنند. در ادبیات دنیا جديد کیفیت زندگی اتوبان و وسیله شخصی و آپارتمان 

 .نیست، بلکه داشتن محیط زيست سالم و آرامش است

 

اساسی و دستورات دينی حق تخريب طبیعتی که بايستی  همه ما بر اساس قانون .7

فرزندان امروز و فردايمان در آن رشد سالمی داشته باشند را نداريم. اين حقوق نبايد 

توسط عده ای سود جو به بهانه توسعه پايمال شود. لذا وظیفه کلیه دستگاههای فرهنگی و 

ه رشته ها و سطوح آموزشی کشور است که آموزش حفظ محیط زيست را برای هم

آموزشی اجباری کرده تا کارشناسان آينده ما افرادی وظیفه شناس و حساس و آشنا به 



نتیجه آنکه ريزگردها حاصل فرايند پیچیده ای است که تقابل .حقوق محیط زيستی باشند

ناموزون بشر با طبیعت نقش مهمی در گسترش آنها دارد. اين مهمانها ناخوانده نیستند 

در دعوت آنها نقش اساسی داريم. از من معلم گرفته که نتوانسته ام وظیفه خود را بلکه ما 

در تربیت کارشناسانی آگاه به مسائل محیط زيستی به درستی انجام دهم، تا آن همکار 

متخصص نمايی که برای پر کردن جیبش و يا نمايش در قاب تلويزيون و بهره مندی از 

ی مخرب زيست محیطی را توجیه می کند، تا آن سکه ها و تشويقهای دولتی طرحها

مهندس و پیمانکاری که جز پول هیچ چیز را نمی شناسد و دنبال هر چه بزرگتر تعريف 

کردن پروژه ها است، آن مسئول محترمی که به سادگی پول طرحهای مخرب را از بودجه 

يی و مصرف بیت المال اختصاص می دهد و بلاخره همه پدران و مادرانی که لوکس گرا

 .گرايی را بجای سالم زندگی کردن انتخاب کرده اند

 برابر جهان 1بحران محیط زیست در ایران 

 کارشناساندنیاست. کل در موجود مشکلات برابر 8 ايران در محیطی زيست هایبحران میزان

 تلاش ارومیه درياچه مشکل حل برای کشوری ريزانبرنامه و زيست محیط حفاظت سازمان

 ارومیه درياچه دقیق هایريزیبرنامه و شده انجام هایپیگیری رغمعلی افزود: اند،کرده ایويژه

 داريم.رئیس فاصله مطلوب نتیجه تا اما گرفته پیش را خوبی روند قبل هایسال به نسبت

 انزلی، بندر مختص ارومیه درياچه وضعیت اين کرد: اعلام تهران دانشگاه زيست محیط دانشکده

 آن منشا که است آب بحران اتفاق اين دلیل و است شده هم پريشان و هامون اوخونی،گ تالاب

 سبب وضعیت اين است يافته افزايش تبخیر میزان و شده کمتر آب که چرا است اقلیم تغییرات

 شده



 آبی تنش خصوص در متحد ملل سازمان شود.گزارش بیشتر آب بخش در ما کشور مشکلات 

 بايد بنابراين است جدی بسیار آبی تنش نظر از ايران وضعیت که شده مشخص جهان، در

 نام به حاضر عصر جديد هایبحران بر تاکید شود.با انجام بارهاين در دقیقی هایريزیبرنامه

 نام به محیطی زيست مشکل يک بروز برای را مسیری ها،تالاب شدن خشک ريزگردها:

 برای را متعددی محیطی زيست مقولات و مشکلات اتفاق اين که کندمی فراهم ريزگردها

 زد. خواهد رقم منطقه ساکنان

 حاضر حال در آب کمبود اينکته بر تاکید با تهران دانشگاه زيست محیط دانشکده رئیس

 را ديگری مشکلات و گذاشته تاثیر آب کیفیت روی آب کمیت گفت: است، شده ساز مشکل

 است. کرده ايجاد زيست محیط برای

 تلاش در تخصصی نظرات تجمیع با شودمی انجام شده ريزیبرنامه که هاکنفرانس از نوع اين

 فراهم مشکلات بر آمدن فائق برای را راهکاری روز دانش و جديد هایتکنولوژی ارائه با تا است

 هایچالش طبق را زيست محیط مهندسی تخصصی نمايشگاه و ملی همايش سالانه سازد.ما

 711 زيست محیط مهندسی ملی همايش هشتمین در امسال که یمکنمی ريزی برنامه روز

 تا 51 مقاله هر در شده انجام کارهای و وقت میزان به که شد دريافت دبیرخانه توسط مقاله

 و زيست محیط است.مقوله شده ارائه پوستر شکل به نیز تعدادی و شفاهی طور به مقاله 21

 ، هوا خاک، آلودگی ريزگردها، آب، حرانب چالش همانند روز محیطی زيست جدی های بحث

 دانشگاهی دروس تمام در صوت و هوا فاضلاب، و آب پسماند، و خاک نوين، های فناوری

 مهندی بحث در را نوينی هایفناوری تا تلاشیم در ما و شود می ارائه زيست محیط مهندسی

 دهیم. ارائه زيست محیط



 منشا آلودگی هوای سیستان و بلوچستان

اد همراه با گرد و غبار میزان غلظت ذرات معلق در هوای شهرستان های شمالی استان وزش ب

)زابل، هیرمند، زهک، نیمروز و هامون( را در شبانه روزهای گذشته به حدود پنج برابر حد 

میکرو گرم بر متر  228مجاز رساند.غلظت ذرات معلق در هوای منطقه سیستان در اين مدت 

کیلومتر بر  22باد شديد همراه با گرد و خاک در سیستان با سرعت وزش ”.مکعب گزارش شد

ساعت علاوه بر کاهش کیفیت هوا، میزان ديد افقی را در زهک به چهار هزار متر و زابل پنج 

روزه از زمان شکل گیری سیستان و  081بادهای موسمی ”.هزار متر کاهش داده است

بوده و هر سال با آغاز آن در اوايل تابستان  بلوچستان در شمال استان با اين منطقه همزاد

مردم منطقه شاهد گرد و غبار و آلودگی هوا بعضا تا چند برابر حد استاندارد نیز هستند.اين 

بادها اقتضای طبیعت منطقه بوده و وزيدن آن به صورت طبیعی دمای هوا را کاهش می دهد 

روزه دمای  081وزش شديد بادهای اما به سبب خشک شدن تالاب بین المللی هامون گاه با 

هوا در منطقه سیستان و بلوچستان تا میزان زيادی افزايش می يابد.سیستان و بلوچستان با 

پنج شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز در شمال سیستان و بلوچستان واقع شده 

 5/00)معادل  کیلومتر مربع 518هزار و  027است.سیستان و بلوچستان با وسعتی حدود 

هزار نفر جمعیت  211میلیون و  8شهرستان و بیش از  00درصد مساحت کشور( و 

پهناورترين استان کشور محسوب می شود که امکان دارد همزمان چندين پديده از جمله 

توفان، بارندگی، سیل، خشکسالی و مواج شدن دريا را تجربه کند.به دلیل خشک شدن تالاب 

 02ت شغلی در اين منطقه از دست رفته است.خشکی تالاب هامون در هزار فرص 711هامون 

های در معرض خطر جهان موسوم به سال اخیر سبب شده که اين تالاب در فهرست تالاب



المللی هامون در سال در کنوانسیون رامسر قرار گیرد.تالاب بین "مونترو"فهرست قرمز يا 

کشور جهان در آن عضويت  022ر که اکنون المللی رامسمیلادی در کنوانسیون بین 0070

هايی که شده بود.اين کنوانسیون وظیفه داشته به همراه کشورهای عضو از تالابدارند، ثبت

وجود اما ايران و افغانستان که در اين اند، حفاظت کند، بااينالمللی داشتهاهمیت بین

محیطی موفق عمل کنند. ه زيستاند در حفظ اين عرصاند، نتوانستهکنوانسیون عضويت داشته

درصد آن در افغانستان قرارگرفته و درمجموع چند هزار هکتاری هم از درياچه  21تالابی که 

 تر است.ارومیه بزرگ

 

 دستگیری چهار متهم به شکار حیوانات وحشی

متهم به شکارغیرقانونی حیوانات وحشی از جمله قوچ و آهو  ۴گانه مجموعا در دو گزارش جدا 

در مناطق سرپیشه و میمه بازداشت و راهی زندان شدند. از شکارچیان سلاح جنگی غیرمجاز 

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از صدا و سیما ، در گزارش اول، کشف لاشه .نیر کشف شد

در بازرسی از منزل يک شکارچی در سربیشه کشف و ضبط  قوچ وحشی در سربیشه، اين لاشه

اين شکار چی ضمن “مسعود روان رئیس اداره حفاظت محیط زيست سربیشه گفت: .شد

سه شکارچی که در مناطق حفاظت  .”میلیون تومان به مراجع قضايی معرفی شد 01جريمه 

و قبضه سلاح جنگی غیر شده بخش میمه اقدام به شکار غیر مجاز آهو کرده بودند دستگیر و د

مجاز از آنها کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه با اعلام اين خبر اظهار 

در پی تماس مأموران اداره حفاظت محیط زيست منطقه قرقچی بخش میمه با “کرد: 

فرماندهی انتظامی اين بخش مبنی بر اينکه سه شکار چی غیر مجاز آهو در حالی که مشغول 
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شکار در منطقه حفاظت شده مذکور بودند به وسیله يک 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 

ا متخلفان بدون توجه به اخطارهای پلیس به راه خود ادامه دادند که در دستور ايست داده ام

نهايت ماموران با رعايت قانون بکارگیری سلاح به سمت لاستیک خودروی مذکور تیراندازی و 

 .آن را متوقف کردند

در اين عملیات سه شکار چی غیر مجاز را دستگیر و در بازرسی از خودرو و وسايل “وی افزود: 

شکارچیان دو دستگاه سلاح غیر مجاز جنگی از نوع برنو و سلاح خفیف به همراه  همراه

مختاری خاطر نشان ”.های مربوطه، دو تیغه چاقو و دوستگاه دوربین شکاری کشف شدفشنگ

در اين رابطه هر سه متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به “کرد: 

 .”مراجع قضايی منتقل شدند

 

 

 

 



 

 آلودگی سواحل دریای خزر

کیلومتر از نقاط مختلف نوار ساحلی دريای خزر در استان گیلان، شاهد آلودگی  821حدود 

های ناشی از پسماندهای فاضلابی و زباله های انسانی است.امروزه دريای خزر به علت افزايش 

شت نفت حال و آلودگی های محیط زيستی ناشی از دخل و تصرفات انسانی و همچنین بردا

روز خوشی نداشته و گرفتار بحران پسماند، فاضلاب و آلودگی نفتی است به گونه ای که نسل 

برخی آبزيان اين دريای مهم و استراتژيک منقرض شده و نسل برخی از آنها نیز در معرض 

درصد آن راهی رودخانه  01درصد فاضلاب استان های شمالی تصفیه و  01تنها   .انقراض است

ا و دريای خزر می شود علاوه بر معضل ورود فاضلاب به دريا با با انباشت و دپوی زباله در ه

سواحل دريای خزر نیز مواجه هستیم که شیرابه های حاصل از اين زباله ها به دريای خزر وارد 

هزار تن پسماند خانگی، صنعتی و بیمارستانی در  2روزانه  .و سواحل و دريا را آلوده می کند

تان های شمالی تولید و به صورت غیربهداشتی دفع و شیرابه های حاصل از آنها بعد از اس

 .تجزيه، آب های زيرزمینی و دريای خزر را آلوده می کند
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آبیتلف شدن آبزیان در تالاب هورالعظیم به دلیل کم  

گرمای شديد و کاهش دبی آب رودخانه موجب تلف شدن آبزيان در تالاب هورالعظیم شده 

های بنی، هزار قطعه بچه ماهی از گونه 221میلیون و  2است.از ابتدای سال جاری تاکنون 

طی سال گذشته و امسال بیش از  مصب تالاب هورالعظیم رهاسازی شده است.گتان و برزم در 

میلیون بچه ماهی بومی در تالاب هورالعظیم رهاسازی شده است.به دلیل گرمای شديد و  02

بالا و کمبود اکسیژن EC  کاهش دبی آب رودخانه نیسان در حال حاضر بر اثر شوری و

اند. از سازمان آب و برق خوزستان، ان تلف شدهمحلول در آب مقدار قابل توجهی از آبزي

رود نسبت به افزايش دبی آب رودخانه مديريت بحران و همچنین مديريت امور آب انتظار می

کرخه و انشعابات آن جهت آبگیری تالاب و جبران تبخیر و جلوگیری از تلفات احتمالی آبزيان 

 .ريزی کندبرنامه

 

تالاب هورالعظیم يکی از مهمترين منابع صید ماهی، نی بری، حصیر بافی، دامپروری و 

 .های دشت آزادگان و هويزه استکشاورزی برای مردم شهرستان
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اصله نهال  200متخلف 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 محل وقوع جرم و محافظت از آناصله نهال بلوط در  011تعزيری و غرس 

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زيست .محکوم شد

چهارمحال و بختیاری، چندی پیش، يک متخلف در منطقه حفاظت شده جنگلی هلن درحین 

اين .ی شدتخريب محیط زيست از طريق قطع درختان جنگلی دستگیر و تحويل مراجع قانون

اصله نهال بلوط در محل  011فرد از سوی دادگاه به تحمل چهارماه حبس تعزيری و غرص 

 .ها به مدت دوسال محکوم شدوقوع جرم و محافظت از آن

در اين حکم عنوان شده است که چنانچه اين فرد مفاد حکم را رعايت نکند، محکومیت وی را 

ته جالب توجه در اين حکم، تا گذشت نیمی از به حبس يا جزای نقدی تبديل خواهد کرد. نک

توان از ابزار تشويقی و تنبیهی برای افزايش يا 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
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هکتاری حفاظت شده هلن به واسطه تصمیم شورای عالی حفاظت محیط  ۴1020منطقه 

 0227کشور انتخاب و در سال های مبنی بر حفاظت از ده درصد جنگل 0277زيست در سال 

عملا به مديريت اداره کل  0220اعلام و از سال  0221مورد تصويب قرار گرفت، در سال 

حفاظت محیط زيست در آمد. اين منطقه در شهرستان های اردل و لردگان و کیار از توابع 

 .استان چهار محال و بختیاری واقع شده است

 

 الی بلندمدتدرصد مساحت کشور تحت تاثیر خشکس0۴

ها بر اساس ايران در کمربند خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد و لازم است همه فعالیت

 ۴8درصد مساحت کشور تحت تاثیر خشکسالی خفیف،  00اقلیم خشک کشور تنظیم شود.

درصد خشکسالی بسیار شديد  00درصد خشکسالی شديد و  21درصد خشکسالی متوسط، 

ت کشور در شرايط نرمال و حدود نیم درصد مساحت کشور است همچنین پنج درصد مساح

های در شرايط بلندمدت ترسالی قرار دارند. بیشترين حساسیت را بايد نسبت به خشکسالی

بلندمدت داشته باشیم چون محو شدن آثار سوء اين نوع خشکسالی از طبیعت زمانبر است 

شود. تقريبا کل پهنه ری تلقی میبنابراين مديريت صحیح منابع محدود آب کشور يک امر ضرو

سه استان خوزستان، قم و خراسان شمالی دچار خشکسالی شديد و بسیار شديد هستند، گفت: 

های هايی از استانهای وسیعی از چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، بوشهر و بخشبخش

وی، خراسان اصفهان، مرکزی، يزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رض

شمالی، سمنان تهران، البرز، زنجان، آذربايجان غربی، آذربايجان شرقی، اردبیل، جنوب گیلان و 

 گلستان با خشکسالی بلندمدت مواجه هستند.



خشکسالی در ايران علل متفاوتی دارد. گذشته از تغییرات اقلیمی، نقش عامل انسانی در اين 

ها، افزايش دمای هوا و به موازات آن دی بارشکننده است. کاهش ده درصخشکسالی تعیین

توانند ها، از جمله عوامل اقلیمی هستند که با توجه به روند گرمايش زمین میتبخیر آب

باری برجای بگذارند. اگرچه تغییرات اقلیمی به طور کامل در دست بشر نیست، تاثیرات فاجعه

انديشی شود، قابل مهارند.بحث بر سر ارهها چاما بسیاری عوامل ديگر اگر به موقع درباره آن

های اخیر به موضوعی دائمی تبديل شده است. بسیار کمبود منابع آبی در ايران در سال

يک از مشکلات اجتماعی و سیاسی در ايران به اندازه مشکل آب کارشناسان معقتدند که هیچ

اند، روی قحطی آب یشهايی که در پها و تنشجدی نیست. بسیاری بر اين باورند که جنگ

متمرکز است.يکی از تبلیغات محوری در جمهوری اسلامی افزايش جمعیت است. افزايش 

 جمعیت در کشوری با منابع آبی بسیار محدود مشکلی بزرگ است.

های اساسی اين بحران، افزايش جمعیت است که با توجه به جمعیت هفت يکی از علت

میلیونی در  21میلیونی در ابتدای انقلاب و جمعیت  21و جمعیت  0215میلیونی ايران در 

رويه و خارج از استانداردهای جهانی افزايش داشته ؛ زمان حاضر، مصارف ما به صورت بی

 011های شرب، صنعت و کشاورزی میلیون نفر جمعیت در تمام بخش 21بطوری که برای 

ابع طبیعی را کاهش داده شود و اين استفاده نادرست منمیلیارد متر مکعب آب مصرف می

است.از ديگر عواملی که بارها درباره آن صحبت شده ولی اقدامی برای حل آن نشده، مسئله 

های کشاورزی است. اين رويه زمینوری در استفاده از آب و گسترش بیناکارآمدی بهره

ید يک وری در بخش کشاورزی بسیار پايین است، بطوری که در تولبهره»گويد: کارشناس می

کنیم در حالی که متوسط کیلوگرم محصول کشاورزی حدود يک متر مکعب آب مصرف می



کیلوگرم با استفاده از يک متر مکعب آب است.پايین  2تا  8/ 5وری در کشورهای پیشرفته بهره

وری اقتصادی نیز تولید ما به شود، در بهرهوری تنها به بخش کشاورزی خلاصه نمیبودن بهره

سنت در کشاورزی و در ساير کشورها بیش از يک دلار است  81متر مکعب آب حدود ازای هر 

بنابراين برای تولید مواد غذايی در کشور ناچار به استفاده آب بیشتر هستیم ولی با افزايش 

 توان مصرف آب را کاهش داد.وری میبهره

 

ترين عواملی که کارشناسان بر سر آن توافق دارند، ضعف مديريت آب و چسبیدن يکی از مهم

بر اساس تاکید متخصصان، خشکسالی   اش توسعه ناپايدار است.هايی است که نتیجهبه برنامه

شود و لازم است اين پديده در ابعاد اولین مرحله از خشکسالی محسوب می هواشناسی تنها

های کشاورزی ، منابع آب و در نهايت آثار اقتصادی و اجتماعی مورد رصد و پیگیری دستگاه

 متولی قرار گیرد.
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وب و معضل گرد و غبار و آلودگی هوا در اکثر استانهای کشور )غرب ، جن

 جنوب غربی و شرقی و..(

شودبر اساس های شن تنها به استان خوزستان محدود نمیمشکل گرد و غبار و طوفان 

توجه به  ابرنداستان کشور از پديده گرد و غبار رنج می 81 های رسمی منتشرشده،گزارش

زيادی از ايران را گرفته است .همگی ما با   اينکه سالهاست معضل ريزگردها گريبان استانهای

ا دلیل آن چیست؟ خسارات ناشی از آن چیست ؟ و راههای مقابله با آن آن آشنا هستیم ام

دلايل به وجود آمدن اين  از آنجا که اقلیم تأثیر بسزايی برروی تولید گرد و غبار دارد،کدامند ؟

نبود پوشش گیاهی  ، ،خشکسالی کاهش بارندگی و میزان رطوبت هوا پديده عبارتند از :

وخشکی  وزش باد شديد تغییرات فشار هوا و ، مناسب

                                                    هاو..تالاب

آنچه پر واضح است در سه مورد از چهار مورد بالا طبیعت تاثیر گذارتر می باشد هر چند 

خسارات طبیعی بسیار تاثیر گذار می باشد ، اما   مديرت و برنامه ريزی صحیح در مورد کاهش

ود پوشش گیاهی مطمئنا برنامه ريزان و مسئولان سازمان محیط زيست در ايران در مورد نب

بسیار نقش پررنگی دارند البته همانطور که همگی مستحضر هستیم مسئولان مربوطه هیچ 

تلاش قابل ملاحظه ای در اين سالها برای جلوگیری از اين حادثه نکرده اند و به همین خاطر 

ين پديده تحت بیشتر! ه تر شده و خسارات ناشی از آن بیشتر!اين معضل روز به روز گسترد

طوفانهای    جملـه مهمترين اثرات طبیعی از تأثیر عوامل طبیعی و انسانی شـکل مـی گیـردا



آلودگی هوا، جنون حیوانات ، تعطیلی کسـب و کـار، مشکلات ماشین  عبارتند از : گرد و غبار

آسیب به ابنیه تاريخی و فرهنگی ، کاهش قابلیت ،  آلات و آلوده سـازی آب آشـامیدنی

:: آسیب های قلبی و تنفسی ، تاثیرات برمکانیسم ز جملـها انسانی  ..ومهمترين تاثیرات ديد

های دفاعی و تصفیه ای ، بروز و تشديد آسم ، تاثیرات سرطانی چنانکه آمار منتشر شده نشان 

زستان ، کرمانشاه ، ايلام ، اصفهان ، سیستان می دهد رشد تمامی اين بیماريها در استانهای خو

و بلوچستان و ... رو به افزايش است و روزانه تعداد زيادی به خاطر وجود گرد و غبار و ذرات 

 معلق در هوا در اين استانها راهی بیمارستان ها می شوند

 : و در آخر پیشنهاد چند راهکار برای مقابله با این پدیده

سد سازی از .8 های مولد گرد و غبار در کشورهای داخلی و چشمهونشناسايی دقیق کان 0.

ايجادکمربندسبز اطراف شهرهاو حفظ و  -2مهمترين پروژه هايی است که بايد متوقف شود. 

مقابله با بیابان  -5مديريت صحیح منابع آب و خاک  -۴گسترش فضای سبز درون شهر ها 

 ... مردم و  ء سطح آگاهی عمومی ارتقا -2زايی 

 

 

 جیره بندی آب در ایذه
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در حالی که با آغاز گرمای بی سابقه خوزستان در هفته های گذشته بار ديگر مشکل اب 

ی در برخی مناطق ايذه و باغملک در رسانه ها و شبکه های مجازی مطرح شده است آشامیدن

فرماندار ايذه نیز در گفتگو با رسانه ها خواستار تسريع در اجرای پروژه انتقال اب از سد کارون 

 برای رفع اين مشکل شده است. 2

 

در حالی که رودخانه کارون از مسیر ايذه 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

روز برخی از اين مناطق آب نداشته اند و  ۴5خادمی نماينده ايذه گفته بود در ايام گرما حدود 

 اين مشکلات بسیاری را برای مردم ايجاد کرده است.

زند و اين روستا بین سدهای به گفته اين نماينده مجلس، رود کارون بخش دهدز را دور می

رود و آب خوردن ندارند. مازاد بار می 81نطقه روزانه قرار گرفته اند اما برق اين م ۴و  2کارون 

های اين روستا در محل نگهداری گذرد، اما کلاس درس بچههای نفت از روستای مرغا میچاه

 روستا در ايذه و باغملک آب ندارند. 811شود!بگفته وی حداقل حیوانات برگزار می

در نزديکی اين شهر، آب  2وجود سد کارون جالبتر آنکه با وجود عبور کارون از دهدز و ايذه و 

شود که بگفته بیرانوند فرماندار ايذه، متأسفانه امسال شرب ايذه و دهدز از طريق چاه تأمین می

ها از ها نیز افت آب پیدا کرده اند، به طوری که تعدادی از آنهای زيرزمینی، چاهبا کاهش آب
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ها چندين نقطه از شهر از جمله در دهدز آب آن مدار خارج شده اند.حالا حتی در شهر ايذه هم

روز فقط يک ساعت آب دارند و بقیه روز از بندی است و اين مناطق در شبانهبه صورت جیره

کم آبی در ايذه نه تنها باعث شده است تا تامین آب آشامیدنی مردم با آب بی بهره هستند.

یز لنگ کرده است.احداث سد کارون مشکلات جدی مواجه شود بلکه کشاورزی اين منطقه را ن

باعث شد بسیاری از زمین های کشاورزی و حتی آثار تاريخی منطقه زير آب برود و آبگیری  2

سد برای مسیر ارتباطی برخی روستاها مشکلاتی ايجاد نمود که برای حل آن از شناورهای آبی 

تلخ در سال های  استفاده کردند که همین موضوع هم باعث بروز برخی مشکلات و حوادث

به نظر می رسد تسريع مسئولان وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور  گذشته شده است.

و پیگیری استانداری خوزستان برای رفع مشکل آب شرب شهرهای ايذه و باغملک و روستاهای 

ل آنها ضروری است و ادامه اين وضعیت بويژه در گرمای سوزان تابستان قابل تحم اطراف

برای مردم توجیه ناپذير و غیرقابل  2نخواهد بود چرا که بی آبی در کنار کارون و سد کارون

 .قبول است

 

 

 طرح گردشگری در تالاب استیل متوقف شده است



حدود يک ماه پیش شهرداری آستارا با خاکريزی در تالاب استیل عملیات عمرانی خود را برای 

که با انتقاد مردم محلی و فعالان محیط زيست مواجه ايجاد پیست دوچرخه سواری آغاز کرد 

سازی شهرداری آستارا مانع عملیات شد و يگان حفاظت محیط زيست منطقه با توقف جاده

ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط تخريب در تالاب استیل شد. مديرکل دفتر زيستگاه

دستگاهی که صورت بگیرد خلاف زيست تاکید کرد: تعرض و تغییر در تالاب استیل توسط هر 

 شود.قانون است و تخلف محسوب می

 

در مورد تخريب صورت گرفته در تالاب استیل در شهرستان آستارا اظهار کرد: دو هفته پیش  

از طريق گزارش مردمی از تخريب صورت گرفته در تالاب استیل مطلع شدم. بلافاصله با اداره 

کردم و دستور ارائه گزارش در مورد وضعیت تالاب  کل محیط زيست استان گیلان مکاتبه

براساس گزارش ارائه شده از سوی اداره کل محیط زيست گیلان، تالاب استیل بر  استیل دادم.

سويه شهرداری آستارا دچار تخريب شده که محیط زيست استان به محض اطلاع، اثر اقدام يک

 کار را متوقف کرده است.

ويژه محیط زيست آستارا چرا اداره کل محیط زيست گیلان و بهدر پاسخ به اين پرسش که 

متوجه تغییرات و تخريب در تالاب استیل نشده و قبل از آغاز تصرفات، اقدام قانونی انجام نداده 

است، گفت: انتقاد و اعتراض دارم که چرا اداره کل محیط زيست مستقر در منطقه قبل از 



ای نزده و از اين کار خودداری نکرده است؟ از همین قابلهخاکريزی در تالاب، دست به اقدام م

رو دفاتر ذيربط در سازمان محیط زيست نظیر دفتر بازرسی عملکرد بايد پیگیر عدم ورود به 

 موقع مسئولان و ماموران محیط زيست در ممانعت از تخريب تالاب باشند.

يست با اشاره به لايحه پنج ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زمديرکل دفتر زيستگاه

ها که اخیرا به تصويب مجلس شورای اسلامی رسید، گفت: بر اساس ای حفاظت از تالابماده

های کشور ممنوع است و ها، هر گونه اقدام تخريبی در تالابلايحه حفاظت از تالاب 0ماده 

رات کل تشخیص اقدامات تخريبی بر عهده سازمان محیط زيست گذاشته شده است و ادا

 ها موظف به اجرای اين قانون هستند.محیط زيست استان

سواری هايی در مورد تخريب تالاب استیل به منظور ساخت پیست دوچرخهاگرچه هنوز نگرانی

مديرکل حفاظت محیط زيست استان  -از سوی شهروندان پابرجاست ولی قربانعلی محمدپور 

لاب استیل توسط شهرداری آستارا به طور کامل تاکید دارد که عملیات عمرانی در تا  -گیلان

 آوری شده است.های ريخته شده در تالاب جمعمتوقف و شن

حدود يک ماه پیش شهرداری آستارا بدون داشتن مجوز به تالاب استیل ورود و عملیات  

 سواری در اين تالاب را آغاز کرد.عمرانی برای ساخت مسیر دوچرخه

ل از انجام کار عمرانی در تالاب استیل، استعلامی از اداره کل محیط روز قب 01شهرداری آستارا 

زيست گیلان داشت که اعلام کرديم اظهارنظر در مورد طرح گردشگری منوط به ارسال طرح به 

اداره محیط زيست استان است ولی آنها از ارسال طرح اجتناب و بدون داشتن مجوز کار 

 د.عمرانی را در تالاب استیل شروع کردن



 

 

 

 دستگیری عاملان خریدوفروش حیات وحش در ایلام

زيست استان و با همکاری اين فرمانده انتظامی شهرستان ايلام گفت که در پی شکايت محیط

کردند دستگیر شدند. از اين نفر که در امر خريدوفروش حیوانات وحشی فعالیت می 8سازمان 

 .ه و مرغ مینا کشف شدتیغی، سهرسنجاب، جوجه افراد حیواناتی از جمله

از متهمان “سرهنگ حمید فتاحی اظهار کرد:  به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ايسنا،

 .”کشف شد  تیغی،سهره و مرغ میناقلاده حیوان شامل؛سنجاب،جوجه 02 تعداد

 

 

 نمک/ مهاجرتبحران غبارنمکی در تهران و قم با خشک شدن دریاچه 

 معکوس 
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برابر کاهش يافته است. تبخیر آب در  5/88سال گذشته بارندگی در درياچه نمک قم 51در

 051فزايش يافته است میزان بارندگی در اين درياچه برابر میانگین جهانی ا 5درياچه نمک قم 

تر لیتر است مرگ به درياچه نمک قم نزديک و نزديکمیلی 2211متر و میزان تبخیر میلی

میلیارد 87شود. حالا در شرايطی که دمای کشور تا دو درجه بالاتر رفته و میزان تبخیر آب می

درصد کمتر شده است. اين موضوع اقلیم 01م ها همترمکعب افزايش داشته است. میزان بارش

کويری را در شرايط بدتری قرار داده و از اين میان، حال درياچه نمک قم وخیم گزارش نیمه

 شده است

 

برابر  88،5سال گذشته میزان بارندگی در درياچه نمک 51براساس اعلام وزارت نیرو در  

که برابر میزان جهانی افزايش داشته است. برای آن 5کاهش يافته و تبخیر از اين درياچه به 

دانید میزان تری از وضع مرگبار درياچه نمک داشته باشید، کافی است که بدرک درست

لیتر گزارش میلی 2211متر و میزان تبخیر از اين درياچه میلی051بارندگی در درياچه نمک 

کیلومتری قم قرار 28شده است. درياچه نمک قم بین سه استان اصفهان، قم و سمنان و در 

یه تر از درياچه ارومای که به گفته کارشناسان وضعیتی بحرانیدارد و حالا خشکسالی درياچه

دارد، موجب شده است روند مهاجرت از روستاهای اطراف آن شدت بگیرد. اين موضوعی است 

که اعظم بیگی مدير بخش آب مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ايران در 
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جا که در اين منطقه کشاورزی کند و معتقد است؛ از آنبه آن تأکید می« شهروند»وگو با گفت

نشینی افزايش يافته که نتیجه يده، در نتیجه مهاجرت به سمت شهرها و حاشیهبسیار آسیب د

گونه که شدن روستاها و افزايش جمعیت شهرهاست.قم درگیر پديده گردوغباراما آنآن خالی

اعظم بیگی، مدير بخش آب مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ايران به 

را  05و  0۴های شود و اگر سالتر میدرجه گرموای ايران نیمگويد، در هر دهه همی« شهروند»

های اخیر بشدت کاهش ها خوب بوده، فاکتور بگیريم، بارش در مابقی سالکه میزان بارش

میلیارد مترمکعب رسیده که در حوضه  27میلیارد متر مکعب به 021يافته و میزان آن از 

تعداد روزهايی که قم با  05سال به گفته بیگی در درياچه نمک اين تغییرات بیشتر بوده است.

روز در يک ماه بوده و اين در حالی است که منابع آب  01تا  5پديده گردوغبار مواجه بوده، 

سطحی کاهش و برداشت از منابع آب زيرزمینی افزايش يافته و سطح آب زيرزمینی افت کرده 

هايی از منطقه خطرناکی شود و نگرانیاست و تمام اينها باعث شده که حوضه درياچه نمک 

هايی که در حوضه درياچه نمک قرار دارند، يکی بابت ريزگردها وجود داشته باشد.اما در استان

های عمده مردم کشاورزی است و با توجه به افت سطح آب زيرزمینی آن دسته از از فعالیت

شوند، با مشکل مواجه يه میهای زيرزمینی تغذهای کشاورزی که در اين مناطق با آبزمین

های سطحی استفاده هايی هم که از آبها، زمیناند و به دلیل کاهش میزان بارششده

 رو هستند.کنند، با کاهش منابع آب روبهمی

نشینی موجب شده که در اين مناطق بخش کشاورزی آسیب شدن روستاها و حاشیهخالی

نشینی افزايش بیابد که نتیجه آن هرها و حاشیهبسیاری ببیند و در نتیجه مهاجرت به سمت ش

نشینی وضع شدن روستاها و افزايش جمعیت شهرها است و اين در حالی است که حاشیهخالی



طور قطع اگر مشکل ناامنی را به وجود آورده و مهاجران به شهرها نیازمند اشتغال هستند.به 

خصوص مناطق ناطق اين حوضه به تواند در آينده بسیاری از محل نشود، اين مسأله می

بینی برخی کارشناسان تأثیر قرار دهد و مهاجرت را تشديد کند و حتی پیشروستايی را تحت

بسیاری از مناطق کشور  0۴11سال اين است که اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند، در 

لی مطالعات خالی از سکنه خواهد شد.ضرورت تغییر الگوی کشت مدير بخش آب مرکز م

توان موضوع مشخصی را برای رهايی از کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ايران معتقد است که نمی

که جا که درياچه نمک در حاشیه کوير قرار دارد و با توجه به ايناين وضع عنوان کرد؛ اما از آن

خود را ها متوجه وخامت اوضاع شده و الگوی کشت میزان بارش کاهش يافته، بعضی استان

اند که آب کمتری را مصرف کنند. به گفته بیگی تغییر داده و به سمت کشت محصولاتی رفته

اند که مصرف آب بالايی دارد که اين وضع اما در برخی نقاط الگوی کشت را به سمت باغ برده

 کند.به گفته او يکی از راهکارها اين است که الگوی کشت تغییر کند و اينمنطقه را بدتر می

های کنند و بايد از برداشتمناطق به سمت کشت محصولاتی بروند که آب کمتری مصرف می

گونه که مدير بخش آب مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق رويه آب جلوگیری شود.آنبی

که رسد؛ ولی با وجود اينهای آن آب نمیگويد، قم خشک شده و اصلا به چاهبازرگانی ايران می

کنند. به کند، اما باز هم برخی افراد چاه حفر میهای غیرمجاز را مسدود میو چاهوزارت نیر

کند که عبارت ديگر کنترلی روی اين مسأله وجود ندارد و در شرايطی که وزارت نیرو اعلام می

هزار چاه غیرمجاز حفر شده  هزار چاه غیرمجاز را مسدود کرده، بايد پرسید که چندچند 

موضوعی است که پیش از آن برخی از مسئولان وزارت نیرو هم به آن تأکید  است.البته اين

شود، اما چند روز بعد داشتند؛ به گفته آنها در بسیاری از مناطق چاه غیرمجازی مسدود می



شود. بديهی است که اگر چنین وضعیتی تر چاه غیرمجاز ديگری حفر میکمی آن طرف

شود، بلکه وضع تنها مشکلی حل نمیدامه پیدا کند، نهخصوص در مورد حوضه درياچه نمک ابه

شود.بیگی معتقد است برای عبور از بحران آب و بحران اقلیم در اين منطقه بايد بدتر هم می

يک وفاق ملی به وجود بیايد؛ زيرا اين فقط بحران آب نیست، بلکه بحران سرزمین است و 

دهد.شايد مهمترين کاری معرض خطر قرار میمان و سلامت نسل آينده را در پايداری سرزمین

های ذيربط و نهادهايی که متولی منابع که بايد در اين رابطه انجام شود، اين است که سازمان

ای اساسی داشته باشند و تکانی به خود بدهند. درواقع مسأله اين آب کشور هستند، تغییر رويه

ه باشد. در حال حاضر همه فقط از اين صحبت ای برای انجام کار وجود داشتاست که بايد اراده

ای برای رهايی از وضع فعلی وجود کنند که در درياچه نمک بحران وجود دارد اما ارادهمی

جا پرداخت شود تا ساختار، تغییرات اساسی کند و ندارد و شايد بیشترين هزينه بايد در همین

 .کردن، اقدام کنندافرادی مسئول شوند که به جای صحبت

میلیون هکتاری سطح جنگلی کشور 22کاهش   

میلیون  85مشاور و مدير کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زيست گفت: 

میلیون هکتار کاهش  0۴هکتار سطح جنگل های کشور در گذشته بود که متاسفانه اکنون به 

مقاومتی استان کرمان،  امروز در هشتاد و پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد  يافته است.

خبر( اظهار کرد: طرحی که در -گام دوم مثلث توسعه اقتصادی منطقه چهار )شهرستان بافت

 .برداری تفرجگاهی استدر حال اجراست، حفاظت محیطی و بهره« خبر»

سال  51نظیر است اما متاسفانه در نظیر و کمعلیرغم اينکه ايران دارای مناطق طبیعی بی 

 .ره برداری از مناطق طبیعی اقدامی صورت نگرفته استگذشته در به



مشاور و مدير کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زيست کشور با بیان اين 

های طبیعی کشور محفوظ سرمايه« خبر»هايی مشابه طرح مطلب که با اجرای طرح

شوند ضمن حفظ طبیعت راغب میبرداری پايدار از طبیعت گذاران با بهرهماند،گفت: سرمايهمی

میلیون هکتار سطح جنگل های کشور در گذشته بوده  85. که به اين عرصه ورود پیدا کنند

هايی از میلیون هکتار کاهش يافته است. با اجرای چنین طرح 0۴است که متاسفانه اکنون به 

 .شودها جلوگیری میکاهش بیش ازپیش جنگل

نده به حیات وحشدستگیری هفت شکارچی و آسیب زن  

به دنبال دريافت گزارشی مبنی بر شنیده شدن صدای شلیک گلوله در ارتفاعات مناطق آزاد 

مامورين جهت “ تفت، نیروهای يگان محیط زيست اين شهرستان عازم ارتفاعات مذکور شدند.

برخورد قانونی با متخلفین وارد عمل شدند اما يکی از شکارچیان که اسلحه در دست داشت 

تواری شده و نفر دوم به همراه لاشه يک بز وحشی، کوله پشتی و يک دوربین چشمی م

مرداد( به دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر  82از سويی ديگر صبح روز )دوشنبه ”. دستگیر شد

سرخه حصار، نیروهای يگان محیط زيست  ورود گروهی از شکارچیان غیرمجاز به پارک ملی

رئیس اداره حفاظت محیط  دستگیر کردند. در گزارشی ديگر اين پارک يک شکارچی قوچ را

 .زيست شوشتر از دستگیری سه صیاد غیرمجاز ماهی در اين شهرستان خبر داد

در پی گشت شبانه روزی “به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، علی فتحی نیا اظهار کرد: 

عملیات زمینی و آبی در مشترک نیروهای يگان حفاظت محیط زيست شوشتر و گتوند در 

حوزه رودخانه کارون در روزهای اخیر، سه متخلف صید غیرمجاز ماهی به وسیله الکتروشوکر 

قطعه ماهی به همراه سه فروند قايق، يک دستگاه موتوربرق، سه  881دستگیر و از آنها تعداد 



رسیدگی  عدد باطری کشف و ضبط و پس از تنظیم صورتجلسه برای 2دستگاه الکتروشوکر و 

 .”به مراجع قضايی معرفی شدند

در روزهای اخیر، نیروهای يگان حفاظت محیط زيست اين اداره همراه با “فتحی نیا افزود: 

نیروهای اداره گتوند پس از چندين ساعت عملیات کمین زمینی و گشت آبی موفق به 

ه کارون شدند و شناسايی سه فروند قايق درحال صید ماهی توسط جريان الکتريکی در رودخان

با کمین در محلهای گذر و نیز بارگیری و با تعقیب و گريز شبانه آنها، موفق به دستگیری هر 

و  01ماده « الف»سه متخلف و ضبط ادوات و وسايل صید آنها شدند. متخلفان براساس بند 

 ”.دندقانون شکار و صید برای رسیدگی به پرونده به مراجع قضايی معرفی ش 00ماده « ج»بند 

 

های غیرقانونی و غیراخلاقی صید استفاده از دستگاه شوک الکتريکی از روش“وی بیان کرد: 

شود و ماهی است که علاوه بر ماهیان، موجب ازبین رفتن و فلج کردن ساير آبزيان نیز می

رئیس اداره ”.متأسفانه به روشی رايج برای صید ماهی در آبهای خوزستان تبديل شده است

اين شیوه صید ماهی، می تواند حیات تمامی آبزيان “محیط زيست شوشتر تاکید کرد: حفاظت 

و جمعیت و تنوع زيستی آنها را با خطرات جدی مواجه کرده به همین دلیل اين اداره حسب 

وظیفه قانونی و با وجود کمبود امکانات، تمام تلاش خود را برای مقابله با اين تخلفات انجام می 

 ”.دهد



 کار بز وحشی در ارتفاعات تفت دستگیر شدعامل ش

به دنبال دريافت گزارشی مبنی بر شنیده شدن صدای شلیک گلوله در ارتفاعات مناطق آزاد 

رئیس اداره .تفت، نیروهای يگان محیط زيست اين شهرستان عازم ارتفاعات مذکور شدند

ساعت ها جست و حفاظت محیط زيست شهرستان تفت در اين باره گفت: محیط بانان پس از 

 .جو و دوربین کشی دو شکارچی متخلف را حین پايین آمدن از ارتفاعات مشاهده نمودند

 

محمدرضا خواجه اظهار داشت: مامورين جهت برخورد قانونی با متخلفین وارد عمل شدند اما 

يکی از شکارچیان که اسلحه در دست داشت متواری شده و نفر دوم به همراه لاشه يک بز 

متهم پس از تشکیل پرونده جهت .، کوله پشتی و يک دوربین چشمی دستگیر شدوحشی

با اعتراف متهم دستگیر شده هويت شکارچی .رسیدگی به جرم به مراجع قضايی معرفی گرديد

 بهای نرخ آخرين بر اساس.متخلف فراری نیز شناسايی و وی نیز به دادسرا احضار خواهد شد

، جريمه قابل پرداخت از زيست محیط به وارده زيان و ضرر مطالبه لحاظ به وحشی جانوران

بابت صید و شکار غیرمجاز هر يک کل يا بز وحشی معادل يکصد میلیون ريال تعیین شده 

همچنین متهمین در .است که متهمین می بايست اين مبلغ را به حساب دولت واريز نمايد
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 08دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمايت شده محاکمه شده و بر اساس ماده 

قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزای نقدی از يک میلیون و پانصد هزار 

 ريال تا هجده میلیون ريال محکوم خواهند شد.

 

 

 توافقنامه پاریس؛ تهدید یا فرصت

ای بدون اکسیدکربن ايجاد شده، نظريهايش دمای زمین به علت افزايش دیافز  اين مسئله که

 مبنا است و دلیل علمی برای اين موضوع وجود ندارد.

در مورد افزايش يافتن يا نیافتن دمای کره زمین يا   های ايستگاههای هواشناسیبرخی داده

بعاد گسترده حقوقی، تغییرات اقلیمی به لحاظ دقت قابل تشکیک است.توافقنامه پاريس ا

علمی، سیاسی، اقتصادی و زيست محیطی دارد که بايد کارهای کارشناسی وسیعی از سوی 

کارشناسان و مسئولان بر روی آن صورت گیرد.ما بايد در کشورمان توافقنامه پاريس و بحث 

را  بنديهاگرمايش را مستقلاً و به دور از حواشی سیاسی داخلی يا جهانی بررسی کنیم و جمع

های مربوط به افزايش دما در تمام دنیا از لحاظ .اساس و بنیاد نظريهمبنای ادامه راه قرار دهیم

هايی پردازد؛ پديدهدهد دما تغییر يابد و به کنترل آن میعلمی مخدوش است.زمین اجازه نمی

 تر يا سردتر شود.گرم  دهد دمای کره زمین از حدیوجود دارد که اجازه نمی



از ادعاهای مطرح شده مبنی بر گرم شدن زمین که شامل بالا رفتن دمای کره زمین،  بسیاری

های شديد آب شدن يخ قطبها، بالا آمدن سطح آب اقیانوسها، تغییر الگوهای بارشی، پديده

 ای دما، فاقد پشتوانه علمی است.جوی و افزايش هفت درجه

ربوط به آمار است در صورتی که علم رود همه مبینی ها به کار میمدلهايی 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 پاريس بايد در وهله نخست بحث علمی درست بودن 

رح شود فلان دانشمند يا کارشناس يا غلط بودن گرمايش زمین مورد توجه واقع شود.اينکه مط

اند، را مطرح کرده  کشورهای غربی چنین موضوعاتی درباره تغییر اقلیم يا گرمايش زمین

مدت را داشته باشد های درازاستنادی ندارد.سازمان هواشناسی برای اين تاسیس شده که داده

زيست باشد بلکه بايد تواند سازمان محیط تعیین تغییرات اقلیمی نمی  و در هر صورت محل

توانستیم در موضوع گرمايش زمین و توافقنامه پاريس، منفعل سازمان هواشناسی باشد.می

المللی عضويت نباشیم و از ظرفیت کشورهای در حال توسعه و گروههايی که در مجامع بین

 داريم، استفاده کنیم.

موضوع را به تغییر اقلیم  سازمان محیط زيست متولی اصلی ريزگردها است اما متاسفانه اين

 کنند در حالی که ريزگردها ربطی به تغییرات اقلیمی ندارد.مرتبط می

خواهند ضعف مديريتی را پشت تغییر اقلیم مخفی کنند؛ اينکه برخی متاسفانه برخی می

خواهند ريزگردها را به تغییر اقلیم ربط دهند، بازی با افکار عمومی است يعنی مسئولان می

 ای برای توافقنامه پاريس داشته باشند.هند بهانهخوامی



آيد، حرف اشتباهی است؛ به اينکه يخهای قطبی در حال آب شدن است و آب اقیانوسها بالا می

شود و حتی آماری جهانی داريم که در برخی سالها طور متوسط، از يخهای قطبی کاسته نمی

المللی رمايش زمین و توافقنامه بینيخها بیشتر شده است.افراد منتقد نسبت به موضوع گ

المللی در جرايد درباره نفر از کسانی که در سطح بین 01اند.بیش از پاريس تا امروز کجا بوده

زنند يا از شرکتهای نفتی وام اين موضوعات)تغییرات اقلیمی و توافقنامه پاريس( قلم می

 پردازند!نها میاند يا به طور مستقیم يا غیر مستقیم به وامداری آگرفته

در مورد فرآيند تغییر اقلیم بايد گفت که اين موضوع جا افتاده و مشخص است؛ تغییر اقلیم به 

شود.در حال حاضر در مورد تغییر اقلیمی سخن مثابه يک کشتی در حال حرکت تعبیر می

 گويیم که تمام آسمان دنیا به هم ربط دارد؛ اينکه يک تغییر در يک کشور رخ دهد ومی

 بگويیم ربطی ندارد، درست نیست.

قطعًا 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

ای گذشته درپی مانور سپاه پاسداران در کوهستان شاهو از توابع شهرستان کامیاران، از روزه

های اين 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 اين شهرستان را به خاکستر سوزی مهیبی روی داده که صدها هکتار از جنگلتاکنون آتش

ها تن از مردم منطقه و وزی جديد کوهستان شاهو، دهسبدل کرده است.درپی وقوع آتش

زيستی مريوان، سنه و کامیاران، خود را به منطقه رسانده که با ممانعت های محیطانجمن

نیروهای سپاه مواجه شدند. مقاومت مردم و نهادهای مدنی نهايتاً باعث شد تا سپاه به ورود 

جام مهار شود.اين خبر درحالی منتشر سوزی موافقت کرده و آتش سرانمردم به محل آتش

آگوست( ادامه داشته باشد. از آنجا  02مرداد ) 88شود که مانور سپاه پاسداران قرار است تا می

های سوزیکنند، احتمال آتشزا استفاده میهای آتشکه نیروهای سپاه در اين مانورها از بمب

ا ممانعت سپاه از اطفاء حريق، هیأتی از گسترده مشابه باز هم وجود دارد.شايان ذکر است که ب

انجمن سبز چیا به سرپرستی شريف باجور، راهی روستاهای پالنگان و تَنگیوَر شده و پس از 

مسئولیتی مسئولان، های بیوقفه، موفق به خاموش نمودن آتش شدند.شعلهساعت تلاش بی 0۴

ت: متاسفانه به جز يک کارشناس ارشد محیط زيست گف!حیات را در شاهو خاکستر کرد

های مردم نهاد در بانان و دهیاران بخش که دوشادوش مردم منطقه و انجمنتعدادی از محیط

ربط تلاشی برای اطفای اين تلاش برای مهار آتش، حضوری فعال داشتند، نهادهای ذی

سوزی گسترده در مناطق جنگلی کوه شاهو از سوزی گسترده به نمايش نگذاشتند.، آتشآتش

ابع شهرستان کامیاران استان کردستان، در پنجمن روز به کمک مردم منطقه، فعالان محیط تو
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هکتار  ۴11بانان اطفا شد. کارشناسان، خسارت وارده به اين منطقه را بیش از زيست و محیط

ربط به از بین توجهی نهادهای ذیکنند.فعالان محیط زيست و مردم منطقه که از بیبرآورد می

مندند، طی سوزی گلهش ارزشمند جانوری و گیاهی کوه شاهو، طی پنج روز آتشرفتن پوش

اند تا انتقاد خود را نسبت به عدم اعزام نیروی ساعات گذشته به تهیه طوماری مشغول شده

 سوزی پنج روزه کوه شاهو به نمايش بگذارند.اطفای حريق در آتش

 

ن بخش که دوشادوش مردم منطقه و بانان و دهیارامتاسفانه به جز تعدادی از محیط

های مردم نهاد با استفاده از آتش کوب، بیل و آبپاش، در تلاش برای مهار آتش، حضوری انجمن

سوزی گسترده به نمايش ربط تلاشی برای اطفای اين آتشفعال داشتند، نهادهای ذی

 .نگذاشتند

 

تپهزیر دندان کارگران هفت« نیشکر»تلخی   

میدونی  …گويند جان سختبه ما می»های صنفی همچنان ادامه دارد؛ معوقات مزدی و تنش

درجه  55فهمی چی میگم. لای اين نیزارها میيعنی چی؟ اگر در اين گرمای خرماپز بیايی لابه

اونی که از  …درجه! میدونی کارگرا تو اين هوا چه جوری کار میکنن؟ 01بالای صفر با رطوب 

، نمیتونه پنج دقیقه تو اين نیزارها سرپا وايسه چه برسه به اينکه کارگر شکايت میکنه به دادگاه



کار کنه. اونوقت انصافه که حق و حقوق ما رو ندن. حرف هم که بزنیم برن ازمون شکايت 

های اخیر دارشان در ماهتپه از دلايل اعتراضات دامنهاينها روايت کارگران نیشکر هفت« …کنند

ض به تأخیر در پرداخت مطالبات مزديشان دست به تجمع در است.از روزهايی که در اعترا

هايشان رهگذران جاده اهواز به شرکت زدند تا روزی که جان به لب شدند و همراه با خانواده

شوش را مهمان اعتراض کارگريشان کردند. نتیجه اين اعتراضات، احضار گروه زيادی از 

دهنده سابقه بود و نشانکه در سالیان اخیر بیکارگران به دادگاه را به همراه داشت. اتفاقی 

کننده( بر تجمعات آمیز )محدودنگرش تحديد دار شدنافزايش فشارها بر فعالان کارگری و ادامه

 .صنفی کارگری است

 

سازی و تبعاتش اعتراض به تأخیر در پرداخت مطالبات مزدی در خصوصیساله به 2اعتراض 

که شرکت به  0۴دار شده است. تقريبا از سال هاست که ادامهتپه سالمجتمع نیشکر هفت

ه و شاغلین بخش خصوصی واگذار شده به تناوب شاهد اعتراضاتی از سوی کارگران بازنشست

ايم. کمبود نقدينگی و اجرا نشدن مواد متعددی از قانون کار درباره پرداخت به شرکت بوده

موقع حقوق و دستمزد منجر به بروز اعتراضاتی در بین کارگران شده که در برخی موارد تا 

چندين روز ادامه داشته است. برگزاری چهار تجمع اعتراضی در پنج ماهه سپری شده از سال 

تاکنون در پی آن صورت گرفت که مسئولین شرکت  0۴و برگزاری تجمعات متعدد از سال  02
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نتوانستند از پس عمل به تعهدات خود در قبال کارگران برآيند. پرداخت نشدن مطالبات 

ای کارگران از جمله کارگران، پرداخت نشدن مطالبات بازنشستگان و مطالبات مزدی و بیمه

های اخیر، باعث شد تا در دار شدن اين اعتراضات در ماهه است. ادامهاين تعهدات وصول نشد

هايشان، تپه به همراه خانوادهيکی از پرسروصداترين تجمعات، کارگران شرکت نیشکر هفت

جاده بندر امام به انديمشک را برای ساعاتی به محلی برای تجمع اعتراضی خود، تبديل کرده 

منطقه باعث شد تا اعتراض صنفی کارگران از سوی برخی بودند. موقعیت استراتژيک اين 

کارگر  05، 0202نهادها، امنیتی تعبیر و با آن برخورد شود. روز بعد يعنی چهارم مردادماه 

ها، مختل شدن مسیر تپه در منزلشان بازداشت شدند. دلیل اين بازداشتمجتمع نیشکر هفت

عد از اين اتفاق مسئولین شرکت ادعا کردند ای در محور اهواز  شوش عنوان شد. بتردد جاده

که اتفاقی که رخ داده در نتیجه شکايت آنها نبوده و برخی نهادها دستور بازداشت را صادر 

میلیونی آزاد شدند. در پی اين اقدامات، چند  81اند. کارگران چند روز بعد با قرار کفالت کرده

ران معترض به دادگاه خبر داد اما حالا خبر نفر از کارگ 21کم روز بعد ايلنا از احضار دست

نفر  52کم رسد فشار بر فعالان کارگری در اين مجتمع صنعتی همچنان ادامه دارد و دستمی

اند. در ارتباط با تجمعات صنفی کارگری چند ماه گذشته اين شرکت به دادگاه احضار شده

در  .ی ديگر از شرکت طلبکارندگويند همچنان بابت برخی معوقات مزدی و مزاياکارگران می

ها اند. شنیدههای صورت گرفته در اين کارخانه، برخی کارگران از کار تعلیق شدهپی اعتراض

حکايت از آن دارد که دلیل تعلیق اين افراد که عمدتا عضو سنديکای کارگران شرکت نیشکر 

ته يکی از کارگران تپه هستند، تحريک کردن کارگران برای برگزاری تجمع است. به گفهفت

تپه، محرک اصلی برای برگزاری اين تجمعات، شرايط بدِ زيستی اين شرکت نیشکر هفت



توجهی مسئولین شهرستان و استان است. اين های کارفرما و بیکارگران ، عملکرد و سیاست

: گويدمی«اتفاقیهوقايع»تپه مشغول به کار بوده است به هاست در نیشکر هفتکارگر که سال

کنند که در اين شرايط نبايد از مطالبات کارگری حرف زد و بايد از تولید مرتبا توجیه می»

حمايت کرد. اما به چه قیمتی؟ به قیمت له شدن کارگر؟! ما چیزی در حدود سه ماه است که 

حاضر حقوق درحال»دهد: او ادامه می« دانند يعنی چه؟ايم؟ اين آقايان میحقوق نگرفته

فروردين و ارديبهشت پرداخت شده و پس از آن ديگر حقوقی به کارگران پرداخت های ماه

ماه و مجبور کردن کارگران به اينکه  2محدود کردن قراردادهای کاِر از يک سال به .نشده است

توانیم حقوقتان را پرداخت کنیم مورد ديگری است که اين ماهه کنید می 2اگر قرار دادها را 

گويد در نتیجه اين مسائل، برخی کارگران از کار تعلیق کند. او میه میکارگر به آن اشار

يکی از مسائلی که به شدت مورد اعتراض کارگران است، تیم »گويد: اين کارگر می.اندشده

جديد مديريتی است که همزمان با واگذاری شرکت به بخش خصوصی، اداره امور را نیز بر 

انجام شد، شّبهه دارد. تا  0۴د: شکل واگذاری شرکت که در سال دهاند. او ادامه میعهده گرفته

پیش از واگذاری اين شرکت در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنايع بود اما پولی که برای 

که قیمت شرکت چندين برابر بیشتر از رقمی میلیارد تومان بوده درحالی 2اند مناقصه گذاشته

دانیم اين افرادی که شرکت را تحويل است و ما نمیاست که برای مناقصه گذاشته شده 

 211دانیم شرکت اند. تا آنجايی که میاند با چه شرايطی موفق به خريد شرکت شدهگرفته

میلیاردی را تقبل کرد تا در اقساط  211میلیارد تومان بدهی داشت و کارفرمای جديد بدهی 

میلیارد تومان و شامل  ۴51ه نزديک به های قبل کهای باقیمانده از سالهشت ساله و بدهی

ها افزوده سال بپردازد. اما متأسفانه همچنان بر اين بدهی 5بیمه و موارد ديگر بود را ظرف 



از معوقات مزدی .شود زيرا مسئولین شرکت حتی توان پرداخت حق بیمه کارگران را ندارندمی

پرداخت به موقع حقوق و پرداخت  قانون کار و 27اجرای ماده »تا برخورد با فعالان کارگری

 2کارگران روزمزد، پرداخت شدن  0۴حقوق خرداد و تیر همه پرسنل و بهمن و اسفند سال 

عالی از فروردين ماه تا آذرماه که تخلف آشکار از مصوبه شورای 05ماه بن کارگران روزمزد سال 

مزد )برخلاف مصوبه روز 02کار است، لحاظ نکردن پايه سنوات افزايش حقوق سالانه سال 

عالی کار(، نداشتن لباس کار طی دو سال گذشته و هر سال دو دست لباس، لحاظ شورای

 0۴بندی کارگاه برای کارگران روزمزد و موقت، پرداخت نکردن پاداش سال نکردن طرح طبقه

 از جمله مطالبات کارگران اين« شرکت دولتی بوده 0۴که سال طبق عرف کارگاه درحالی 05و 

رسد. در همین رابطه يکی از هزار نفر می2شود تعدادشان به بیش از شرکت است که گفته می

کارگران با اعلام اين مطلب که مديران شرکت تعداد کارگران برای پرداخت مطالبات را بیش از 

گويند که موقع کنند و میگويد: آن چیزی که مديران اعلام میکنند، میرقم واقعی اعلام می

نفر بیشتر نیسیتم اما  8011شود درست نیست. ما برداری تعدادی کارگر نی بر اضافه میهبهر

طور برداشت شود که پرداخت اين مطالبات خیلی سخت نفر تا اين 5511گويند آقايان می

درصد آنها، حداقل قانون کار، حقوق دريافت  21تا  71است. اغلب اين کارگران يعنی معادل 

های پرسنل رای شرکتی که اين همه منابع دارد و بايد بتواند از پس هزينهکنند و اين بمی

ندادن جیره ماه رمضان با وجود تحويل حواله بین پرسنل شرکت از .برآيد، رقم بالايی نیست

حواله دو تا مرغ، يک خرما و يک کیسه برنج به »ديگر مزايای پرداخت نشده به کارگران است. 

ها توی شود؟ حتی همین را به کارگران ندادند. اين حوالها چقدر میما دادن، مگر قیمت اينه

پرداخت نشدن «.کنیمجیب کارگران پوسیده شد چون ما معمولا در گرما کارکرده و عرق می



حق بیمه تکمیلی صندوق پرسنل که از حساب ماهانه آنها کسر شده است مورد ديگری است 

گويند خواهان عقد بیمه تکمیلی بین ارگران میکه به اعترضات کارگری دامن زده است. )ک

شرکت و يک بیمه معتبر هستند( صندوقی درست کردن برای بیمه تکمیلی که از حقوق 

های شود. اين باعث شده از نظر هزينهشود اما به بیمه پرداخت نمیماهانه کارگران کسر می

شود و بیمه تمديد نمی هاستمان ماههای بیمهدرمانی به مشکل برخورد کنیم. دفترچه

ماه است ما دفترچه بیمه نداريم.در اين شرايط چطور  2،۴مان با مشکل مواجه است. تکمیلی

نفر تاريخی تعلیق، اخراج و  52حکايت .های درمان را در اين مملکت متقبل شدشود هزينهمی

صوص به بهانه جابه جايی کارگران بدون رعايت تشريفات قانونی و اقدامات دستوری در اين خ

اينها »تپه است. سازی از موارد ديگری است که مورد اعتراض کارگران نیشکر هفتخصوصی

کنند. از اخراج، تعلیق، جابه جايی هیچ میگن ما بخش خصوصی هستیم و دستوری اخراج می

د انکارگران معترض مدعی« ابايی نداشته و هیچ اعتقادی به قانون و کمیته انضباط کار ندارند.

نفر از کارگران  21های مدار بسته در محل کارشان نصب شده است حدود از زمانی که دوربین

هر حرکت »گويد: اند. يکی از کارگران در اين رابطه میاز کار اخراج يا معلق از کار شده

که کارگران به دنبال مطالبات شود. درحالیکارگری در اين منطقه با برخورد مواجه می

ستند و اصلا گره زدن اين مسائل به مباحث ديگر غلط است. همین مسئله باعث شان هصنفی

« دلیل اعتراضات و اعتصابات صنفی کارگری شاهد باشیم.های زيادی را بهشده که ما اخراج

های اخیر از نظر قضايی برخوردهای بدی با کارگران صورت گرفته گويند در ماهکارگران می

نفر کارگر را برای يک  52سابقه نداشته که »گويد: اين رابطه میاست. يکی از کارگران در 

اعتراض صنفی به دادگاه ببرند. آن کسی که سبب و عامل اين اتفاقات است بايد پاسخگو باشد 



درجه کار  01درجه و رطوبت بالای  51،55و به دادگاه احضار شود، نه کارگری که در دمای 

کنند و اعتراض دارند، اراذل و کردند که اينهايی که اعتصاب میها اعلام کند. بارها در رسانهمی

موقع در يک روز مشخص حقوق بدهند، قانون در گويد بايد بهقانون کار می 27اوباش اند. ماده 

اين مورد صراحت دارد. چرا اعتراض کارگر به پرداخت نشدن به موقع حق و حقوقش را جور 

توسط کارفرما درباره  08صوبه مجلس در سال اجرا نشدن م«.کنیدديگری تعبیر می

نفر است يکی از مواردی است که چندبار  021بازنشستگی کارگران نی بر فصلی که تعدادشان 

زمینه ساز تجمعات کارگران بازنشسته اين شرکت شد. يکی از کارگران در اين خصوص 

شرکت که ازمهرتا برداری نیشکرتوسط برها به صورت فصلی و درفصل بهرهنی»گويد: می

کارهستند ودرواقع به شود درشرکت مشغول بهبرداری شرکت تمام میارديبهشت ماه که بهره

بران مصوبه تصويب که مجلس به صورت خاص برای نی 08کنند. تا سال صورت فصلی کار می

 کردند، درنتیجه برایشد نه حقوق دريافت میکرد مابقی سال نه بیمه برای آنها واريز می

شد. تا اينکه اين مصوبه مجلس آور بیمه آنها دچار فاصله میاستفاده از طرح بازنشستگی زيان

میلیاردتومان برای بازنشستگی اين کارگران واريز  85بايد تپه تصويب شد و شرکت نیشکر هفت

 08نفر از آنها بازنشسته شدند، از سال  221میلیارد واريز کرد و بیش از  05کرد ولی فقط می

میلیارد مابقی را پرداخت نکرده است. اخیرا هم که شرکت به بخش  01تاکنون شرکت 

خصوصی واگذار شده باوجود پیگیری آنها تاکنون عملا اقدامی صورت نگرفته. اگر اين مبلغ که 

نفر ديگر از  021گیرد، پرداخت شود حدود ای برای تأخیر در واريز به آن تعلق میقطعا جريمه

های شرکت آيا وعده دانند با توجه به بدهیگويند نمیکارگران می.شوندسته میآنها بازنش

شود يا خیر! اين درحالی است که به گفته بر بازپرداخت تعهدات مالی عملی میمديران مبنی



يکی از کارگران، با وجود عدم پرداخت به موقع مطالبات مزدی کارگران اين شرکت به 

مثلا رقم کلانی را به »گويد: باره میپردازد. يکی از کارگران دراينیهای جانبی مگذاریسرمايه

گذاری کنند. به اين دلیل که اين دهند تا روی اين تیم سرمايهتیم فوتبال استقلال اهواز می

کند. کنند با اين کار استاندار از شرکت حمايت میتیم زير نظر استاندار است و فکر می

کنیم استاندار هیچ ترتیب تی ما از پرداخت نشدن مطالباتمان گله میاش اين شده که وقنتیجه

تپه پس دهند.شرايط خاص نیشکر هفتنان قسطی هم به ما نمی.دهداثری به مشکلات ما نمی

سازی مشکلات کارگری را در اين منطقه صد چندان کرده است و اعتراضات از خصوصی

گويند چه خبرتان کنیم مسئولین شرکت میض میوقتی اعترا»رسد. کارگران نیز به جايی نمی

 …کنیداند. چرا اعتراض میها هفت ماه، هشت ماه است که حقوق ندادهاست، خیلی از شرکت

کنید؟ بايد اعمال قانون شود و هر جا که ديرکرد در چه دلیلی دارد که اين را مطرح می

کنند. اينها از ناکارآمدی و  پرداخت معوقات دارند بايد به موقع حقوق کارگر را پرداخت

وکار شده. اينکه از هاست باعث ايجاد مشکل در بازار کسبهای غلطی است که سالسیاست

من کارگر نبايد برای اين موضوع دغدغه  شود به کارگر مربوط نیست. بخش تولید حمايت نمی

ط زيادی داريم. من با خواهم. ما الان اقساکنم و اول ماه حقوقم را میداشته باشم. من کار می

دهم. خیلی از چند سال سابقه کار آنچنان گرفتارم که ماهی بیش از دو میلیون قسط می

ها مرتب دارن يقه های ديگه هم هستن که قسط دارن، با اين شرايطی که پیش اومده بانکبچه

از يکی .هاهامون میگن که ديرکرد داشتیم تو پرداخت قسطگیرن و به ضامنمون رو می

گويد: به خاطر اوضاع بد مالی، خیلی جاها حساب دفتری باره میکارگران اين شرکت دراين

دهد. برای خريدهامون داريم. باور کنید اين چند وقته نانوايی شرکت هم به ما نان قسطی نمی



ترين مخارج زندگیمون ما از ابتدايی …گیرنخیلی از کارگران نان قسطی از نانوايی می

بیش از  …اندازی نداريم چون اکثر ما حقوقمان زير خط فلاکت است، نه فقرما پس محرومیم.

کنند. اغلب اجاره عنوان حقوق دريافت میدرصد کارگران حداقل قانون کار را به 21تا  71

توانی اجاره را به موقع پرداخت کنی دهد اگر نمینشین هستند و صاحبخانه مرتب اخطار می

به دلیل مشکلاتی که در اثر تأخیر در  گويند تپه میان نیشکر هفتکارگر«. …برو بیرون

ها برای آنها به وجود آمده برخی کارگران دچار مشکلات عديده خانوادگی پرداخت حقوق

اينها ما رو درک »شان شده است. اند که منجر به طلاق و از هم پاشیدگی زندگی خانوادگیشده

خوانند و بخش خصوصی. مرتب توی گوش کارگران می نمیکنن. فقط میگن حمايت از تولید

گذار برود ديگر کسی نیست، پس بايد هرچه گفت، گوش کنید. متأسفانه اونها اگر اين سرمايه

کنند که صدای ما ها استفاده میترند. پولش رو دارند، نفوذش رو دارند و از تمام ظرفیتقوی

 شنیده نشود.

 

 در دوسال گذشته زیست ایرانای محیطپله11سقوط 

در سال  22پله سقوط از  88زيستی با رتبه ايران در شاخص عملکرد محیط  2810در سال 

حال کشورهای فنلاند، ايسلند، تنزل يافته است. درهمین 2810در سال  501به رتبه  ۴810

 اند وهای اول تا پنجم جهان را از آن خود کردهترتیب رتبهسوئد، دانمارک و اسلوونی به

اند. ايران حتی در بین افغانستان، نیجر، ماداگاسکار، اريتره و سومالی در قعر جدول قرار گرفته

 .جايگاهی بهتر از پله سیزدهم دريافت نکرده است کشور خاورمیانه  00



گذشته در مجمع جهانی اقتصاد در داووس منتشر شد، بار ديگر نشان داد که وضعیت 

ايط مطلوبی قرار ندارد و باوجود شعارهايی که برای در زيست ايران همچنان در شرمحیط

شود ولی در عمل های کشور داده میريزیها و برنامهزيست در سیاستاولويت قراردادن محیط

 !زيست ايران دچار تنزل هم شده استکارنامه محیط

شده، که توسط دانشگاه يیل آمريکا تهیه و ارائه  8102در سال  EPI چراکه براساس گزارش

به رتبه  810۴در سال  22پله سقوط از  88زيستی با رتبه ايران در شاخص عملکرد محیط

حال کشورهای فنلاند، ايسلند، سوئد، دانمارک و تنزل يافته است. درهمین 8102در سال  015

اند و افغانستان، نیجر، های اول تا پنجم جهان را از آن خود کردهترتیب رتبهاسلوونی به

کشور  00اند. ايران حتی در بین سکار، اريتره و سومالی در قعر جدول قرار گرفتهماداگا

جا بگذارد و جايگاهی بهتر از پله سیزدهم خاورمیانه هم نتوانسته کارنامه موفقی از خود به

زيست ايران شده، به گواه گزارش منتشره، آنچه باعث سقوط محیط.دريافت نکرده است

ها، جنگل و پیامدهای بع آب، آلودگی هوا، تنوع زيستی و زيستگاههای مرتبط با مناشاخص

ای ها بوده است. اين به اين معنی است که ايران نتوانسته برنامهبهداشتی ناشی از انواع آلودگی

ها و بهبود وضعیت هوا و وحش، جنگلهای طبیعی، حیاتمنسجم و مؤثر برای حفظ زيستگاه

 .گذاردحفظ منابع آب کشور به اجرا ب

دهد که تاکنون نشان می 8112زيستی دولت ايران از سال تنها مروری بر رتبه عملکرد محیط

زيست کشورمان بدتر از سال قبل شده است چراکه ايران در سال تقريبا هرسال وضعیت محیط

در  8101، در سال 27در رتبه  8112، در سال 52کشور جهان در رتبه  0۴8در بین  8112

بوده که ايران با چند درجه  810۴و تنها در سال  00۴در جايگاه  8108ر سال ، د72رتبه 



جهان  015ای به پله پله 88جهان قرار داشته است و حالا بار ديگر با سقوط  22بهبود در پله 

 .تنزل درجه يافته است

شان در جهان ادامه هاست به صدرنشینیاش سالاينکه چرا فنلاند و کشورهای همسايه 

های سازگار با طبیعت و تعهد ها و برنامهدهند بیش از هرچیز به دلیل تدوين استراتژیمی

بالای اجتماعی اين کشور در تحقق يک جامعه عاری از کربن است؛ کشوری که بیشتر روزهای 

 8181بیند قرار است تا سال برد و عملا رنگ آفتاب به خود نمیسر میسال در تاريکی به

اش را از منابع تجديدپذير از جمله انرژی خورشیدی تأمین ز انرژی مصرفیدرصد ا 22حدود 

کننده انرژی های فسیلی و منابع اندک آبی هستند که تأمینکند ولی در ايران همچنان سوخت

مان همچنان به پای توسعه غیراصولی کشاورزی های زيرزمینیاتمام آبکشورند و ذخاير روبه

بودن وضعیت بر بحرانیکه با وجود همه شواهد و مدارک موجود مبنیآور اينتأسف.شودذبح می

منابع طبیعی کشورمان، همچنان خبرها حاکی است که طرح و لوايح متعددی از سوی دولت و 

 –ها و مراتع و مناطق چهارگانه نمايندگان مجلس برای واگذاری اراضی ملی و حتی جنگل

در دست بررسی و در آستانه تصويب قرار  -عیهمچون طرح قانونی حفظ کاربری اراضی زرا

آنکه کسی بینديشد با کدامین ذخاير آبی، همچنان کشاورزی را مبنای توسعه کشور دارد بی

میلیون اراضی ملی کشور که منجر به ايم و اساسا رهاورد واگذاری بیش از هفتقرار داده

کشیده، های زيرزمینی ته، آبهای گسترده شد چه بوده است؟ مراتع لخت و فقیرخواریزمین

زوال و های خشکیده و روبهکشیده و جنگلفلکهای سربههای فرونشسته، ويلاها و شهرکدشت

های غلط در چند دهه اخیر گذاریهای تهی و عاری از حیات پیامد همه اين سیاستدرياچه

 .بوده است

 



اصله درخت در یکی از روستاهای ملارد 1۰قطع   

ساله در  011تا  51اصله درخت بین  82حیط زيست شهرستان ملارد از قطع ريیس اداره م

روستای خوشنام اين شهرستان خبر داد.به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ايسنا، يعقوب 

اصله درخت توسط بخشداری و دهیاری خوشنام ملارد به  82با بیان اينکه حدود  مريدزاده

محیط زيست در کارگروه فضای “ع شده است، اظهار کرد: های عمرانی قطدلیل انجام فعالیت

رغم مخالفت محیط زيست و عدم که متاسفانه علی سبز با قطع درختان مخالفت کرده بود

داشتن مجوز از اين نهاد، درختان قطع شده است.وی با اشاره به اينکه برای انجام اين طرح 

استفاده  ی ديگری مانند انتقال درختانتوانستند از راهکارهاعمرانی در روستای ملارد، می

اند و مصلحت ترين راهکار که قطع درختان است را انتخاب کردهمتاسفانه ساده“کنند، گفت: 

ريیس اداره محیط زيست ملارد با اشاره به اينکه ”.اند نه محیط زيست راپروژه را در نظر گرفته

قطعا پیگیر “را به آنان داده باشد، گفت:  احتمال دارد استانداری شهرستان ملارد اجازه اين کار

يکی از  مَلارد”.های خود را به دستگاه قضايی خواهیم فرستاداين موضوع خواهیم بود و شکايت

 در ايران است.. استان تهران شهرهای
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 ماجرای ساخت سد گتوند و موزه عبرت محیط زیست

سد گتوند در استان خوزستان که خشت اول آن کج گذارده شد، يک فاجعه زيست محیطی 

برای جنوب ايران را رقم زده است. سدی که تنها دستاوردش امروز شور کردن کارون است، 

تبديل کرد.از همان ابتدای ساخت سد گتوند بسیاری از ” موزه عبرت محیط زيست“ بايد به

ويژه اساتید دانشگاه اهواز خواستار توقف روند اجرا و ساخت شناسی بهاساتید حوزه آب و زمین

ها علت مخالفت خود را وجود تپه نمکی به نام گچساران اعلام کردند که در اين سد شدند. آن

 ين سد وجود داشت.امتداد مخزن ا

 

سد ايران شناخته شده، هنگامی قابل ” ترينپرهزينه“اصرار بر ساختن سد گتوند که به عنوان 

چه نهادهايی در آن دخیل هستند. کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و  شود که بدانیمفهم می

نیروی ايران. مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس )وابسته به آستان قدس رضوی( و 

پیمانکار: گروه سپاسد )وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی(در ابتدا 

، تمامی ادعاهای مطرح شده را رد کردند و اعلام شد که مسئوولان متولی ساخت سد گتوند

ای شدن مشکل ها پس از رسانهسازند نمکی گچساران در محدوده اين سد وجود ندارد. آن
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نمک در محدوده سد، هنگامی به وجود نمک اعتراف کردند که عملا میلیاردها تومان بودجه 

 شد.همراه می” آبروريزی“بیشتر و  صرف شده بود و تخريب يا عدم آبگیری سد با سئوالات

 

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 اين سد وجود ندارد. آن

کردند که عملا میلیاردها تومان بودجه نمک در محدوده سد، هنگامی به وجود نمک اعتراف 

همراه ” آبروريزی“صرف شده بود و تخريب يا عدم آبگیری سد با سئوالات بیشتر و 

شد.مسئولان سد گتوند در صدد برآمدند تا با ساخت ديواری حائل از خاک رس که اصلاحا می

یری کنند و بار های سازند گچساران جلوگشود از برخود آب با نمکنامیده می” پتوی رسی“

فايده را بی” پتوی رسی“های کارشناسان که ساخت اين ديگر بدون توجه به صحبت

 های کلان انجام شد.دانستند، اين پروژه نیز آغاز و با صرف هزينهمی

 

سال دیگر  10میلیون ایرانی باید محیط بان شوند/ ایران برای  80همه 

 آب نخواهد داشت

 از زيست محیط اينکه بیان با کرمانشاه، هشیلان تالاب از زديدبا حاشیه در کلانتری عیسی

 توسعه ارکان ديگر پايدار توسعه تحقق برای کرد: اظهار است، پايدار توسعه ارکان ترين اساسی
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وی به مشکلات فرار روی گیرند. قرار هم کنار در بايد هم اجتماعی مسائل و اقتصاد نظیر

: سازمان محیط زيست سازمانی کوچک با بودجه سازمان محیط زيست اشاره کرد و گفت

میلیارد تومانی است که اين بودجه کمتر از کمک دولت به دو  ۴81محدود سالانه حدود 

منطقه آزاد تجاری است و با اين اعتبارت محدود نمی توان محیط زيست را حفظ کرد.کلانتری 

میلیون  21به سمتی برويم که  افزود: با اين شرايط بايد از کمک های مردمی استفاده کنیم و

میلیون محیط بان تبديل شوند.وی پیشنهاد ايجاد معاونت فرهنگی اجتماعی در  21ايرانی به 

سازمان محیط زيست را مطرح کرد و افزود: با اين کار می توان حفاظت از محیط زيست را به 

گیاهان و جانوران( را دل خانواده ها برد.معاون ريیس جمهور در ادامه حفظ منابع تجديدپذير)

از وظايف اصلی سازمان محیط زيست برشمرد و گفت: متاسفانه بانک ژن جامعی در کشور 

نداريم.ريیس سازمان محیط زيست افزود: دفاع از حقوق شهرندی مردم که در وضعیت محیط 

ز زيستی خوبی زندگی کنند از ديگر وظايف اصلی سازمان محیط زيست است.کلانتری با انتقاد ا

تصمیم گیريهای جزيره ای در کشور، گفت: بعنوان مثال تحقق هدف گذاری انجام شده در 

 25برنامه ششم توسعه برای افزايش تولیدات کشاورزی باعث می شود مصرف آب کشور 

میلیارد مترمکعب  51میلیارد متر مکعب بیشتر شود و اين درحالیست که هم اکنون نیز سالانه 

م.وی اولین معضل محیط زيستی کشور را بحران آب دانست و گفت: با اضافه برداشت آب داري

درصد وسعت کشور آب نخواهد داشت.کلانتری افزود:  21سال آينده  81ادامه روند موجود در 

با وجود بحران آب، متاسفانه گاها مشغول مسائلی همچون آلودگی هوا و يا زباله می شويم، 

ر جدی است.ريیس سازمان محیط زيست در ادامه با درصورتیکه عمق فاجعه بحران آب بسیا

بیان اينکه توسعه هیچ تضادی با محیط زيست ندارد، در کشور چهار میلیون بیکار داريم و 



 نگری پرنده سايت تکمیل براینبايد با بهانه تراشی جلوی سرمايه گذاری را در کشور بگیريم.

مدير کل محیط زيست  رش می افزايد:اين گزا .نیازاست اعتبار تومان میلیون 211 هشیلان

میلیون تومان اعتبار  211استان کرمانشاه گفت: برای تکمیل سايت پرنده نگری هشیلان به 

غلامحسین کاظمی امروز دوشنبه در بازديد از سايت پرنده نگری هشیلان اظهار  نیاز داريم.

زيست استان هزار هکتار وسعت مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محیط  022داشت: 

شود.وی با اشاره به وجود پنج منطقه شکار و درصد از مساحت استان را شامل می 2.7است که 

تیراندازی ممنوع در استان کرمانشاه گفت: هم اکنون در استان شصت محیط بان داريم که 

تشکل زيست  22و نیاز شديد به نیروی انسانی داريم.کاظمی از فعالیت  تعدادشان اندک است 

هکتار وسعت دارد و  8128حیطی در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: منطقه تالاب هشیلان م

هکتار است و  ۴51شود و وسعت خود تالاب نیز منطقه شکار و تیراندازی ممنوع محسوب می

صد و ده جزيره کوچک و بزرگ دارد.وی با اشاره به مشکل چاه های غیرمجاز در اطراف تالاب 

پرنده نگری هشیلان يک میلیارد و سیصد میلیون تومان، تاکنون هزينه گفت: برای سايت 

کرديم و به هفتصد تا هشتصد میلیون تومان ديگر نیاز داريم تا سايت را تکمیل و برای دهه 

فجر به بهره برداری برسد.فرمانده يگان حفاظت محیط زيست استان نیز در اين جلسه به 

شاره و بیان کرد: پايین بودن سقف حقوق، اجرايی مشکلات مالی کارمندان محیط زيست ا

نشدن حق نوبت کاری، پايین بودن حق اضافه کاری از مشکلات ما است و يک سال است که 

 اداره کل حقوق ماموريتی را دريافت نکرده است.

 

 تالاب دائمی قم در آستانه خشکی



و تالاب ها يکی از منابع درصد از مساحت زمین را اکوسیستم های تالابی فراگرفته  2حداقل 

نوع تالاب  ۴8نوع از  ۴0اصلی تامین آب و غذا برای انسان ها هستند و ايران نیز با دارا بودن 

موجود در دنیا، دارای بیشترين تنوع تالاب در دنیا می باشد.استان قم بر خلاف تصور بسیاری از 

اسب می دانند، دارای اکوسیستم مردم که اين خطه را استانی کويری، با آب و هوای بسیار نامن

های کوهستانی، کوهپايه ای و کويری در غرب و شرق استان است که در میان اين تنوع آب و 

  هوايی و زيستگاهی، وجود شش تالاب فصلی و دائمی خودنمايی می کند.

 

صد از وسعت جغرافیايی در 01هزار هکتار، حدود  011تالاب های استان قم با وسعت حدود 

استان را تشکیل داده و بر همین اساس، قم يکی از تالابی ترين استان های کشور و دارای 

ظرفیت های عظیم زيست محیطی است که همه ساله میزبان دسته های بزرگ پرندگان مهاجر 

ن قم است تا اثبات کند که زيبايی قم تنها در کوير خلاصه نمی شودوسعت تالاب ها در استا

بیش از چهار برابر میانگین کشوری است و اين تالاب ها با توجه به شرايط ويژه اکولوژيکی و 

زمین شناختی و قرار گرفتن در مسیر مهاجرت پرندگان، دارای گونه های غنی گیاهی و 

جانوری است.تالاب بهشت معصومه قم تنها تالاب دائمی استان است که در شمال شهر و در 

کیلومتری حاشیه شرقی اتوبان قم تهران  2ومتری جنوب تالاب حوض سلطان در کیل 81حدود 

تالاب بهشت معصومه قم پیش از اين در تمام فصول آب داشت. اين تالاب  قرار گرفته است.
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شوداکنون های کويری است که از پیوند آب آنها آبگیرهای دائمی تشکیل میمجموعه چشمه

ديگر يعنی حوض سلطان، مره، غدير و درياچه نمک در خطر اين تالاب در کنار چهار تالاب 

ها عنوان نابودی قرار گرفته است .خشکسالی و گرمای هوا عوامل طبیعی نابودی اين تالاب

شوند. علاوه بر اين، ساخت سدهای مختلف در بالادست رودها و الگوهای غلط کشاورزی می

کل مواجه ساخته است .خشکسالی در قم در ها را با مشهای زيست محیطی تالابآبهتأمین حق

حال پیشروی است و باعث شده تا نیمی از روستاهای اين استان از سکنه خالی شوند. پنج 

دو درياچه نمک و تالاب غدير نیز اکنون پس از .شدن استتالاب اين استان در حال خشک

تحت تأثیر قرار  های همسايه قم رااند و استانشدن به منشاء ريزگردها بدل شدهخشک

ولی  کمبود آب باعث شده تا آبرسانی به بسیاری از روستاهای قم با تانکر انجام شود  اند.داده

متاسفانه شاهد خشکی بخش عظیمی از اين تالاب هستیم و به دلیل کويری بودن استان و 

ن میزان کم بارندگی، بازگشت تالاب به شرايط گذشته و شادابی و طراوت و جذب پرندگا

 .مهاجر را میتوان دور از ذهن دانست

 

 معضل پسماند بر آب و خاک گیلان



محیط زيست گیلان  …ها وخواری، تغییرکاربریخواری ،تالابتصرف اراضی، کوه خواری،ساحل 

 .را رنج می دهد،اما با وجود همه اين موارد پسماند مهمترين معضل در گیلان است

 

اگر مديريت اصولی برای پسماند گیلان پیاده نشود، آلودگی آب و خاک و حتی هوا گريبانگر 

در استان در حال  اقدامات خوبی که در بحث آموزش و تفکیک زباله از مبدا گیلان خواهد شد.

 .انجام است، توفیقات مناسب بوده است،اما هنوز برای رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داريم

های کمپوست رودسر، انزلی و کرد: کارخانه مديرکل حفاظت محیط زيست گیلان خاطرنشان

های رشت در حال حاضر با ظرفیت خوبی در حال کار هستند.وی با بیان اينکه با پیگیری

های کمپوست تالش و لنگرود ريزی شده است کارخانهستاندار گیلان در سال گذشته، برنامها

نیز راه اندازی شوند و برای هر کدام از اين دو کارخانه کمپوست دو و نیم میلیارد تومان اعتبار 

تن ديگر به 511در نظر گرفته شده است،اضافه کرد:با راه اندازی اين کارخانه های کمپوست 

 ۴11یت کمپوست استان اضافه خواهد شد و در مجموع ظرفیت کمپوست گیلان به هزار و ظرف

های اولیه شوراهای اسلامی شهرها و روستاها بايد مشکل پسماند جزو برنامه تن خواهد رسید.

شد که مجوز آن اصله درخت بايد قطع می 811گیلان قرار بگیرد.برای رسیدن به راه دسترسی 

شد و طی يک پروسه زمانی خوشبختانه موفق به اخذ مجوز ر گرفته میبايد از سوی کشو

شديم.برای ادامه ساخت بازچرخانی توسط دانشگاه گیلان انجام شده و لوله گذاری برای 
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امسال شهرداری رشت  خروجی گاز متان از عرصه دفنگاه توسط پیمانکار نیز ديده شده است.

ست و ساخت تصفیه خانه را در پايین دست انجام برای اين موضوع تخصیص بودجه قائل شده ا

 .می دهد

ها برای دریاچه ارومیه کاری زیست: دولت در این سالپژوهشگران محیط

 نکرده است

شود که تغییرات رودخانه فصلی تأمین می 22رودخانه دائمی و  07آب درياچه ارومیه از »

شناسی جدی نیازمند آسیباقلیمی و علل گوناگون سبب کاهش آب اين درياچه شده که 

 «.است

 

میه، احیای درياچه ارو»های آبريز خزر و ارومیه در نشست مرتضی موسوی، مديرکل حوضه

ها بهنگام است و درصد بارش 85با بیان اين مطلب گفت: در کشور ما حدود « موانع و راهکارها

کند برای ها ايجاب میگیرد که شرايط پراکندگی بارشها نابهنگام صورت میديگر بارش

انديشی خاصی تدوين شود. مديرکل های سالانه چارهنیازهای استراتژيک کشور از حاصل بارش

های آبريز خزر و ارومیه تصريح کرد: آب تجديدپذير ما ثابت است اما جمعیت حوضه

توانیم با آب فعلی نیاز جمعیت رو به رشد را تأمین کنیم. کننده فزونی گرفته و ما نمیمصرف
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میلیارد مترمکعب آب  28گردد که درياچه ارومیه رود به زمانی بازمیسال ساخت سد زرينه

دهید؟ پارامترهای گوناگونی در اين سد را ملاک خشکی درياچه قرار میداشت، چرا فقط ايجاد 

حادثه اثرگذار است. موسوی توضیح داد: البته سدسازی يکی از عواملی است که توسعه پايدار 

ها تنها عامل خشک شدن درياچه ارومیه بوده است. کند اما قبول ندارم که سدسازیايجاب می

، گفت: «ییر رويکردهای نوين در مديريت منابع آب را فراموش کنیمنبايد تغ»وی با بیان اينکه 

داديم که اين رقم میلیارد مترمکعب از محل سدها برای کشاورزی اختصاص میما حدود يک

درصد کاهش يابد و اين میزان آب به درياچه اختصاص پیدا  2سال هر سال  5قرار است طی 

های خوب ديگری که ه ادامه داد: از جمله فعالیتهای آبريز خزر و ارومیکند. مديرکل حوضه

ها را در کاره بوده است که البته ثمره برخی از اين فعالیتانجام شده توقف ساخت سدهای نیمه

تواند درياچه را خشک کند.در همین باره، فاطمه های آتی خواهیم ديد.ساخت سد میسال

سد در 52اين نشست اظهار کرد: ساخت  ظفرنژاد، پژوهشگر حوزه آب و توسعه پايدار نیز در

سال اين درياچه را خشک کند، اين در حالی 01تواند در عرض حوزه کوچک درياچه ارومیه می

ايم و آن درياچه سالم مانده های منتهی به درياچه زريوار سدی نساختهاست که روی رودخانه

سد 52روی درياچه ارومیه است. وی ادامه داد: اين درست نیست که برای توسعه منابع آب 

ساخته شود؛ اين حقیقت است که اين درياچه در حال مرگ است. پژوهشگر حوزه آب و توسعه 

ای هايی همانند ارومیه مديريت سازهپايدار تصريح کرد: عامل اصلی وضعیت نامطلوب درياچه

رنژادتوضیحداد: ظف آب و سدسازی بوده است و نمونه بارز آن در درياچه آرال نیز رخ داده است.

کنددرياچهآرال در روسیه بر اثر سدسازی به خشکی دچار شده است؛ خشکیدن علمهمثابتمی

درياچه ارومیه به هیچ عنوان ناشی از اقلیم نیست، چرا که اقلیم جهان تغییر کرده اما ناشی از 



دامه داد: های ناشیانه انسان بوده که درياچه ارومیه رو به خشکی گذاشته است. وی ادستکاری

هزار سال گذشته خشک نشده بود چطور ممکن است در شرايط اقلیمی  211ای که در درياچه

های انسانی بر عملکرد و اکوسیستم آن چیره شده مدت خشک شود، مگر اينکه فناوریکوتاه

ها باشد. پژوهشگر حوزه آب و توسعه پايدار با تأکید بر اينکه عامل خشک شدن درياچه

ای آب است، گفت: درياچه ارومیه هم به سرنوشت درياچه بختگان و تالاب همديريت ساز

جازموريان و کارون دچار شده است؛ در اين میان فقط درياچه زريوار، گهر و چند درياچه 

 اند.در بردهکوچک ديگر هستند که جان سالم به

 

 خشکسالی تالاب های شادگان و چغاخور

ها و گرمای هوا شاهد خشک های تالابرويه از آباده بیهر ساله با کاهش بارندگی و استف

المللی های زيست محیطی هستیم. تالاب بینزار و از بین رفتن گونهشدن و تبديل آنها به شوره

هزار هکتار قرار گرفته است که  ۴11شادگان در جنوب استان خوزستان و در شهر شادگان و با 

زار تبديل شده هزار هکتار از آن به شوره 81 بدلیل خشک شدن آب تالاب در حال حاضر

هکتار در مسیر جاده شهرکرد  8211المللی و زيبای چغاخور با مساحتی حدود است.تالاب بین

اندازهای زيبا و وجود انواع پرندگان مهاجر از به خوزستان قرار گرفته است. هوای مطبوع، چشم

اثر کمبود آب و خشکسالی در حال تبديل  های اين تالاب بوده است که اين روزها درويژگی

 زار است.شدن به شوره



 

 

 روستا برای ادامه حیات سیاهرود 2۴تلاش اهالی 

 گل کرچنگ، کلا، آهنگر کوتنا، بزرگ، قاديکلای میانرود، آبمال، ساروکلا، فولادکلا، روستانشینان

 ساماندهی کارگروه تشکیل با چینک پر و صالح ابو سید کتی، سیف چپی، ريکنده، افشان،

 مصوبه درقالب اقدامات يکسری اجرای با و اند شده عمل وارد رودخانه اين نجات برای سیاهرود

 جاتن دنبال به زيست محیط دوستداران درقالب اداری های چهارچوب از خارج و کارگروه اين

 هستند. مازندران استان مهم رودخانه اين

 آن به درگذشته دلیل همین به و آمده پديد نهر و رود21 پیوستن هم به از سیاهرود رودخانه

 مسیر از کیلومتر پنج که شد معروف سیاهرود به ها سال از پس و گفتند می نیز ˈ’رود سیˈ‘

 معضل گرفتن ناديده .گذرد می شهرقائم وشهر روستاها داخل از رودخانه اين کیلومتری 50

 رودخانه اين در آلودگی ، خدماتی و صنعتی ، تجاری اماکن های فاضلاب و ها پساب ورود

 جانداران حیات فروغ بلکه نیست آب زلالی از خبری تنها نه ديگر که است شده بدانجا تا اکنون

 هدف با سیاهرود روخانه ساماندهی کارگروه تشکیل فکر .است گرايیده خاموشی به آن در نیز

 قائمشهرکلید میانرود روستای زيست محیط دوستداران انجمن توسط آن مشکلات رفع

 روستای 0۴ دهیاران و اسلامی شوراهای اعضای از متشکل کارگروه اين عضو .نفر80خورد
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 اين اهالی و مردمی ظرفیت از استفاده با زيست محیط فعال اينجوهای و سیاهرود بالادست

 خود هدف عنوان به را رودخانه اين داشتن نگه زنده و حفظ برای هايی برنامه اجرای هاروستا

 بهمن بالادست روستای 0۴ اهالی حضور با سیاهرود ساماندهی کارگروه . اند کرده انتخاب

 به میانرود روستای زيست محیط دوستداران انجمن عضو و کارگروه اين بنیانگذاران از ذوالفقار

 و رشد برای مناسب محیطی سیاهرود رودخانه پاک و زلال آب گذشته در گفت: نااير خبرنگار

 وی .رفت می شمار به مردم برای آشامیدنی آب صورت به مصرف همچنین و آبزيان انواع نمو

 ساکنین و اهالی که بود زلال ای اندازه به سیاهرود آب دور چندان نه های سال در : افزود

 هم هنوز آب زلالی و کردند می استفاده شو و شست و آشامیدن برای آن آب از رود اين حاشیه

  .است رودخانه اين نزديکی در ساکن قائمشهری میانسالان و پیران صحبت و کلام

 

 آلودگی تولیدکننده و متجاوزان با برخورد در قوانین نقض و ها توجهی بی برخی از که ذوالفقار

 مراکز تعداد افزايش باعث ها توجهی بی و کوتاهی اين : ددا ادامه ، کرد گلايه رودخانه اين در

 سه توجهی بی از وی. است شده رودخانه آلودگی افزايش آن دنبال به و مسیر در ها آلاينده

 اين کنونی وضعیت ايجاد در عامل ترين اصلی عنوان به عوامل اين با برخورد در ای دهه

 به رسیدن برای روستاها اهالی پیگیری ماندن هنتیج بی : گفت و دانست مازندران مهم رودخانه

 اين برای منطقه اهالی و اينجوها ظرفیت از تا شد باعث رودخانه مشکلات رفع برای ای نتیجه



 شوراها همکاری با مازندران زيستی محیط و فرهنگی فعال اين گفته به. بکنیم استفاده منظور

 قرار سیاهرود رودخانه بالادست در که کوهساران و آباد علی دهستان روستاهای دهیاران و

 تشکیل رودخانه اين ساماندهی کارگروه ، قائمشهر شهرستان زيست محیط اينجوهای و دارند

 تجاری و خانگی ، صنعتی های فاضلاب پساب ورود نظر از پذير آسیب نقاط شناسايی وی. شد

 به را رودخانه حريم آزادسازی و لايروبی ، منطقه روستای 0۴ اسلامی شورای اهالی توسط

 .ذوالفقار کرد ذکر سیاهرود نجات برای کارگروه اين مدت بلند و میان ، کوتاه های برنامه عنوان

 داد ادامه و کرد ذکر سیاهرود برای آينده انداز چشم ديگر عنوان به لاستیکی سدهای ساخت از

 .شود درآمد کسب و گردشگری برای خوبی بستر تواند می رودخانه های آلايندگی رفع با :

 

 برابر حد مجاز 8گرد و غبار در اهواز بیش از 

میکروگرم بر مترمکعب اعلام شده که  822میزان گرد و غبار صبح شنبه در اهواز يک هزار و 

استان خوزستان  برابر حد مجاز است و بیشترين میزان را در خوزستان دارد. 2،۴8معادل 

غبار با منشا داخلی و خارجی است. بی توجهی به چندين سال است که درگیر پديده گردو 

مسايل زيست محیطی و برخی فعالیت های صنعتی باعث بروز اين پديده و يا تشديد آن در 

 .خوزستان و نیز برخی استان های کشور شده است



 

میزان گرد و غبار در “رئیس روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زيست خوزستان گفت: 

میکرو گرم بر  211، و دزفول 8۴۴، شوشتر 822ساعت هشت صبح شنبه در اهواز يک هزار و 

اين میزان “وگو با خبرنگار ايرنا بیان کرد: شهريار عسکری در گفت .”مترمکعب اعلام شده است

میکرو گرم بر  052و شوشتر  80گرد و غبار در ساعت هفت صبح امروز در اهواز يک هزار و 

آخرين خبر دريافتی از اداره کل محیط زيست خوزستان حاکیست .”مترمکعب گزارش شد

ين میزان در اهواز به صبح امروز رو به کاهش است و ا 0میزان ذرات معلق در هوا در ساعت 

حد طبیعی .میکروگرم بر متر مکعب رسیده است که دزفول افزايش دارد 205و دزفول  ۴20

 .میکروگرم بر متر مکعب است 051ذرات معلق در هوا 

استان خوزستان چندين سال است که درگیر پديده گردو غبار با منشا داخلی و خارجی است. 

برخی فعالیت های صنعتی باعث بروز اين پديده و يا بی توجهی به مسايل زيست محیطی و 

 تشديد آن در خوزستان و نیز برخی استان های کشور شده است.
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جمعی در دسته ادعای تولیدکنندگان،مقابل اظهارات مسئولان: مرگ

 رمزارع پرورش میگوی چابها

برای ششمین سال باز هم مرگ و میر به سراغ مزارع پرورش میگوی چابهار آمد؛ مرگ و میری 

غذای نامناسب و ” ، ”کمبود اکسیژن و رشد جلبک“، ”ويبريو“که چهار دلیل متفاوت از بیماری 

شود و ديگر تناقض برای آن مطرح می” بیماری کهن لکه سفید” تا ” گرسنه ماندن میگوها

سه  –در اين میان، میزان درگیری مزارع و استخرهاست که از سوی مسئولان دو  قابل توجه

 !شوداستخر عنوان می 71دهندگان بیش از استخر و از سوی پرورش

طی ماه گذشته تلفاتی در مزارع پرورشی میگوی گواتر چابهار اتفاق افتاده است که کم و کیف 

حش و معناداری دارد، چراکه به گفته مديرکل آن از نظر مسئولان و پرورش دهندگان فاصله فا

پروری شیلات اين تلفات فقط در يک استخر اتفاق افتاده و ناشی از کمبود آب و اکسیژن آبزی

سه  –و رشد جلبک بوده است. اما طبق گفته ريیس اداره کل شیلات استان مرگ و میر در دو 

وده است. در اين میان دامپزشکی دهندگان بمزرعه رخ داده و ناشی از عدم مديريت پرورش

نظر ديگری دارد و اعلام کرده که دلیل بروز تلفات يک درصدی به دلیل مناسب نبودن غذای 

میگو بوده که سايز مناسبی نداشته و سبب شده میگو از آن استفاده نکند و گرسنه بماند.اما 

ها و طه مقابل صحبتپرده دوم اين داستان دقیقا اظهارات پرورش دهندگانی است که در نق

دهندگان معتقدند که اين تلفات جمعی ناشی از بیماری ادعاهای مسئولان قرار دارد. پرورش

دهنده استخر و چندين مزرعه و چندين پرورش 71گشت است و اگر به سوء مديريت آنها برمی

مپزشکی مسئولان دا” اند دهندگانی که دچار خسارت شدهخسارت نمی ديدند. به گفته پرورش

و از سوی ديگر طبق ” انداعتراف کرده” ويبريو“با لبخند بیماری را تايید و شفاهی به بیماری 
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مذاکره با کارشناسان خارجی و ارسال عکس میگوهای تلف شده و علائم آنها، کارشناسان 

اند که بیماری عامل مرگ و میر میگوها بوده است. همچنین تولیدکنندگان تشخیص داده

گذاری در تند که مسئولان برای اينکه خسارت ندهند و ضد تبلیغ برای سرمايهمدعی هس

 .کنندمنطقه نباشد بیماری را پنهان می

 

های در پی تلفات به وجود آمده و اخبار منتشره در سايت!است داشته تلفات خراست يک فقط

های اجتماعی مبنی بر بروز تلفات مجدد در سايت گواتر و مزارع پرورش میگو خبری و شبکه

به ايسنا  –مديرکل دفتر میگو و ساير آبزيان سازمان شیلات ايران  –وحید معدنی   چابهار،

و اعلام علت آن دامپزشکی است اما قطعی بیماری در چابهار و  گفت: مرجع تشخیص تلفات

های سازمان دامپزشکی آن را رد می کند. به گفته گواتر وجود نداشته است، چرا که گزارش

وی، فقط در يک استخر و يک مزرعه تلفات رخ داده که آن هم ناشی از بیماری نبوده و برخی 

مل اين تلفات شده است اما نکته قابل توجه اين است های غیر مفید رشد کرده که عاپلانکتون

ها رسیده است. مديرکل تن برای اولین بار پس از سال 0111که تولید اين منطقه به بیش از 

میگو و ساير آبزيان سازمان شیلات ايران اضافه کرد: تلفاتی که رخ داده ناچیز بوده است؛   دفتر

تن از  81تنی داشته حدود  851حدود  بینیای که يک پرورش دهنده که پیشبه گونه

تاکید کرد: اگر هم تاکنون خبر افزايش تولید هزار تنی میگو  معدنی.محصولش کم شده است

اعلام نشده به دلیل اين است که میخواستیم برای پرورش دهندگان جشن کوچکی در اين 
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دی صورت بگیرد و هر چه خواهند تولیمنطقه بگیريم اما برخی از کسانی که آنجا هستند نمی

کنند، چرا که به جای آن شايعاتی که مطرح آنجا تولید کمتر باشد به نفع آنهاست که کار نمی

داد که امسال های گذشته تلفات بسیاری ناشی از بیماری رخ میکنند بايد ببینند که سالمی

ا به حدود هزار تن گذاران را تشويق کرديم و توانستیم تولید رسال سرمايه 00پس از حدود 

تن  0511خواهیم در سال آينده به مرز های ما نیز به گونه ای است که میبرسانیم و برنامه

ها تولید برسیم. وی گفت: برخلاف شايعاتی که مطرح شده هیچ میگوی تلف شده ای در کانال

 – دو.ندارد رهاسازی نشده و نبايد به اين مسائل توجه کرد، چرا که سندی در اين زمینه وجود

ريیس اداره کل شیلات استان  –همچنین هدايت الله میرمرادزهی داشتند تلفات استخر سه

وضعیت پرورش میگو در سايت پرورش گواتر چابهار و  نیز درباره –سیستان و بلوچستان 

وضعیت تلفات به وجود آمده اينگونه توضیح داد که در سال جاری با رعايت همه الزامات 

هکتار از مزارع )سطح غیر مفید( را تحت پوشش ببريم  711تا  251وانستیم حدود بهداشتی ت

که در اين میان معاونت امور دام مسئولیت نوع غذای میگو را برعهده دارد و اداره کل شیلات 

موظف به سیاست گذاری و برنامه ريزی است. همچنین دامپزشکی مسئولیت بیماری را بر 

فروردين  0۴روز از آغاز کشت و انجام ذخیره سازی در تاريخ  01 عهده دارد که پس از حدود

گرم رسید. وی بیان  21گرم و حتی  82تا  02ماه امسال، برداشت آغاز شد و محصول به وزن 

کرد: ناظر اداره دامپزشکی به صورت روزانه از همه استخرهای ذخیره بازديد داشته که 

شاهده نشده است و گواهی اين سازمان برای آنها هیچگونه بیماری از جمله لکه سفید میگو م

 کمبود نداريم، بیماری هیچ.اعلام و محصولات برداشت شده نیز به کشورهای مختلف صادر شد

رئیس اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: شد میر و مرگ باعت اکسیژن



محدودی از میگوها در گِل و کف  کنند، مقدارگذاران زمانی که برداشت میبرخی از سرمايه

گذار شود اگر توسط سرمايهکنند و در زمانی که اکثر حجم استخر خالی میاستخر گیر می

متر کاهش پیدا کند جلبک در سانتی 21عمق آب رعايت نشود و به جای يک و نیم متر به 

هی با بیان شود. میرمرادزکف استخر رشد می کند و کمبود اکسیژن باعث چنین تلفاتی می

خواهد در فضای مجازی شايعه منتشر کند و مسئولیت اينکه کسی حق ندارد هرگونه دلش می

اعلام بیماری يا عدم وجود آن برعهده سازمان دامپزشکی است، اظهار کرد: در سال جاری دو 

 2111تا  8511  يا سه استخر آن هم به صورت محدود دچار اين تلفات شدند. هر استخر

 221کیلوگرم تلفات به عمل آمد در حالی که حدود  211برداشت شد و از آنها حدود کیلوگرم 

استخر در اين منطقه زير کشت رفتند. وی تاکید کرد: هیچگونه بیماری در مزارع گواتر و 

چابهار اتفاق نیفتاده است و اگر کسی ادعای نادرست در اين زمینه کمک کند سازمان 

 .را پیگیری خواهد کردشود و آن دامپزشکی مدعی می

 

ها در ایران وضعیت مناسبی ندارند/ گاو دریایی تنها گونه دوگونگ

 پستاندار دریای عمان در حال انقراض است

و با  های اخیر بسیار کمیاب شدههای خلیج فارس و دريای عمان طی سالگاوهای دريايی آب

 گیرند.ادامه اين روند در معرض نابودی و انقراض قرار می



 

محیط زيست دريايی و تنوع زيستی موجود در آن در کشور ما همواره نسبت به محیط طبیعی 

گاوهای  . با وجود تنوع و ارزشمندی گونه ها از جملهو انسانی کمتر مورد توجه بوده است

در جنوب کشور، اما تاکنون مطالعات و طرح های حفاظتی چندانی بر روی آن  دريايی و آبزيان

منطقه  در تنگه خوران در غرب جزيره قشم، منطقه حفاظت شده حرا.ها صورت نگرفته است

از جمله مناطقی هستند که گونه هايی دريای عمان  خلیج گواتر در بوشهر و حفاظت شده مند

 .همچون گاو دريايی در آن ها مشاهده شده است

 بیوگرافی گاو دریایی

که شباهت زيادی به  پستانداران آبزی و بزرگی هستند  Dugongبا نام علمی گاوهای دريايی

ای شکل و دارای پوستی صاف و ضخیم استوانه دارای جثه گاو های دريايی. فک ها دارند

بدون مو و صیقلی است. فقط موهای نازک و کوتاهی در پهلوها و  هستند و سطح بدن آن ها

دم و موهای کلفت در دو طرف لب اين جانوار ديده می شود. دريچه های سوراخ بینی با 

دندان دارند که  0۴تا  01حاشیه مواج در بالای خرطوم جانور وجود دارد.بالغین اين گونه 

 8نر دارای  گاوهای دريايی.ها فاقد ريشه، بدون مینا و گرد هستند دندان های آسیاب آن

دندان نیش بزرگ هستند که چون زير لب های گوشتی حیوان قرار دارند به سختی ديده می 

کیلوگرم است.  ۴11متر و حداقل وزن گونه بالغ بر  2/2شوند. حداکثر اندازه اين گونه پستاندار 

اين جانور بسیار کم .کیلوگرم وزن دارد 81متر طول و حدود  5/0نوزاد گاو دريايی بین يک تا 
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رو و منزويست و بیشتر اوقاتش را در کف آب دراز می کشد و برای تنفس به سطح آب می آيد. 

را با پوزه اش  علف های دريايی اين پستاندار دريايی گیاهخوار است و در مناطق شنی،گیاهان و

ها را می ن دادن و دور کردن شن ها و رسوب ها آناز ريشه خارج می کند و پس از تکا

سال است، اين در صورتی است که وضعیت غذايی و  ۴تا  2فاصله بین بارداری اين گونه .خورد

محیطی آن در شرايط مطلوبی باشد، اين کندی تولید مثل حاکی از حساسیت بالای اين حیوان 

مراقبت می  آن اد، پدر و مادر با هم ازنوز آمدن نادر به محیط خود است که بعد از به دنیا

سال است و تولید مثل اين جاندار در تمام فصول  71حدود  گاوهای دريايی کنند. طول عمر

کمبود .ماه است 00سال صورت می گیرد. اين گونه تک زا است و مدت بارداری آن حدود 

در آب  وهای دريايیامکانات عامل اطلاع نداشتن از وضعیت جمعیتی گاو های دريايی است.گا

اند و با ادامه روند  شده های خلیج فارس و دريای عمان طی سال های اخیر بسیار کمیاب

اين گونه بیشتر در آب های کم .فعلی اين گونه نیز در سال های آينده رو به انقراض می رود

های احتمال وجود اين پستاندار در آب عمق خلیج فارس و دريای عمان زيست می کند و

در حال حاضر قوانین .سواحل چابهار، خلیج گواتر، سواحل پسابند و بريس بیشتر است

وجود دارد که متاسفانه به اندازه کافی از اين  پستاندار آبزی سختگیرانه برای حمايت از اين

 .گونه حمايت نمی شود

در آب های ساحلی  گاوهای دريايی تحقیقات در خصوص وضعیت زيستگاه جمعیت و پراکنش

بريس و خلیج گواتر توسط کارشناسان محیط دريايی استان سیستان و بلوچستان صورت 

به دلیل عدم وجود امکانات و تجهیزات مناسب گشت و کنترل دريايی و نیروی  گرفته است، اما

متخصص و اجرايی به درستی از وضعیت جمعیتی اين جاندار اطلاعی در دست نیست و گاهی 



تخمینی بوده و کمکی به وضعیت زيستی و حفاظت اين حیوان نمی آماری که اعلام می شود 

اشرف علی حسینی، رئیس اداره محیط زيست چابهار، ابعاد ديگری از اين مساله را مطرح .کند

می کند: در بحث محیط زيست دريايی، کمبود امکانات مساله اصلی است. طول نوار ساحلی ما 

ات مناسب برای حفاظت نداريم. کمبود نیرو نیز کیلومترمربع است، منتهی تجهیز 551حدود 

در  گاوهای دريايی يکی از مشکلات جدی است. در بحث حفاظت از پستانداران دريايی از جمله

عین اينکه تجهیزات ويژه و اختصاصی لازم است، به نیروی آموزش ديده هم نیاز داريم. به 

 .ر محدوده خاصی تردد داشته باشندعنوان مثال ما به شناورهايی نیاز داريم که بتوانند د

 

 بحران آب همه سلائق را دور هم جمع کرد

 شده شناخته های چهره حضور با «هستم آب صدای من» مردمی پويش از رونمايی نشست

به برگزارشد. مردم مختلف اقشار و کشور مذهبی و اجتماعی فعالان تلويزيون، و سینما عرصه

درکشورپهناورايران سالهاست به يکی ازچالشهای مهم  بحران کم آبی ،مهر خبرگزاری گزارش

جامعه تبديل شده و در سال جاری به يک چالش امنیتی مبدل شده است . جمعی از جوانان 

دغدغه مند با همراهی برخی چهره های سرشناس سینما و تلويزيون و فعالان اجتماعی و 

قريب به يکسال است که « من صدای آب هستم»ه اندازی پويشی مردمی با عنوان مذهبی با را

در راستای آگاهی بخشی های لازم به مردم و نیز مسئولین مرتبط با بحران آب با تولید محتوا 

و توزيع آن از طريق فضای مجازی به مطالبه گری جدی در حوزه بحران امنیتی آب پرداخته 

 اند
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که باحضورچهره هايی ازجمله «من صدای آب هستم»امروزدرنشست رونمايی رسمی ازپويش 

صالحی، نرگس  رضاکیانیان،سیدحسن آقامیری،عشرت شايق، فضه سادات حسینی، پرستو

مند ايران؛ آبیار، جلال ملکی، دکتر کاوه مدنی، بهاره کیان افشار و جمع کثیری از مردم دغدغه

با تشکیل پنل تخصصی بحران آب و راهکارهای عبور از آن ابتدا رضا کیانیان بازيگر سینما و 

تی داشته است تلويزيون و فعال اجتماعی کشور که بعنوان سفیر آب نیز با سازمان ملل مکاتبا

توضیحاتی در خصوص چگونگی تشکیل پويش صدای آب و اهداف اين پويش ارائه داد.کیانیان 

در توضیحات خود پیرامون پويش صدای آب گفت: شهريورماه سال گذشته طی دعوتی که 

دوستان فعال فضای مجازی با عنوان افسران جنگ نرم از من داشتند پس از پذيرش دعوت 

و محل برگزاری برنامه قرار افسرانی آنها رفتم و در آن برنامه با مطرح کردن آنها به جمکران 

بحران مهم کم آبی از آنها خواستم تا همکاری مفیدی را فارغ از نگاه های سیاسی و يا سلائق 

فکری مختلف در راستای آگاهی بخشی و مطالبه گری در زمینه بحران آب داشته باشیم که 

ستقبال آن جوانان فعال در فضای مجازی قرار گرفت و پس از آن با اين پیشنهاد من مورد ا

دعوت از شخصیت های مختلف از طیف های مختلف و سلائق متفاوت سیاسی، اجتماعی؛ 

مذهبی و علمی توانستیم بیش از يکصدوپنجاه چهره مطرح و تعداد کثیری از مردم دغدغه مند 

ر سالن همايش های شرکت توسعه منابع آب و را با خود همراه کنیم و اين نشست که امروز د

نیروی ايران ما را دورهم جمع کرده حاصل يکدلی و يکصدايی همه آنهايی است که قلبشان 
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تپد. از اين به بعد هم تا تحقق اهداف پوش مردمی صدای آب تلاش برای میهن و آينده آب می

لش صدای آب دعوت کنم.در بخش خواهم کرد تا افراد بیشتری را از دوستان و همکارانم به چا

حجت الاسلام « من صدای آب هستم»ديگری از پنل تخصصی نشست رونمايی از پويش 

بحران  والمسلمین سید حسن آقامیری با بیان اينکه روستاها و بخش های بسیاری از کشور با 

کم آبی دست وپنجه نرم میکنندومردم درمناطق مختلف کشور که محرومیت بیشتر است از 

عدم وجود آب نوشیدنی سالم رنج می برند اظهار داشت: ما در نظر داريم تا در ايام پیش رو که 

ايام محرم الحرام و ماه صفر است و ارباب بی کفن شیعیان جهان در اين ايام به شهادت رسیده 

با جمع آوری نذورات مردم برای مناطق محروم آب آشامیدنی « نذر آب»است با اعلام حرکت

 و به روستاها و شهرهايشان ارسال کنیم.تامین 

 

 های بیشترتر و سیلهای طولانیآینده ایران در خطر؛ خشکسالی

 ايران در آب منابع مصرف میزان شود،می ترکنندهنگران سال به سال ايران آبی منابع وضعیت

 سرعت کند.می تشديد را خشکسالی اين هم جهانی گرمايش ديگر سوی از و است زياد بسیار

 افزايش و بارندگی میزان کاهش بر زيادی تاثیر اتفاق، اين و است زياد ايران در دما افزايش

 پیدا افزايش تاکنون 0077 سال از ايران میانگین دمای مختلف اطلاعات اساس بر .دارد تبخیر

 است؟ داده کاهش را ايران زيرزمینی آب منابع از میزان چه دما افزايش اين است، کرده



 

با توجه به گستردگی مساحت و تنوع اقلیمی نظر دادن در مورد شرايط منابع آب ايران به 

هوايی و وضعیت منابع آب در سراسر  عنوان يک واحد کلی گمراه کننده است. شرايط آب و

ايران متنوع است، در هر منطقه از ايران بايد با توجه به شرايط اقلیمی و هیدرولوژيکی آن 

های زيرزمینی به همین دلیل برسی دقیق میزان کاهش آب.وضعیت منابع آب بررسی شود

حال حاضر دسترسی های زير زمینی است و در نیازمند ثبت و تجمیع اطلاعات برداشت از آب

توان گفت که منابع آب زيرزمینی ايران به اين اطلاعات بسیار دشوار است. اما به طور کلی می

چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی با سرعت بسیار زيادی رو به کاهش است. برداشت از 

هش منابع آب زيرزمینی افزايش چشمگیری داشته است و اين افزايش برداشت همزمان با کا

ها به دلیل کاهش بارندگی بوده است، در کنار اين امر افزايش دما هم مسئله را تغذيه آبخوان

 .کندتر میبحرانی

 تغییر ايران خشک مناطق در بارندگی میزان هاسال اين طول در آيا چطور بارندگی با رابطه در

 اين طول در کشور الشم هایسیل از میزان چه عامل توانیممی را جهانی گرمايش است؟ کرده

های اخیر ناشی از سوء توانیم بگويیم چند درصد از سیلما در صورتی می؟بدانیم هاسال

ای از شرايط حال و گذشته انجام دهیم. در اين بررسی بايد میزان مديريت است که مقايسه

اگر در های اخیر منجر به سیل شده را با شرايط گذشته مقايسه کنیم. هايی که در سالبارش

های اخیر در اثر گذشته اين میزان بارش باعث وقوع سیلی نشده باشد بنابراين سیل

https://3.bp.blogspot.com/-P9EqVa64b8A/Wcn0K105XXI/AAAAAAAAAbs/nK3noOci0rQCeam0rz_GlvIpbhX3Gzc5wCLcBGAs/s1600/1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-P9EqVa64b8A/Wcn0K105XXI/AAAAAAAAAbs/nK3noOci0rQCeam0rz_GlvIpbhX3Gzc5wCLcBGAs/s1600/1.jpg


 وجود کارشناسان و مسئولان میان ايران در همیشه که بحثی يک است. ها رخ دادهسوءمديرت

 اگر آيا است. داشته سهمی چه تغییراقلیم ما، کنونی خشکسالی وضعیت در که است اين دارد

 ايران در تغییراقلیم علت به هم باز شدنمی انجام آبی منابع زمینه در يتیمدير سوء هیچ

شرايط خشکسالی در ايران تحت تاثیر هر دو عامل تغییر اقلیم دارد؟ وجود شديدی خشکسالی

های و عدم مديريت است؛ آنچه مسلم است افزايش دما همراه با افزايش مصرف آب در بخش

ت و کاهش بارندگی تامین اين حجم تقاضای آب را با مختلف کشاورزی، شرب و صنعت اس

توان گفت که تغییرات افزايش دما و کاهش بارندگی تنها اگر چه نمی.مشکل روبرو کرده است

های اخیر است. مشخص کردن تاثیر عوامل طبیعی تغییراقلیم عامل حوادث سیل و خشکسالی

 ايران در هم سیل میزان آيا خشکسالی جز بههای بیشتری دارد.و سوء مديريت نیاز به بررسی

های از ايران به طور قابل توجهی افزايش احتمال وقوع سیل نیز در بخش؟کندمی پیدا افزايش

ای روبرو است که اين های عمدهکند. با شرايط حاضر، ايران با خشکسالی و سیلپیدا می

قادر نیست گرمايش زمین و  ايران به تنهايی.ها و اثرات زيادی به دنبال داردحوادث خسارت

تغییراقلیم را کاهش بدهد، اين کار به يک توافق جامع بین همه کشورها، بخصوص کشورهای 

تواند کارهای سال آينده نیاز دارد. اما ايران می 51ای تا صنعتی، با هدف کاهش گازهای گلخانه

های اعمال سیاستپذيری با پیامدهای تغییر اقلیم با زيادی به منظور تسکین و تطبیق

بر اساس مطالعات قبلی ، تا سال .مديريتی مناسب با در نظر گرفتن آب و جمعیت انجام دهد

مترمکعب بر سال  0511سرانه منابع آب در ايران کمتر از استاندارد شرايط بحرانی  8121

با  های بیشتری راتر و همچنین سیلهای بیشتر و طولانیشود. در آينده ايران خشکسالیمی

توجه به نتايجی که در بالا ذکر شد دارد. اقداماتی که ايران برای کاهش اثرات تغییر اقلیم 



اند نیست. مقالات زيادی در تواند انجام بدهد خیلی متفاوت از آنچه ساير کشورها انجام دادهمی

زمینه های مدريت آب، مديريت سیل و خشکسالی، و کشاورزی به چاپ رسیده است که می 

 ما جنگ برای تواند می چقدر پاريس توافقنامه در ما حضور.ند برای ايران نیز راه گشا باشدتوا

الملل انجام ايران کشور مهمی است و آنچه ما در سطح بین باشد؟ مفید تغییراقلیم علیه

دهیم نیز بسیار اهمیت دارد. ما بايد در توافقنامه پاريس همراه با بسیاری ديگر از کشورها می

های دينی خودمان حضور داشته باشیم. نوان کشور دوستدار محیط زيست بر اساس آموزهبه ع

ای که به دست خود انجام اين توافق يک تلاش جهانی است در مقابل انتشار گازهای گلخانه

مسئله بسیار مهم اين است که بدانیم در جامعه امروز تصمیمات بر اساس شرايط  .ايمداده

شود، ما نمیتوانیم فقط مشکلات اسی، اجتماعی، و محیط زيست اتخاذ میپیچیده اقتصادی، سی

آب در ايران را در شرايط انزوا و ايزوله انجام دهیم بلکه نیاز بر اين است که همه ابعاد جامعه 

 .در اين مسئله درگیر شوند

 سازمان محیط زیست یک سازمان ضعیف و مستضعف است

از اعتبارات يک  ريیس سازمان حفاظت محیط زيست با بیان اينکه بودجه محیط زيست کمتر

ناحیه شهرداری است، گفت: شهرداری تهران پذيرفت پارک پرديسان را به شرايط قابل استفاده 

رئیس سازمان حفاظت محیط زيست و معاون رئیس جمهوری در مراسم امضای .بدل کند

نامه احیا و بهسازی پارک طبیعت پرديسان میان سازمان حفاظت محیط زيست و شهرداری تفاهم

ن گفت: پارک پرديسان علاوه بر سازمان محیط زيست به شهر تهران هم تعلق دارد و همین تهرا

کنند اما سازمان محیط زيست سازمان فقیری از لحاظ بودجه امروز هم مردم از آن استفاده می

میلیارد تومان کمتر از بودجه يک ناحیه از يک  581است و بودجه کل محیط زيست کشور يعنی 

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


درصد بودجه شهرداری تهران به محیط زيست کل  2ری تهران است يعنی کمتر از منطقه شهردا

  .کشور تعلق دارد

شود به علت اينکه سازمان عیسی کلانتری افزود: پارک پرديسان که ريه تهران هم محسوب می

وضعیت مالی بدی داشته در حال از بین رفتن بود. سابقه اين پارک هم از نظر اجرايی به سال 

گفتند که سازمان اوقاف تصمیم به تملک اين پارک گرفته است و مقام  گردد. آن زمانبر می 0227

معظم رهبری که آن زمان رئیس جمهور بودند تشريف آوردند و اولین درخت را در پارک پرديسان 

را در روز درختکاری  0227کاشتند تا برای محیط زيست تثبیت شود و جشن درختکاری سال 

بانان به مرور اينجا را از اوقاف که در نظر داشت وی ادامه داد: از آن زمان محیط.ر کردنداينجا برگزا

 .اين محل را مديريت کند، گرفتند

کلانتری گفت: الان وضعیت اين پارک خوب نیست. قبل از انقلاب برای آن طرحی داشتیم که 

در نظر گرفته شد که اکنون  طرحی 71شد بعد از انقلاب آن را اجرا کرد. اما طرحی در دهه نمی

 .قرار شده طی يکی دو سال آينده همان طرح با کمی جرح و تعديل اجرا شود

رئیس سازمان حفاظت محیط زيست تاکید کرد: حدود ده دوازده هکتار از اين پارک در اختیار 

پس بگیريم وزارت نیرو قرار گرفته بود تا موزه آب احداث کند که چون اجرا نکردند قرار شده آن را 

بديلی و در اختیار شهرداری تهران و آقای مختاری بگذاريم تا ظرف کمتر از يک سال به پارک بی

هکتار و  28در سطح شهر تهران بدل شود. پارک پرديسان پارک بزرگی هم هست. مثلًا پارک ملت 

  .هکتار مساحت دارد 021هکتار است اما اين پارک حدود  011پارک ولايت 

ها نور و امکانات ندارد و ممکن است در آن اتفاقاتی بیفتد که کرد: اين پارک اکنون شبوی اضافه 

کنم که پذيرفتند اين نتوانیم پاسخگو باشیم. از شورای شهر تهران و شهرداری تهران تشکر می



در اين نشست علاوه بر عیسی کلانتری رئیس سازمان  .ای بدل کنندپارک را به شرايط قابل استفاده

فاظت محیط زيست، کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش اين سازمان و پروين فرشچی معاون ح

محیط زيست دريايی سازمان محیط زيست، شهربانو امانی مختاری رئیس سازمان فضای سبز و 

 .های تهران حضور داشتندپارک

 

 کندسیرکان، تنها شهر بدون آب در ایران/ اینجا تشنگی بیداد می

ی و بی آبی در جهان و حتی در ايران موضوع جديدی نیست و سال ها است که موضوع کم آب

کمبود آب موجب بروز مشکلاتی در نقاط مختلف کشور شده است که البته نیاز به بررسی و تحقیق 

وجود دارد که با وجود « سیرکان»کارشناسی دارد.اما در استان سیستان و بلوچستان شهری به نام 

هم دارد اما همیشه بی آب است و سال ها است که مردم آن با مشکل کمبود  اينکه لوله کشی آب

 آب آشامیدنی مواجه هستند.

بم »به عنوان شرقی ترين شهر استان سیستان و بلوچستان و ايران و مرکز بخش « سیرکان»شهر 

ست که هزار نفره ا 2کیلومتری شهر سراوان قرار دارد اين شهر دارای جمعیتی  05در فاصله « پشت

 تبديل به شهر شده است. 21از سال 

وظیفه تامین آب اين شهر را « سد سیرکان»در سال های گذشته يک بند خاکی تحت عنوان 

با توجه به خشک شدن آب پشت اين سد مشکلات  0۴برعهده داشته است اما از مهر ماه سال 

روز به  ۴يا  2کشی آب در هر مردم اين شهر چند برابر شده است.حالا مردم اين شهر با وجود لوله 

لطف انتقال آب با تانکر فقط يک ساعت آب دارند آن هم اگر تانکرها به موقع برسند و آب در 



مخزن ها خالی شود.نکته عجیب تر با وجود اين همه مشکل بی تفاوتی مسئولان استان سیستان و 

بحرانی در اين  يک موضوع  بلوچستان به اين بحران است زيرا اين روزها اين موضوع در واقع به

 منطقه تبديل شده است اما هیچ گونه اقدام عملی از سوی مسئولان انجام نمی شود.

اين روزها مردم اين منطقه در هر گوشه ای از شهر به دنبال جرعه ای آب می گردند و کوچک و 

 بزرگشان با ظرفی در دست در چاله ها و چاه های غیربهداشتی به دنبال آب هستند.

مردم اين منطقه آرزويشان اين است که شايد باران ببارد تا بتوانند از آن مقداری را برای خود 

ذخیره کنند اما متاسفانه با توجه به اقلیم خشک منطقه و همینطور نبودن سفره های آب زيرزمینی 

ه نرم می راهی برای تامین آب وجود ندارد.البته مردم اين شهر در حالی با اين شرايط دست و پنج

کیلومتر است و بر طبق گزارش وزارت نیرو سد  25تا اين شهر فقط « ماشکید»کنند که فاصله سد 

 جز سدهايی است که تقريبا در وضعیت مطلوب آبگیری قرار دارد.« ماشکید»

 

از همین رو محمد درازهی يکی از شهروندان سیرکانی اظهار داشت: ما واقعا انتظار زيادی از 

 اريم همین که چند تانکر برای حمل آب به اين منطقه در نظر گرفته شود کافی است.مسئولین ند



وی افزود: با توجه به اينکه اين موضوع اين روزها واقعا بحرانی شده است اما هیچ فرد يا اداره ای به 

 سراغ ما نیامده و حتی جلسه ای هم برای اينکه ما را دلخوش کنند برگزار نکرده اند.

ئولان استان سیستان و بلوچستان ما را فراموش کرده اند و ما فقط در زمان انتخابات به ظاهرا مس

کارشان می آيیم چون بعد از انتخابات هیچ کس به ياد ما نیفتاده است.اين شهروند سیرکانی گفت: 

من و خانواده ام واقعا در اين شهر با مشکلات جدی روبه رو هستیم ما حتی آب برای آشامیدن 

 ريم و اگر اين وضعیت ادامه پیدا کند مجبوريم که اين منطقه را ترک کنیم.ندا

اين در حالی است که تعدادی از شهروندان اين منطقه با توجه به اين شرايط خانه و کاشانه خود را 

رها کرده اند و به شهرهای اطراف مهاجرت کرده اند که قطعا علاوه بر مشکلاتی که برای خودشان 

 ود مشکلاتی از قبیل حاشیه نشینی در آن شهرها را نیز در پی دارد.ايجاد می ش

عبدالغور چاکری -علاوه بر اينکه آبی برای خوردن نداريم ديگر نانی هم برای خوردن پیدا نمی شود

ديگر هیچ امیدی برای زندگی نداريم زيرا بی   يکی ديگر از شهروندان سیرکان است اظهار داشت: ما

همه باغات و مزارع ما خشک شود.وی افزود: حتی دام های ما نیز بر اثر بی آبی آبی موجب شده که 

 تلف شده اند و ديگر هیچ گونه کار و اشتغالی برای مردم وجود ندارد.

وی ادامه داد: اگر اين وضعیت ادامه پیدا کند علاوه بر اينکه آبی برای خوردن نداريم ديگر نانی هم 

 اقعا شرايط برای زندگی دشوار شده است.برای خوردن پیدا نمی شود و و

درجه است و ما علاوه بر اينکه بايد  ۴1اين شهروند سیرکانی ادامه داد: اينجا دمای هوا اکثرا بالای 

گرمای هوا را تحمل کنیم از تشنگی هم رنج می بريم.از همین رو به سراغ تنی چند از مسئولان اين 

 موضوع جويا شويم.شهر رفتیم تا نظر آن ها راجع به ايند 



هزار لیتری  21تانکر  8شهردار شهر سیرکان اظهار داشت: برای انتقال آب به شهر سیرکان تنها 

 وجود دارد که اگر برای آنها مشکلی به وجود نیايد وظیفه انتقال آب را بر عهده دارند.

را بدون آب هیچ سید محمد امین سیدی افزود: واقعا با اين شرايط کار کردن بسیار دشوار است زي

 کاری را نمی توان انجام داد و همه پروژه های عمرانی ما تعطیل شده است.

ساعت آب در روز است تا  8وی ادامه داد: مردم اين شهر بسیار قانع هستند و خواسته آن ها تنها 

بتوانند زنده بمانند.وی خاطر نشان کرد: ما حتی برای ماشین های آتش نشانی شهرداری هم آب 

 داريم و خدای نکرده اگر اتفاقی بیفتد ماشین های بدون آب ما هیچ خاصیتی ندارند.ن

تانکر انتقال آب  8شهردار سیرکان گفت: اين مشکل زياد هم پیچیده نیست و تنها با اضافه کردن 

 ديگر بخش قابل توجهی از مشکلات مردم اين شهر برطرف می شود.

همچنین رئیس شورای شهر .ای استفاده در لوله ها نیستلوله کشی در شهر وجود دارد اما آبی بر

سیرکان اظهار داشت: در شهر سیرکان در تمامی محلات لوله کشی آب وجود دارد اما متاسفانه آبی 

 در لوله ها برای استفاده شهروندان وجود ندارد.

ه قطعا ملک محمد بلوچ زهی افزود: اين مشکل اين روزها تبديل به يک بحران جدی شده است ک

 نیاز به پیگیری جدی مسئولان استان سیستان و بلوچستان دارد.

وی ادامه داد: ما بارها اين موضوع را از روش های مختلف به گوش مسئولان ذيربط رسانده ايم اما 

متاسفانه تاکنون هیچگونه اقدامی انجام نشده است.وی با اشاره به اينکه مسئولان تنها قول پیگیری 

تانکر حمل آب به شهر سیرکان فرسوده و قديمی هستند هر  8ت: با توجه به اينکه هر داده اند، گف

 روز يکی از آنها خراب می شوند و بر مشکلات مردم افزوده می شود. ۴يا  2



روزی تنها يک  ۴يا  2رئیس شورای شهر سیرکان افزود: مردم شهر سیرکان به طور متوسط هر 

به موقع به شهر برسد.وی ادامه داد: البته در اين يک  ه آبساعت آب دارند آن هم در شرايطی ک

ساعت هم آن دسته از شهروندانی که پمپ آب دارند می توانند از اين آب برداشت کنند و بقیه از 

 همین حداقل نیز بی بهره هستند.

 

وی خاطر نشان کرد: حالا که سال تحصیلی جديد شروع شده است اوضاع بسیار بحرانی تر شده 

مدرسه شبانه روزی وجود دارد که با توجه به نبود آب علاوه بر مشکلات  ۴ست زيرا در اين منطقه ا

 فراوانی که دارند ممکن است حتی تعطیل شوند.

در مجموع داستان بی آبی در شهر سیرکان داستان عجیبی است زيرا در بسیاری از مناطق استان 

شرب هم وجود ندارد اما در اين شهر با وجود  سیستان و بلوچستان به دلیل نبود لوله کشی آب

اينکه اين زيرساخت وجود دارد و مردم دارای اشتراک آب هستند اما بازهم مردم اين منطقه با 

مشکل مواجه هستند.اما نکته عجیب تر اينکه حل اين موضوع زياد پیچیده نیست و تنها با اضافه 

همه کم کاری مسئولان چیست موضوعی است  تانکر ديگر قابل حل است حالا دلیل اين 8کردن 

 که بايد خودشان پاسخگو باشند.

 



 زهکش نیشکر هفت تپه سلامت روستاییان را تهدید می کند

 

 

 

 

 

زهکش های شرکت نیشکر هفت تپه باعث آلودگی محیط زيست اهالی روستاهای میان آب و 

آب و سید خلف گوماط اهالی روستاهای میان .سید خلف گوماط در شهرستان شوش شده است

در شهرستان شوش تا کنون بارها به مسئولان شبکه بهداشت و درمان شوش مشکل زهکش های 

زهکش اين شرکت دقیقا از وسط  .شرکت نیشکر هفت تپه را اطلاع داده اند اما نتیجه ای نگرفتند

ظ است و روستاهای میان آب و سید خلف عبور می کند. اين زهکش دارای شیب تند و بدون حفا

تبديل به محل تلبار زباله شده و تا کنون تبعات و خطرات متفاوتی را برای اهالی به بار آورده 

به علت طغیان آب های زهکش شرکت نیشکر هفت تپه، روستای سید خلف زير آب  22سال .است

ه دلفی يک دختر از خانواد 20رفت و همه زباله ها، روستا را قبضه کردند. چند سال بعد و در سال 

   .در زهکش افتاد و جان باخت

نیشکر هفت تپه تاکنون برای بهبود اين وضعیت هیچ گونه گام مثبت و موثری بر نداشته است. 

در  .اهالی معتقدند سهم آنها از اين شرکت تنها آلودگی، بیماری و تخريب محیط زيستشان است

ی کنشگران شوشی قابل تحمل و اين بین، سکوت سنگین برخی افراد با مخربان محیط زيست برا

آتش و دود و .توجیه نیست. اين دودساز بزرگ گويی صدای اعتراض روستايیان را نمی شنود

خاکستر، گرمايی که زمین را نابود می کند و دود و خاکستری که آدمیان را آرام به ورطه نابودی 



هدف می شود مکیدن  می کشاند. همه نتیجه عقب ماندگی در برداشت محصول نیشکر است. وقتی

منابع زمینی و شعار افزايش تولید به ابتدايی ترين شکل، اين نتیجه ناگزير نابودی محیط زيست و 

  .به تبع آن تهديد سلامت شهروندان را به همراه دارد

 

 

 

 

 نتیجهزاینده رود خشک شاهد سازو کارهای بی

 

تاثیرات اقلیمی زاينده رود »وضوع با م 0202مهر ماه  02همايش نکوداشت زاينده رود شامگاه 

برگزار شد و فعالان محیط زيست و کارشناسان به « از لحاظ فنی، زيست محیطی و اجتماعی

 .چرايی خشکی زاينده رود که تنها سوال اين همايش بود، پاسخ دادند



عضو هیئت مديره جمعیت پیام سبز اصفهان در پاسخ به اين سوال گفت: تغییر اقلیم در بلند 

ها، آيد. ما در ايران سه تا چهار سال خشکسالی داشتیم اما در بقیه سالدت به وجود میم

 .میلیمتر( بوده است 0۴11میزان بارندگی در حد معمول )

 -مجوزهای غیر اصولی عامل خشکی زاینده رود

 های بعدیمیلی متر را داشتیم اما در سال 751، میزان بارش 70تا  72های وی افزود: در سال

میلی متر رسیده است.  0251هايی، اين میزان به کمبود بارش وجود نداشته و در سال

بارگذاری بیش از ظرفیت در زاينده رود و در بالا دست آن، انتقال آب به يزد، مصارف فضای 

هزار هکتار و  02سبز از جمله در اصفهان، فلاورجان، خمینی شهر و بخصوص ذوب آهن با 

اين فعال محیط زيست .هزار هکتار خشکی زاينده رود را تشديد کرده است فولاد مبارکه با سه

گفت: مجوزهای غیر اصولی از طرف وزارت نیرو يکی ديگر از علل اين مشکل است. انتقال به 

ها شده و اين برداری از تونل سوم کوهرنگ، سبب تخلیه آب خوانبهره  آب يزد با وجود عدم

 .دهداينده رود را نمیمشکل اجازه جاری شدن آب در ز

 تغییر اقلیم عامل خشکی زاینده رود نیست

پس از بصیری، حشمت الله انتخابی، عضو جمعیت طبیعت ياران و اصفهان شناس گفت: تغییر 

در اقلیم سبب خشکی زاينده رود نشده است. اگر اين مسئله علت خشکی بود، نبايد بیش از 

هايی که داده شد، بخشی از آب که از بر تخصیصماه رودخانه خشک باشد. علاوه  0هشت تا 

شودوی افزود: اين امر سبب شده در های زير کشت میرود صرف زمینسرشاخه به رودخانه می

درصد میزان متوسط باشد. افزايش تخصیص آب  21ابتدای مهرماه، آورد رودخانه به پشت سد 



یاری و چک بی وجهی است که های اصفهان، چهار محال و بختبه عنوان آب شرب به استان

برداری از تونل دوم و سوم وزارت نیرو صادر کرده، قرار بود انتقال آب به يزد پس از بهره

 .درصد پیشرفت داشته است 01کوهرنگ باشد که هنوز اجرا نشده است.تونل سوم تنها 

ه آب میلیون مترمکعب آب طبیعی رودخانه به علاو 251اين فعال محیط زيست ادامه داد: 

مردم اصفهان منتظرند تا ريیس .تونل اول کوهرنگ بايد در رودخانه جاری باشد اما نیست

محمد کوشافر، فعال محیط زيست نیز در اين همايش در پاسخ -جمهور به قول خود عمل کند

به چرايی خشکی زاينده رود گفت: مردم اصفهان در چهارچوب قانون عمل کرده و تمام تلاش 

ای نگرفتند. بخش اند اما اين بخش غیر دولتی نتیجهظ زاينده رود انجام دادهخود را برای حف

دولتی هم جلسات پیوسته و ناپیوسته انجام دادند اما يک شاهد قوی وجود دارد و آن هم 

وی در ادامه .دهد تمام ساز و کارها به نتیجه نرسیده استزاينده رود خشک است که نشان می

شود. اما عملکرد آغاز شد و سالیانه برگزار می 0228مهر سال  02گفت: همايش نکوداشت در 

اين فعال محیط زيست از سوی حاضران در جلسه خطاب به .و نتیجه خوبی نداشته است

ريیس جمهور گفت: مردم اصفهان بسیار به اين شهر علاقه دارند و زاينده رود برای کشور بسیار 

 .ند که شما به قول خود عمل کنیدمهم است و مردم اصفهان بی صبرانه منتظر

 مسئله آب، مشکلی اجتماعی است

احمد خاتون آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: مسئله آب، مشکلی فراتر 

هايی بدون ديد از آب است و تبديل به يک مشکل اجتماعی شده است. در سطح کشور طرح

هايی بوده که در هنگام انتخابات داده شده ولکارشناسانه تصويب شده که بخشی از آن تابع ق

ها های سودآور مانند سدسازیوی با بیان اينکه بخشی از منافع سرمايه گذاری در پروژه.است



موجب جاری نشدن آب رودخانه شده است، تصريح کرد: بحران اتفاق افتاده و خشکی آب 

ها بر سر آب مقابله کنیم به اين ریای پس از وقوع بحران است. بايد با درگیزاينده رود حادثه

 .منظور نیاز به شورای گفتمان آب و محیط زيست است تا برخی مسائل رفع شود

اين فعال محیط زيست خاطرنشان کرد: اين شورا نبايد استانی باشد بلکه بايد در سطح کشوری 

يا تشکیل شود تا اگر يک منطقه با مديريت غیر منطقی سبب شد تا تالاب خشک شود 

ها علاوه بر ايجاد کشاورزی تعطیل شود، بتواند اين موضوع را رفع کند. خشک شدن رودخانه

 .شودو در نتیجه ايجاد جرم و جنايت می  ريزگرد، سبب از دست رفتن کشاورزی، بیکاری

در ادامه اين جلسه عبدالحسین میرمیران، عضو هیئت مديره نظام .شودبه قانون عمل نمی

تا  052هرستان اصفهان اظهار کرد: مشکل اساسی، مشکل قانون است. بند صنفی کشاورزی ش

گويد که برداشت آب و پمپاژ آن مطلقا ممنوع است. برای اصلاح اراضی قانون مدنی می 050

پايین دست، بخش بالادست نبايد آب بردارد. اما به اين قوانین بی توجهی شده و به حقوق 

کرد: مديريت استانی حوضه زاينده رود ضربه محکمی به وی اضافه .کشاورزان ظلم شده است

در مورد زاينده رود تصويب  08ای که در سال ماده 0ای بدنه آن وارد کرد. حتی اجرای مصوبه

درصد از مصوبه اجرا شده اما به علت   71شد، به فراموشی سپرده شد. هر چند ادعا شده که 

به گزارش ايسنا، هرساله .ه هم کمکی نخواهد کرداوضاع کنونی زاينده رود، اجرای مابقی مصوب

مهرماه که به نام روز زاينده رود لقب گرفته است، دورهم جمع می شوند  02مردم اصفهان در 

خواهند به وضعیت خشک زاينده رود رسیدگی کنند. روز گذشته تلاش فعالان و از مسئولان می

رودخانه با مخالفت فرمانداری  محیط زيست برای برگزاری تجمع در اين خصوص در بستر



سال است مديريت نادرست حوضه زاينده رود سبب شده اين  2اصفهان رو به رو شد. بیش از 

 .ای فصلی تبديل شودرودخانه به رودخانه

 

درصد از مزارع پرورش ماهی کشور/ انحصار  40تعطیلی و ورشکستگی 

 نفر 1میلیون تخم ماهی در دست  ۴00واردات 

 دلیلشده بهدرصد از مزارع پرورش ماهی کشور، تفاوت قیمت تمام 21رشکستگی تعطیلی و و

های ناقل بیماری، میلیون تخم ماهی، ورود تخم۴11وجود تولیدکنندگان خُرد، انحصار واردات  

در .شدن اتحاديه به واردات تخم و ... از جمله موضوعات مطرح شده در اين نشست استآلوده

ای به توسعه زيرساختهای صنعت عتی و پیشرفته با سرعت فزايندهحال حاضر کشورهای صن

اند و طی سالهای اخیر کشورهايی مانند نروژ، آلمان، کانادا، فرانسه، پروری خود اقدام کردهآبزی

های سردابی مانند اند ضمن توسعه کمی سطح تولید خود در پرورش ماهیامريکا و ... توانسته

ای که در حال گونههای بسیار نوينی در اين صنعت دست يابند بهآلا، به سطح فناوریقزل

يابی حاضر کشوری مانند آلمان با به کارگیری آخرين تکنولوژيها در اين صنعت، موفق به دست

يابی به نهايت لیتر آب شده است و اين يعنی دست 05تُن به ازای  211به سرانه تولید 

ن حوزه ...متاسفانه کشورمان با وجود برخورداری از سابقه وری به مدد تکنولوژيهای روز ايبهره

آلا، امروز در بدترين شرايط ممکنه در اين صنعت بسیار طولانی در صنعت پرورش ماهی قزل



آلای کشور به وضعیت قرار دارد اما دلايل و چرايی دچار شدن واحدهای تولیدی ماهی قزل

 بار است.مل و البته تاسفبحرانی امروز نیز در جای خود بسیار قابل تا

ای را که در اين حوزه در پیش گرفته، توسعه کمی و در حال حاضر سازمان شیلات تنها رويه

برداری جديد است و اين توسعه کمی بدون کوچکترين توجه به آمايش های بهرهاعطای پروانه

صنعت، امروز سرزمینی در جريان است؛ اين در حالیست که بسیاری از واحدهای قديمی اين 

آلا به ويروس و به دلیل به دلايل مختلف از جمله آلوده شدن اکثر واحدهای پرورش ماهی قزل

 اند يا در آستانه ورشکستگی قرار دارند.بهای تمام شده بسیار بالا يا ورشکسته شده

ه به کشور عملًا حکم تیر خلاص ب« ماهی تیلاپیا»رويه و قاچاقاز سوی ديگر واردات رسمی بی

آلای کشور را داشته است چرا که واحدهای تولیدی در طی اين سالها به واحدهای پرورش قزل

دلايلی مختلفی مانند اعطای مجوزهای خرد پرتعداد، عدم حمايت جدی و واقعی از سوی 

تحرکی مطلق در توسعه شیلات، عدم توجه شیلات به تکنولوژيهای روز دنیا در اين صنعت و بی

آلا، تلفات بسیار بالای واحدهای تولیدی به دلیل وری واحدهای تولید قزلبهره کیفی و افزايش

ماهی به ويروسهای خارجی، ناتوانی مالی  های وارداتی، آلودگی مزارع پرورشآلودگی تخم

آلا از خريد تجهیزات روز دنیا و بکارگیری تکنولوژيهای نوين اين صنعت، دهندگان قزلپرورش

و ...  ۴1های تولید به سبک دهه ايین اين واحدها به دلیل وابستگی به شیوهوری بسیار پبهره

ای که در حال باعث بحرانی شدن وضعیت فعالان اين حوزه طی اين سالها شده است به گونه

اند.متاسفانه اين درصد مزارع پرورش ماهی قزل آلای کشور، تعطیل و ورشکسته شده 21حاضر 

ماهی تلاپیا، صنعت پرورش ماهی کشورمان را به لبه پرتگاه برده وضعیت وخیم در پی واردات 

است و در اين شرايط نیز صرفًا شاهد اعطار مجوزهای جديد به متقاضیان جديد از سوی 



اند چرا که های نظام مهندسی و دامپزشکی عملکرد نامناسبی داشتهمتولیان امر هستیم!سازمان

پروری باعث لطمه به اين با تحمیل خود به صنعت آبزی تعهد،سازيهای کاذب و بیبرای اشتغال

صنعت شده است.هنگامی که چند نوع روش برای تولید ماهیان وجود دارد چندين قیمت تمام 

نپرداختن   ، وجود نیروی انسانی ساده،آيد.عدم استفاده از دامپزشکشده نیز پديد می

کشاورزی برای پرورش ماهی از جمله  های اياب و ذهاب و استفاده از امکانات مشترکهزينه

بودن قیمتهای واحدهای کوچک است.شايد هم اگر تخلفی از سوی اين واحدهای  عوامل پايین

تولیدی ماهی )واحدهای کوچک و خُرد( صورت گیرد، نتوانند آنها را پلمپ کنند چرا که آثار 

ت بیشتر برای ارائه آمار شود.نگاه شیلااجتماعی و موضوع از بین رفتن اشتغالزايی مطرح می

گذاری برای بهروری در تولید ندارد چرا که نظامات تولید با اشتغال است و هیچ سیاست

 اين ترتیب کنونی نیست.بهروری بالا با هدف تولید اقتصادی، صادراتی و رقابتی در دنیا به 

است؛ از حدود سازمان شیلات، اتحاديه سراسری ماهیان سردابی را به مديريت خود درآورده 

آلا در سال اند.ماهی قزلسال قبل تاکنون سه نفر از اعضای هیئت مديره آن ثابت مانده  02

توسط يک کارشناس دانمارکی وارد ايران شد و از آن زمان به بعد اين ماهی به  0220

قسمتهای مختلف معرفی و با اکوسیستم ايران سازگار شد.متاسفانه سود حاصل از واردات تخم 

ای هم برای واردات آن نیاز نیست چرا که وارد درصد است که سرمايه اولیه 811ماهی حدود 

کنند!در پرداخت از خريداران به نوعی با سرمايه ديگران فعالیت میکنندگان با دريافت پیش

ملیون تخم ماهی وارد ايران شد و اين به معنی نابودی تولید تخم ماهی  ۴11سال گذشته 

کنندگان است چرا که نیاز کشور به اين میزان دست آمدن سود سرشار برای واردايرانی و به

 تخم ماهی وارداتی نبوده است.



 

 :پروری کشورمشروح بخش دوم نشست مشکلات و چالشهای صنعت آبزی

ايد؛ آيا ورود تکنولوژيهای وری و آمار آن اشاره داشتهتسنیم: در بخشهای قبلی به میزان بهره

 تواند موجب کاهش قیمت تولید و عرضه محصولات شود؟روز مینوين و به

گذار باشد اما برای تواند تاثیرپروری میبه طور قطع، ورود تکنولوژيهای نوين در صنعت آبزی

آلات، کاهش نرخ سود بانکی و آموزش به گذاری در دانش و ورود ماشیناين امر نیاز به سرمايه

 همراه جذب نیروی متخصص داريم.

 آلاصدور مجوزهای مختلف برای تولید ماهی قزل

ای داشته باشیم؛ اين سازمان در مورد مجوزها نیز بايد به عملکرد سازمان شیلات کشور اشاره

ها و بر روی چشمه آلا صادر کرده که شامل: پروانهتاکنون چند نوع پروانه برای تولید ماهی قزل

کاران معروف هستند و با استفاده از آب چاه که به واسط کنندگانها، پروانه برای تولیدرودخانه

کنند و پروانه برای مزارع دو منظوره که با آب چاههای مستقر در اکثراً تولید بچه ماهی می

 زمینهای کشاورزی فعالیت دارند.

اما پروانه برای مزارع دو منظوره که با آب چاههای مستقر در زمینهای کشاورزی صادر شده 

تواند مشکلاتی نظیر تشديد خطر بحران آب و حتی شوری خاک در مناطقی که آب یم  است

دنبال داشته باشد که بايد در اين زمینه هم دقت کافی صورت لب شور وجود دارد را به

گیرد.ضمن اينکه وزارت کار نیز برای پرورش ماهی خانگی تسهیلات و پروانه لازم را ارائه 



دور پروانه ناشی از نبود برنامه منظم در توسعه و استراتژی دهد که البته اين روش صمی

قیمت تمام شده خواهد شد و اين مسئله نیز   ای است که موجب تفاوت فاحش درتوسعه

شود.اما تمامی مسائل اندازد و باعث رقابت ناسالم میگذاريهای انجام شده را به خطر میسرمايه

از عوامل اصلی شکست صنعت آبزی پروری است مطرح شده به همراه ساير موضوعات بخشی 

گذاريها را به خطر انداخته و اشتغال را که در حال حاضر به حالت ورشکستگی در آمده، سرمايه

ای روانه زندان و بعضی از همکاران اقدام به حتی عده ناپايدار کرده است که در اين میان

 اند.خودکشی کرده

 پروریدسی و دامپزشکی در صنعت آبزیتأثیر عملکرد سازمانهای نظام مهن

در اين بین عملکرد نامناسب سازمانهايی همانند سازمان نظام مهندسی و نظام دامپزشکی نیز 

پروری آبزی تعهد، با تحمیل خود به صنعتسازيهای کاذب و بیوجود دارد چرا که برای اشتغال

 اند.تر کردهتر و پرهزينههتر، پیچیداند و اين فرآيند را سختباعث مزاحمتهايی شده

تر تر، روانتر و با هزينه پايینبايد يادآور شد که پیش از حضور اين سازمانها، فرآيند تولید موفق

بود و در حال حاضر با حضور اين دو سازمان )نظام مهندسی و نظام دامپزشکی( بسیاری از 

های اپیدمی در مزارع پرورش توان به بیماريمشکلات بیشتر از پیش شده که از آن جمله می

منطق و ضوابط دست و پا گیر برای تمديد مجوزها اشاره ماهی، صدور مجوزهای بی

ها و نظارت ضعیف دستگاههای ناظر را بايد به ای کار کردن اين مجموعهکرد.همچنین جزيره

انی در شکلی که تولید و تولید کنندگان به مثابه گوشتی قربمسائل ذکر شده اضافه کرد به 



آورد که اين عامل شکست ای وارد میچنین سازمانها و اداراتی در آمده و هر کس به آنها صدمه

 پروری خواهد شد.صنعت آبزی

 دلایل وجود قیمتهای متعدد در تولید ماهیان

هنگامی که چند نوع روش برای تولید ماهیان وجود دارد چندين قیمت تمام شده نیز پديد 

ای واحدهای گونهها بهع تولید ماهی با توجه به روش و نوع صدور پروانهآيد و چون مزارمی

های سربار، مديريت ضعیف، کمبود شوند و با توجه به هزينهاقتصادی کوچک محسوب می

گذاری به نوعی برهم ريختگی قیمت در بازار ايجاد خواهد توسعه دانش و عدم قدرت سرمايه

سبزوار و ورزنه اصفهان با برداشت از  شد.به عنوان نمونه شهرهای زنجان،

کنند چرا که فقط پول غذا و بچه ارزانترين قیمت ماهی پرورشی را ارائه می «شورلب» آبهای

پردازند ضمن ای را برای کارشناس يا نیروی انسانی نمیکنند و هزينهماهی را پرداخت می

اريهای ديگر اقتصادی دارند که به بردنوعی بهرهاينکه به لحاظ ساير فعالیتهای کشاورزی به

تر است؛ کنندگان پايینکننده کنار رودخانه و ساير تولیدها از تولیدهمین سبب تمامی هزينه

کنندگان در استانهای ذکر شده با تولیدات اندک خود در مقیاس کشور، برخی از اين تولید

 اند.نظام بازار را مختل کرده و به مشکلات افزوده

مردم در بحث قیمتها با اين موضوعات طرح شده آشنا نیستند؛ برخی تولیدکنندگان  متاسفانه

گیريم اما برخی تولیدات با توجه به شرح همانند بنده از نیروی انسانی و کارشناس بهره می

ماهی در زنجان توضیح بیشتری بدهید، چرا شما از   فوق اينگونه نیستند.در مورد قیمت پايین



بريد اما آنها از کارشناس و نیروی انسانی لازم استفاده ی انسانی بهره میکارشناس و نیرو

 کنند؟نمی

واحدهای آنها کوچک، ُخرد و در کنار مزرعه تولیدات محصول قرار دارد که اين کوچک بودن 

و مجاورت اين تولید به همراه تولیدات ديگر با استفاده از ساير عوامل موجب کاهش   واحدها

توانیم با آن ظرفیت آيد که مگر چقدر میاما اصل پرسش هم اينجا پديد می شودقیمت می

خُرد تولید داشته باشیم؟ آيا اين تولید در مجموع عوامل اقتصادی ملی که بايد در نظر گرفته 

شود صرف اقتصادی دارد و به صلاح کشور است؟ آيا نبايد در زمینه بازار و استفاده بهینه از 

های منابع ملی که متعلق به آيندگان است برداریقتصادی بودن تولید با بهرهسرمايه، دانش و ا

و تهديدهايی که شايد بعضاً برای خاک و محیط زيست ايجاد کنند فکر کرد؟ اگر با اين روش و 

ای که با مزارع هم صلاح در تولید است با تعريف بازار هدف مخصوص اين تولید بايد از ضربه

خورد جلوگیری کرد و اين باز تعريف بازار اکثريت تولید کنندگان می ورود اين محصول به

 طلبد.هدف و سیاست گذاری در تولید را می

تر چه فاکتورهايی موجب شده قیمتهای محصولات واحدهای کوچک و ُخرد تولید ماهی پايین

 از محصولات واحدهای ديگر در کشور باشد؟

اس تولید، وجود نیروی انسانی ساده که همزمان در عدم استفاده از دامپزشک مستقر و کارشن

های اياب و ذهاب و استفاده از مزرعه کشاورزی مشغول به فعالیت است، نپرداختن هزينه

بودن قیمتهای واحدهای  امکانات مشترک کشاورزی برای پرورش ماهی از جمله عوامل پايین



ها را بايد بپردازند که در همین هاما مزارع بزرگ کنار رودخانه اين نوع هزين  کوچک است؛

 اند.رابطه واحدهای ُخرد با تولیدات اندک، اکثريت مطلق تولید کنندگان را به حاشیه رانده

 عدم نظارت و برخورد با واحدهای خُرد تولید ماهی

پروری و تولید ماهی در ساير موضوعات مرتبط ضمن اينکه مسئولان ذيربط در حوزه آبزی

توانند به راحتی مانع مجوزهای ما )تولید کنندگان( شوند؛ یط زيست نیز میهمانند آب و مح

حتی دامپزشکی و سازمان محیط زيست نیز قادر هستند واحدهای تولیدی ما را پلمپ کنند 

شوند و نظارت يا اما واحدهای کوچک و خُرد ذکر شده جزوه مزرعه کشاورزی محسوب می

ها با عالیت صنعت آبزی پروری کشور، بسیاری دغدغهبرخورد با آنها کمتر است.در حوزه ف

هايی که نزديک ما ها و پرورشهای ماهی کوچک و خرد وجود دارد؛ برخی مزرعهبرخی مزرعه

پردازند و زمانی که به عملکرد آنها مبنی بر استفاده اين مزارع هستند بدون مجوز به فعالیت می

مسئولان ذيربط   کنیم اينساير مزارع، انتقاد می  دنخُرد از بچه ماهی آلوده و احتمال آلوده کر

کنند که چون واحدهای کوچک و ُخرد مجوز ندارند ما برخوردی با آنها انجام تاکید می

 دهیم.نمی

کنیم، دستگاههای در اکثر اوقات وقتی درباره مسئله اعتراض به بیماريهای ماهیان مراجعه می

جر به خسارت نشده باشد به دنبال آن نخواهند رفت.در ذيربط تاکید دارند که تا اعتراض من

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 اين تعريف را در  تعريف نکرده   هابرای تولید ماهی



کرد و جوزها، ضوابط و اقتصاد تولیدی را دوباره باز تعريف میداد بايد ساختار متولید انجام می

 داد.میزان پشتوانه تولید پايدار صادرات را مورد توجه قرار می

  وری در تولیدگذاری شیلات برای بهرهعدم سیاست

گذاری برای بهروری در تولید نگاه شیلات بیشتر برای ارائه آمار اشتغال است و هیچ سیاست

که نظامات تولید با بهروری بالا با هدف تولید اقتصادی، صادراتی و رقابتی در دنیا به  ندارد چرا

اين ترتیب کنونی نیست و اين عملکرد منجر به تولید ناپايدار شده که به دنبال آن اشتغال 

 متزلزل و نابودی تولید کنندگان را در پی داشته است.

پروری، برخی کشورها عملکرد  صنعت آبزی وری مناسب دربه عنوان نمونه در مورد بهره

کنند؛ در گزارشی که يکی از مسئولان شیلات در بازديدی از يکی از مزارع متفاوتی را ارائه می

تُن تولید را انجام  211  لیتر آب حدود 05داد، اين شرکت خارجی با میبزرگ کشور آلمان 

تخم ماهی، بسته بندی محصول،  اعم از  داد و برای ارائه بهتر محصولات، تمامی فرآيندهامی

شد که اين نشان از پايداری تولید و حضور در بازار برندينگ و بازار توسط يک شرکت انجام می

 دارد.

پروری انجام نداده و  متاسفانه سازمان شیلات پشتیبانی لازم را از فناوری در عرصه آبزی

گويیم رار ندارد ضمن اينکه وقتی به آنها میاستانداردهای تولید کمی و کیفی نیز مورد توجه ق

گويند اين مشکل فروش برسانیم، میتوانیم آن را بهتولید ماهی ما روی دستمان مانده و نمی

کننده سیاستهای مقررات شود!! آنها تاکید دارند که تنظیمشما است و مسئله ما محسوب نمی

سیاست و مقررات است.در تمام هستند که البته اين وضعیت موجود حاصل تنظیم اين 



گیرد يعنی در قسمتهای کشورهای دنیا در قسمت کشاورزی حمايتهای خاصی صورت می

کند اما دهد و آرام آرام فعالیت را واگذار مینژاد و تولید، خود دولت حمايت را انجام می اصلاح

 کنند.گويند و آن را قبول نمیرا می« نه»در کشور ما از ابتدا واژه 

 پروری چگونه است؟وضعیت اتحادیه صنف شما یعنی صنعت آبزی

سال قبل   02است؛ از حدود سازمان شیلات اتحاديه سراسری را به مديريت خود درآورده 

واحد  211با وجود حدود  72اند.در سال تاکنون سه نفر از اعضای هیئت مديره آن ثابت مانده

هزار واحد تولیدی، اين اتحاديه سراسری با  7کننده و در حال حاضر با وجود حدود تولید

عضو  00و در زمان آغاز فعالیت، اين اتحاديه  72در سال  تغییراتی مواجه شده است يعنی

برابری تعداد واحدهای تولیدی، تعداد اعضای  82داشت و در حال حاضر با توجه به رشد 

البته اين کاهش اعضا هم به  عضو تقلیل پیدا کرده است!!! 0۴عضو به  00موجود اتحاديه از 

و سه عضو هیئت مديره کماکان با اين  وزارت تعاون برای استفاده از آرا آنها گزارش نشده 

مهندسی آرا و در سکوت سازمان شیلات و ضعف پیگیری و اجرای قانون توسط وزارت تعاون، 

 اند.کار و رفاه اجتماعی ثابت مانده

ها، کنندگان طی سال اخیر برای کنترل بیشتر اتحاديهبا توجه به افزايش اعتراضات تولید

سازمان شیلات ايران با هماهنگی اعضا هیئت مديره همین اتحاديه مصادره شده قديمی توسط 

اين اشخاص برای تضمین تسلط خود برخلاف نص صريح قوانین موجود کشور که در اين 

شتیبانی وزير کشاورزی با وجود موضوع وجود دارد و مصوب در مجلس شورای اسلامی است با پ

قانون  5و ماده  7۴پروری مصوب سال برداری از آبهای آبزیحفاظت و بهره 2دو قانون ماده 



اند تمام تشکلهای که مصرح کرده 00توسعه و بهبود فضای کسب و کار مصوب سال 

لامی بايد پروری و صید در وزارت تعاون و بر مبنای قانون تعاون مصوب مجلس شورای اسآبزی

گیری تشکل موازی و تشدد در تولید خوداری کنند؛ سازمان شیلات با ايجاد تشکیل و از شکل

اتحاديه موازی با حضور اتحاديه قبلی با توضیحات واهی بر خلاف قوانین مذکور نسبت به ايجاد 

ارت مادی اتحاديه موازی اقدام و اين امر نه تنها مشکلات را حل نکرده بلکه باعث انشقاق و خس

 و معنوی به تولیدکنندگان اين حوزه شده است.

پردازند جزوه افراد باسابقه اين افرادی که در حال حاضر متولی شیلات هستند و به فعالیت می

شوند اما اينکه اين افراد چرا فعالیتی رشته هستند و تحصیلکرده اين رشته محسوب می

 ی سؤال و چرايی دارد.کنند و نسبت به مشکلات آشنايی دارند جانمی

بعد از سالهای انقلاب اسلامی تصور کنیم   و 71پروری جديد کشور را از دهه اگر حرکت آبزی

همین آقايانی که امروز مسئول عرصه شیلات هستند در وزارت جهاد نیز کارهای مربوطه را 

ت مناسبی گذاشتند اند که در آن تاريخ، شروع فعالیت را به صورشروع کردند؛ اينها افرادی بوده

دانیم.وقتی البته اشتباهاتی را هم داشتند اما در حال حاضر دلیل برخی سماجتهای آنان را نمی

گويیم که شرايط موجود با اين نوع سیاستگذاريها، پروری میبه اين افراد مسئول در حوزه آبزی

مصرف دنیا است و کیلو سرانه  81کنند که رساند يک شعار را مطرح میما را به منزل نمی

 تولید ماهی ما در کشور با آن فاصله دارد.



اما ما هم پرسشهايی را از مسئولان ذيربط داريم: آيا وقتی قیمت تمام شده بالا است ما با کار 

شود ما با کار آشنا نیستیم؟ ماهی تیلاپیای قاچاق وارد آشنا نیستیم؟ تخم آلوده ماهی وارد می

 ستیم؟ بهتر است به اين پرسشها هم پاسخ داده شود.شود ما با کار آشنا نیمی

خواهد آمار و تواند و نمیآمارهای شیلات بر اساس خوداظهاری است متاسفانه شیلات نمی

اطلاعات مربوط به تولید ماهی را ارائه کند و غالب آمارها براساس خود اظهاری انجام گرفته 

امپزشکی توانايی ارائه آمارهای دقیق از است؛ اصولًا ساختار موجود در سازمان شیلات و د

 ها افزوده است.واحدهای تولیدی را ندارد و اين مسئله بر نابسامانی

 0220آلا به ايران در سال شود؟ورود ماهی قزلآيا ماهی قزل آلا بومی ايران محسوب می

ان به بعد توسط يک کارشناس دانمارکی وارد ايران شد و از آن زم 0220آلا در سال ماهی قزل

 اين ماهی به قسمتهای مختلف معرفی و با اکوسیستم ايران سازگار شد.

شوند؛ ماهیان سردابی در ای تقسیم میها در دنیا به سه دسته سردابی، گرمابی و حارهماهی

بهترين سرعت رشد و شرايط تولید اقتصادی را دارند و تا دمای حدود  02تا  0۴دمای حدود 

شود که کنند که بالاتر از اين درجه موجب بروز مشکل برای آنها میدرجه را تحمل می 88

نیز در  های گرمابیماهی قزل آلا در اين گروه قرار دارد و دارای امگا سه بالايی است.ماهی

ها که در ايران وجود ندارند ایدرجه بهترين رشد و سرعت را دارند و حاره 82تا  88دمای بین 

 يابند.جه سرعت رشد میدر 82بالاتر از دمای 

های آزاد دريای خزر هستند که بايد مورد گونه بومی ماهیان سردابی در ايران همان ماهی

شود اما زادگاه آلای تولیدی در ايران هم از همین دسته محسوب میتوجه قرار گیرند و قزل



آلا از م ماهی قزلهای کالیفرنیا بود که بعدها به سراسر دنیا منتقل شد. تخاولیه آن رودخانه

سرای کرج وارد شد و فعالیت بر روی اين ماهی به ماهی  توسط آقای دکتر معتمد 0220سال 

درصد آبزيان داخل کشور مخصوصاً در دريای شمال کشور به   01از همان سال آغاز شد.حدود 

ايران  اند که به عنوان نمونه کپور و کفال بومیيا مهاجرت کرده اين اکوسیستم وارد شده

اند در سیستم محیط زيست و اکولوژيک معرفی شده و اند اما وقتی به ايران وارد شدهنبوده

 شوند.اند به عنوان بومی تعريف میزمانی که در محیط مانده

آلا نیز بايد گفت که نژاد اصلی آن متعلق به يکی از رودهای کالیفرنیا است و در مورد ماهی قزل

سازی شده از رشد و غذاگیری فعالیت داشته و در تمامی دنیا تجاری ای بود کهبهترين گونه

 است.

 درصد از مزارع پرورش ماهی 00چرایی تعطیلی و ورشکستگی 

اما در مورد واردات تخم ماهی، بیماريها و نحوه عملکرد سازمانهای ذيربط نیز انتقاداتی وجود 

درصد مزارع پرورش  21طیلی بیش از دارد که متاسفانه شاهد اين مدعا، وجود بیماريها و تع

 ماهی و ورشکستگی آنها است.

ای هم برای درصد است که سرمايه اولیه 811متاسفانه سود حاصل از واردات تخم ماهی حدود 

پرداخت از خريداران کنندگان انحصاری آن با دريافت پیشواردات آن نیاز نیست چرا که وارد

 کنند.میبه نوعی با سرمايه ديگران فعالیت 

 میلیون تخم ماهی به ایران 000واردات 



ملیون تخم ماهی وارد ايران شد و اين به معنی نابودی تولید تخم ماهی  ۴11در سال گذشته 

کنندگان انحصاری تخم ماهی است چرا که نیاز دست آمدن سود سرشار برای واردايرانی و به

دلیل وجود بیماری، غالب اين ن اينکه بهکشور به اين میزان تخم ماهی وارداتی نبوده است ضم

شود که بر همین های حاصل از آن از بین رفته و باعث ايجاد فاجعه میتخمها و بچه ماهی

 در حال نابودی کامل است. اساس تولید تخم ماهی ايرانی هم شکست خورده و 

ن شد به عنوان يک آلا وارد ايراقربانی: درباره تولید هم بايد گفت از آن زمان که ماهی قزل

روی موضوع تولید و تکثیر آن فعالیت بیشتری  21ماهی لوکس معرفی شد و از اواخر دهه 

آلا ابتدا در آذربايجان غربی تکثیر شد و سپس به برای تولید به ساير صورت گرفت؛ ماهی قزل

 نقاط کشور همانند شیراز يا ديگر استانها انتقال يافت.

ی نه چندان دور، هر کسی که منبع آبی در اختیار داشت، های گذشته و سالهادر دهه

کرد که البته اصولی در مجوز درخواست دريافت مجوز برای تولید و تکثیر ماهیان را ارائه می

اصول، هرکس هر تقاضايی در نیز با توجه به مجوزهای بی 21دادن وجود نداشت؛ حتی در دهه 

گرفت و حتی هر کس مجوز مورد توجه قرار میرابطه با مجوز تولید و تکثیر ماهی داشت 

عنوان نمونه کرد که بهداد آن را در زمان مقتضی دريافت میتکثیر و ديگری مجوز پرورش می

   مجوز مرکز تکثیر داده شد. 087حدود  21در دهه 

مجوز مرکز تکثیر صادر شد که هرکدام از اين مراکز تکثیر به عنوان  087حدود  21در دهه 

 شدند.مادر و تولید کننده تخم ماهی محسوب میمرکز 



پروری در ايران با ساير کشورها تفاوتهای بسیاری وجود دارد، اما در مورد مقايسه صنعت آبزی

پروری در کشور نروژ مقايسه کنید؛ در پروری در ايران را با آبزیبه عنوان مثال صنعت آبزی

پروری در اختیار ندارد اما آنها در بحث ا نام آبزی صنعتی ب حال حاضر کشور نروژ همانند ايران 

اند و به موفقیت آلا رويکرد اصلاح ژنتیک را مورد توجه قرار دادههای قزلتولید آبزيان و ماهی

 اند.هم دست يافته

  تفاوت تولید ماهی در ایران و نروژ

آلای کننده قزلولیدکشوری همانند نروژ فقط سه مرکز تکثیر تخم ماهی دارد اما بزرگترين ت

مرکز  087پردازند اما ما خوبی به فعالیت می شود؛ آنها در اين سه مرکز بهدنیا محسوب می

علم و مهارت اصلاح  تکثیر در اختیار داريم و با سیاستهای نامناسب شیلات هنوز به تکنولوژی، 

ايم و حتی ا نکردهگزينی در رقابت با کشورهای پیشرفته در اين صنعت دست پیدژنتیک و به

 ايم.کننده تخم ماهی از فرانسه، اسپانیا يا ساير کشورها شدهوارد

راز موفقیت مراکز تکثیر تخم ماهی در کشور نروژ در اين است که اين سه مرکز تکثیر از 

 تمامی حمايتهای دولتی، تحقیقاتی و دانشگاهی برخوردارند.

بسیار مهم است؛ ريشه تمام تولیدات آبزيان به  پروریاما مزرعه تکثیر در فعالیت صنعت آبزی

آيد؛ به عنوان گردد؛ اگر مولد بد وجود داشته باشد نسل مناسبی پديد نمیمرکز تکثیر برمی

وجود آمدن نسل ای که دارای ژن نامناسب هستند موجب بهنمونه تولید مثل يک نر و ماده

 اين زمینه دقت کافی صورت گیرد.ها خواهد شد که بايد در نامناسب در آبزيان و ماهی



شود و آن مرکز دانش فنی متاسفانه وقتی به يک مرکز، مجوز تکثیر تخم و ماهی داده می

به  71شويم؛ به عنوان نمونه از دهه مناسب را ندارد، شاهد مسائلی نظیر بدتر شدن نسل می

دلیل اند.در ابتدا بهدهبعد کشور ما تبديل به مراکز تکثیری شد که که نسل را بدتر و بدتر کر

های ما از طبیعت گرفته شده بود، تنوع ژنتیکی مناسبی را شاهد اينکه نسل آبزيان و ماهی

های نامناسب در مراکز تکثیر انجام گرفت و رفته رفته وضعیت بدتر رفته تلاقیبوديم اما رفته

 شده و به سمت پس رفت رهنمون شديم.

میان ايران و نروژ در اين است که اين کشور با مطالعات و  پروریاما تفاوت ديگر صنعت آبزی

ای بود که ماهی گونهها را انجام داد؛ عملکرد نروژ بههای مناسب ماهیتحقیقات کامل تلاقی

در کیلو رسیدند؛  0.5های ما در همین مدت به کیلو رسید اما ماهی 2سال به  آنها در سه

اقتصادی فاصله پیدا کرديم و نمونه بارز آن همین رشد  حقیقت ما از لحاظ اقتصادی و تولید

های نروژی به نسبت ايرانی بود؛ موضوع ژن خوب و نژاد برتر در اين چند کیلويی تخم ماهی

 زمینه مورد توجه جدی قرار دارد که ما نیز بايد به آن دقت کنیم.

رجی درآمد به سبب های خاپروری ايران به تسخیر تخم ماهیاصل اينکه بازار صنعت آبزی

ريزی کامل و مناسبی در زمینه تولیدات انجام همین مطالب ذکر شده در بالا است و بايد برنامه

 گرفت.می

آقای دکتر امینی متخصص ژنتیک از انگلیس مبحثی را مطرح کرد و گفت که با توجه  20سال 

اکز تکثیر و پرورش خوريم و مربه صدور مجوزها در صنعت آبزی پروری در يک نقطه، گره می



توانست طرح جامع اصلاح   وی بعد از يک سال مطالعه دهند؛توجیه اقتصادی را از دست می

 کنند.ها اين سند را پنهان میژنتیک را تهیه و آن را به عنوان سند درآورد.متاسفانه شیلاتی

 پروریحلهای صنعت آبزیاصلاح ژنتیک یکی از راه

سند انجام گرفته و به شیلات ارائه شده است که در آن نیز راه  کارهای مطالعاتی بر روی اين

حل ما اصلاح ژنتیک عنوان شده است؛ اين راهکار اصلاح ژنتیک در سالهای گذشته در نروژ و 

سال از دنیا عقب هستیم.در  05دهد که حدود ها نشان میفرانسه به اجرا در آمده و اين برنامه

گذشته قرار بود که مرکز تحقیقات ياسوج با بودجه دولتی آغاز مورد کارهای تحقیقاتی نیز در 

شد و هر حذف می گرفت لقاح درون خانوادگیکار کند و اگر اين مهم مورد توجه قرار میبه

 يافتیم.پذيری در بازار جهانی دست میسال به رشد و رقابت

 چرایی علت واردات تخم ماهی به ایران

با عدم همکاری دولت مواجه شد، برخی از اعضای اتحاديه و ساير  متاسفانه بعد از اينکه صنعت

افراد تکثیر تخم تصمیم گرفتند تا تخم را از کشورهای ديگر وارد کنند يعنی متوجه شدند که 

از سوی بعضی تولیدکنندکان شروع  21توانند از خارج تخم را وارد کنند و اين کار در دهه می

واردات تخم ماهی از سوی برخی تولیدکنندگان، سازمان  شد؛ بعد از اين موضوع و اهمیت

 دهم.مرکز تکثیر، مجوز واردات تخم را می 087شیلات تصمیمی تازه گرفت و تاکید کرد که به 



مرکز تکثیر، جواز واردات تخم را بدهد و از اين  087شیلات در اين سالها تصمیم گرفت به 

مرکز تکثیر  087بنابراين تاکید کرد که به  دازندطريق به تولید بچه ماهی و تامین بازار بپر

 دهم تا تخم وارد کنند و با تولید بچه ماهی آن را به بازار بفرستند.مجوز می

کنندگان تخم مبدل شدند اما برخی از مراکز نیز پس از اين مرحله، برخی مراکز تکثیر به وارد

اين روش باعث ورود بیماری به گله خواهد گويیم اقدام به اين کار نکردند؛ به عنوان مثال ما می

 شد که به همین علت هم تخم ماهی را وارد نکرديم.

مرکز معدوم  087مرکز تکثیر از  21گیری حدود اما در نتیجه چنین اقدامی و تصمیم

کردند که اين تخمها هم آلودگی داشته و هم نظارتی هايی را وارد متاسفانه تخم ماهی شدند؛

د؛ اکثر مراکز تکثیر، مولدين خود را نابود کردند چون عملًا نیاز به تخم ماهی را از روی آنها نبو

 واردات تامین کردند و در حال حاضر همگی آن مزارع درگیر بیماريهای وارداتی هستند.

مزرعه به تعطیلی  21متاسفانه با واردات و مسائل مطرح شده که در طول زمان واقع شد حدود 

 ن میان برخی هم مجوز تکثیر دارند اما عملاً مولدی برای آنها وجود ندارد.کشیده شد؛ در اي

کنندگان تخم ماهی نیز وقتی آنان روند واردات را مناسب ديدند، نوعی عطش در در مورد وارد

سازی بازار ايجاد کردند؛ يعنی با ايجاد راهکاری به مديريت تخم وارداتی پرداختند و با قیمت

مجوزهای جديدی با نام   در بازار پرداختند؛ در اين میان سازمان شیلات نیزکاذب به فعالیت 

ای با تحويل تخم ماهی تصمیم گرفتند بچه ماهی تحويل حد واسط کار را صادر کرد و عده

دهند که اين افراد نیز به عطش بازار دامن زدند که به همین ترتیب اين بازار برای برخی افراد 

زيادی شد که به هیمن منظور تعداد زيادی مزارع بدون مجوز برای تولید دارای جذابیت بسیار 



تومان ارتقا پیدا کرد که باعث  251تومان به  811بچه ماهی ايجاد شد و قیمت بچه ماهی از 

بروز مشکلاتی هم شد.اما در مورد واردات بايد گفت که اين واردات به ايران به صورت تخم 

اتی نیامده است البته واردات مولد هم در هیچ کشوری انجام ماهی بوده و ماهی مولد وارد

 دانند.گیرد چرا که آن را جزو کالای استراتژيک خود مینمی

 های ناقل بیماری به داخلورود تخم ماهی

ها و انجام واردات و با توجه به اينکه دانش فنی بیماريها را نداشتیم، از سال بعد از اين پروسه

طور کامل برای شناسايی بیماريها اقداماتی را ا را دريافت کرديم و خود ما بهاجازه آزمايشه 01

شود يعنی تمامی انجام داديم؛ در اين زمان متوجه شديم که برخی بیماريها وارد کشور می

شد در حقیقت مجوزهای سازمان دامپزشکی که به عنوان تخمهای عاری از بیماری صادر می

نها هم از اين مسئله اطلاعی ندارند؛ در حقیقت تخمهايی که خريدار ناقل بیماری بوده و خود آ

 کرد، تخمهای بیمار بوده است.به عنوان محصولات عاری از بیماری خريداری می

يکی از کارمندان دامپزشکی دانشگاه مشهد که در حال حاضر نماينده فائو در  22البته سال 

طريق تخم آلوده دانمارکی وارد کشور شده اما از  VHSپاکستان است اعلام کرده بود بیماری 

 به محض اعلام اين موضوع با وی برخورد صورت گرفت و از سازمان دامپزشکی هم اخراج شد.

ضمن اينکه در سالهای بعد اين واردات اکثراً از فرانسه و اسپانیا با همان شرايط و آلودگیها 

شیلات و سازمان دامپزشکی نامفهوم  انجام گرفت؛ متاسفانه موضوع بیوتروريسم در مديريت

 است و دلیل اين سخن نیز تذکرات فراوان بابت حوادث ايجاد شده است.



ها يا بیماری آنها داد اين مسائل در مورد تخم ماهیعلت اينکه سازمان دامپزشکی اجازه نمی

د و اگر مطرح شود به اين دلیل بود که کشور ما تا آن زمان عاری از بیماری شناخته شده بو

فائو چنین گزارشی درباره بیماريها و عامل ويروسی را دريافت کند کشور موردنظر را به عنوان 

 آيد.وجود میکند و محدويتهايی برای آن بهکشوری آلوده اعلام می

اين ماهیان آلوده در داخل مزارع وجود داشتند و باعث انباشت  00تا سال  22متاسفانه از سال 

شاهد اپیدمی ويروس بوديم و مزارع ما  00ای بود که در سال گونهن مسئله بهويروس شدند؛ اي

تن و حتی يک هزار تن ظرفیت نابود شدن  51تن  81دچار تلفات شدند؛ به عنوان مثال حدود 

ماهی را داشتیم؛ اين روند در آن سالها ادامه داشت تا اينکه سازمان دامپزشکی بعد از پنج سال 

وارد کشور شده است در صورتی که اگر  VHSو اعلام کرد که بیماری  مجبور به ورود شد

آمد و ويروس ای پديد نمیشنیدند چنین مسئلهنظرات و دلايل همان کارشناس خود را می

درصد مزارع پرورش ماهی ما به دلیل ورود بیماری  21حدود  00يافت.از سال گسترش نمی

 ين مسئله را پايان دهند.توانند انابود شد و در حال حاضر هم نمی

چه راهکاری برای پايان دادن به اين مشکلات در حوزه واردات تخم ماهی و ساير مسائل صنعت 

 آبزی پروری وجود دارد؟

ايم؛ راهکار بسیار ساده است و ما از حدود دو سال قبل مسیر را برای اصلاح سیستم آغاز کرده

با تولید ماهیان  00دست رفت يعنی قبل از  درصد بدنه صنعت نیز از 21به بعد  00از سال 

آلا داشتیم که بعد از بیماريها تولید به هزار تن در کشور تولید ماهی قزل 071بومی خودمان 

رود؟:خیر، تلفات ماهیها های تلف شده در بازار کشورمان فروش میهزار تن رسید.آيا ماهی 58



های تلف شده مولد هم صورت گیرد ماهیرود حتی اگر عملیات انجماد هم بر روی فروش نمی

شود چراکه بازاريها متوجه مسئله و بخواهند آن را به بازار بفروشند اين کار عملیاتی نمی

توان آن را از شوند. مرده بودن، منجمد بودن و... ماهیهای مولد قابل تشخیص است و میمی

توانند در حوزه تلفات مینحوه جدا شدن استخوانهای درون شکمش تشخیص داد بنابراين ن

 تخلف کنند و تاجرهای بزرگ يا بازاريها به سرعت متوجه خواهند شد.

ها را تبديل به پودر ماهی کنند که البته ويروس منتقل توانند همان باقیماندهضمن اينکه می

هزار  8کند؛ قیمت پودر ماهی حدود شود و فقط قیمت بسیار اندکی را نصیب آنها مینمی

شود و اين هزار تومان تمام می 05رسد در صورتی که قیمت خود ماهی فروش میبه تومان

شود.لازم به ذکر است ياد آوری موضوع تبديل ماهیها به پودر رقم بسیار اندکی را شامل می

شود و فقط به ماهی آسیب زند و به انسان منتقل نمیکنم اين بیماريها به انسان آسیب نمی

 در آنها خواهد شد. زده و باعث تلفات

ای مزرعه 087اما در مورد تولید تخم ماهی و میزان نیازهای کشور بايد گفت که تولید تخم با 

 ها متعادل پیشگرفت که همه برنامهای انجام میکه در داخل کشور وجود داشت به اندازه

عودی آن ما از رفت و با توجه به نیازها همه چیز مشخص بود اما بعد از واردات و سیر صمی

 رسیديم. 05تن در سال  87به حدود  22کیلو واردات تخم ماهی در سال  211

ماهیهای وارداتی به دهد تلفات تخمها و بچهضمن اينکه نحوه واردات تخم و تولید آن نشان می

تومان  51لحاظ بیماری حادث شده است؛ وقتی تخم ماهی در کشور مبدا خارجی کمتر از 



تومان به  851تومان قیمت رسمی و قیمت غیر رسمی تا  021تا  001کشور از خريداری و در 

 شود.رسد، اين فجايع و مشکلات مطرح شده نیز حاصل میفروش می

میلیون تخم ماهی وارد کشور  5ای بود که در ابتدا حدود گونهنحوه واردات تخم ماهی به

یون تخم ماهی رسید که البته اين میل ۴11اين رقم به  05شد اما بعد از آن و در سال می

البته شايعاتی مطرح است که با توجه به سود بالای  گیرد!واردات نیز رسمی و قانونی انجام می

واردات تخم ماهی، اين محصول به صورت قاچاق نیز از مبادی ورودی قانونی و بعضاً غیر قانونی 

 خارج است.شود که آنها از نظارت موجود دامپزشکی هم وارد کشور می

 کنندهای ریز را به کشور وارد میتخم ماهی

رسانند؛ به ای به فروش میصورت دانهواردات تخم ماهی به صورت کیلويی است اما آن را به 

عدد تخم وجود داشته باشد  01ها، در يک گرم بايد تعداد ريزیعنوان مثال با احتساب برنامه

کنند يعنی تخمهای ريز را به کشور وارد می عدد تخم 05اما واردکنندگان از يک گرم 

هزار تن در  21آورند.با اين حجم واردات انبوه اگر ما تولید واقعی ماهی قزل آلا در کشور را می

میلیون تخم ماهی  ۴11میلیون تخم ماهی است اما اکنون حدود  021نظر بگیريم، نیاز کشور 

میلیون تخم  021د نظر است و نیاز کشور هزار تن گوشت م 21گويیم شود!!يعنی میوارد می

کننگان ما هم تولید  میلیون تن است ضمن اينکه ۴11است اما در حال حاضر واردات قانونی 

  ايم که با اين احتساب رقم تخمهامیلیون تخم هم تولید کرده 851شويم و واقعی محسوب می

در اين حوزه هستیم؛ هم  شود.در حال حاضر نیز شاهد مسائل مختلفمیلیون تخم می 251

اند و از طرفی تولید روی دست مردم مانده و دلیل بیماری، برخی تخمها از بین رفتهاکنون به



کند که اينها بخشی از مشکلات در حال حاضر هیچ کس بچه ماهی را از مزارع خريداری نمی

 شود.محسوب می

 میلیون تخم ماهی چیست؟000علت واردات 

گويیم سازمان شیلات اگر درباره ها به طور جدی اعتراض داريم و میبرنامه ما به اين روند از

میلیون  ۴11تولید کشور اطلاعاتی ندارد بهتر است کنار برود و اگر با تولید آشنا هستید چرا 

میلیون  05بنده حدود  ماند به عنوان مثالمان میکنید؛ تولید ما روی دستتخم ماهی وارد می

توانم آنها را به فروش دانم که آيا توانايی فروش آنها را دارم يا نمینوز نمیتخم دارم اما ه

 برسانم.

کنند که امیدواريم به اين متاسفانه واردکنندگان در فصل تولید ما، مجوز واردات را دريافت می

که  22های بالغ توجه شود.سال مسئله و همچنین مدت زمان سه ساله به تخم رسیدن ماهی

هزار تن بوده است؛  87کیلو تخم ماهی وارد کردند تولید گوشت ماهی در کشور  201حدود 

 21هزار تن تولید شده يعنی حدود  01میلیون تخم وارد شده که حدود  ۴11  حدود 05سال 

 ايم اما فقط حدود سه برابر افزايش تولید انجام گرفت.برابر افزايش واردات تخم ماهی داشته

ر قبال این نوع عملکرد در واردات تخم و تولید ماهی پاسخ سازمان شیلات د

 چیست؟



گويد، مزارع آلوده است اما تخم ماهی آلوده نیست!! ما شیلات در برابر مسائل مطرح شده ما می

میلیون  ۴11ها اين نسبتها وجود نداشته است؛ چرا ايم که قبل از واردات تخمهم پاسخ داده

 خواهد از خواب بیدار شود.نجام گرفته و شیلات نمیتخم با سه برابر افزايش تولید ا

شود و تومان خريداری می 51ای درباره واردات تخم ماهی هم اين محصول در مبدا دانه

گذاری در کشور بر مبنای رسد اما قیمتتومان نمی 85های گمرکی و حمل و نقل هم به هزينه

تومان در نظر گرفته شده است که  085اند نفره واردکنندگان که با شیلات انجام داده 5توافق 

گذاری در اين حوزه هم ندارند چرا که ابتدا پول تخم ماهی البته اين واردکنندگان سرمايه

 کنند.وارداتی را از شما دريافت می

دو نفر از اعضای هیئت مديره اتحاديه، خودشان  شود؛متاسفانه اتحاديه دقیقا در اينجا آلوده می

و حتی يکی از آنها وارد کننده تخمها با عنوان يک  اندرسمی تخم ماهی قزل آلا شدهکننده وارد

شود!!! شرکت فرانسوی است و البته نماينده کل صنعت در دامپزشکی هم محسوب می

 متاسفانه متولیان امر استراتژی و آمايش سرزمین ندارند که بايد به اين مهم توجه شود.

به نمايندگان مجلس ارجاع داديم و آنها را نیز به خانه ملت سال گذشته اعتراضات خود را 

کشانديم که در هر حال با عدم واردات در طول يک ماه موافقت شد اما اين مهم عملیاتی نشد 

 .و واردات به صورت غیر قانونی انجام گرفت

 

 



 

 

 

 

 

کتمان  حقیقت تخلف است

 

 

 

انی محیط زيست، مدير کل بازرسی اين حاشیه های از پنهانکاری مديران است  پس از وقوع

 سازمان به مديران استان درباره کتمان حقیقت هشدار داد.

مرتضی فريد مديرکل دفتر بازرسی، ارزيابی عملکرد و پاسخگويی به شکايات سازمان حفاظت  

محیط زيست گفت: به مديران کل محیط زيست استان ها اعلام شده که در اعلام خبر و ارسال 

من توجه به طبقه بندی موضوعات هر گونه کتمان حقیقت تخلف محسوب می شود گزارش ض

 .و مطابق ضوابط، برخورد لازم به عمل می آيد

فريد افزود: ضروری است مديران کل حفاظت محیط زيست استان ها ضمن اتخاذ راهبردهای 

یز بحران های اجرائی مناسب در هنگام بروز حوادث و رخ دادهای مهم و مرتبط با سازمان و ن

محیط زيستی با توجه به دستورالعمل های اجرايی و سیاست های ابلاغی و استفاده از توان و 



پتانسیل موجود نسبت به مديريت موضوع و صحت گزارش ها و اخبار اهتمام جدی داشته 

باشند.مديرکل دفتر بازرسی، ارزيابی عملکرد و پاسخگويی به شکايات سازمان حفاظت محیط 

خاطرنشان کرد: لازم است مديران کل حفاظت محیط زيست استان ها به منظور زيست 

 پیشگیری

از هر گونه شائبه و جريان سازی و همچنین ضرورت استحضار و تصمیم گیری مديريت کلان  

سازمان، اخبار مرتبط با موضوعات مهمی از جمله حوادث غیر مترقبه، آتش سوزی، آلودگی 

تخريب زيستگاه ها، اتلاف و زنده گیری گونه های حائز اهمیت و نیز گسترده منابع آب و خاک، 

درگیری و حوادث حین کار همکاران و مواردی که منجر به احضار همکاران از جانب مقام 

 قضائی می شود را در اسرع وقت به دفتر بازرسی اطلاع دهند.

ز هرگونه شائبه، اخبار و وی تاکید کرد: ضروری است ادارات کل استان ها به منظور جلوگیری ا

گزارش های خود را به صورت کامل، جامع و دقیق تنظیم و ارسال نمايند و البته بروز يک 

اشتباه، قصور و يا تخلف از سوی يک يا چند نفر در يک اداره کل نبايد دست آويزی برای زير 

انگیزگی و سوال بردن زحمات صادقانه و شبانه روزی ساير کارکنان و محیط بانان و بی 

دلسردی آن ها شود.به گفته فريد، استفاده از ظرفیت مردم و گروه های مردم نهاد در امر اطلاع 

رسانی و گزارش تخلفات و حفاظت از محیط زيست از ديگر اقدام های ضروری است که بايد 

متناسب با شرايط استان و ظرفیت های گروه های فعال استانی در دستور کار ادارات کل 

 ظت محیط زيست استان ها قرار گیرد.حفا

 



 عرضه غیر قانونی پرندگان مهاجر در بازار لنگرود

موسم ورود پرندگان مهاجر به شمال کشور آغاز شده و با بارش های پايیزی نخستین گروه از 

 .پرندگان به تالاب ها و آبندان های استان های شمالی وارد شده اند

 

ته به دلیل کمبود نیروی انسانی و در نتیجه عدم پايش در اين میان همچون سال های گذش

مناسب زيستگاه های پرندگان مهاجر عده ای از فرصت استفاده کرده و دست به شکار انبوه 

تا اين لحظه هیچ گونه  اين درحالیست که سازمان حفاظت محیط زيست.پرندگان می زنند

ده، بنابراين بر اساس مفاد قانون پروانه ای را جهت صید و شکار پرندگان مهاجر صادر نکر

ادارات کل اين سازمان در استان ها با استفاده از نیروهای يگان محیط زيست با هرگونه تخلف 

در اين رابطه برخورد نمايند تا از کشتار رو به فزونى مهمانان تالاب های ايران در روزهاى پیش 

( يکی از فعالان محیط 0202مهرماه  05در بازديدی که ظهر امروز )شنبه .رو جلوگیری نمايد

زيست گیلان از بازار روز لنگرود بعمل آورده لاشه بیش از يکصد عدد انواع پرنده وحشی از 

جمله خوتکا، فیلوش، اردک های سر سبز، ارده ای و پرندگان زنده گیری شده ای چون ابیا، 

بدون هیچگونه نگرانی به  پاشلک بزرگ، گیلانشاه حنايی و غیره در اين بازار مشاهده شده که

حتی برخی از   اين بازار در راسته ماهی فروشان لنگرود واقع شده ودر آن.فروش می رسید



تصاوير .مغازه ها نیز در کنار افراد دست فروش اقدام به خريد و فروش پرندگان مهاجر می کنند

 .استمهرماه سال جاری از بازار لنگرود تهیه شده  05اين گزارش در روز شنبه 

 

 

 

 قاچاق خاک ایران

متر خاک تولید شود و ايران به عنوان پرچمدار سال زمان نیاز است تا يک سانتی 211

هايی وجود دارد که از قاچاق خاک ايران به شود، گزارشحاصلخیزی در خاورمیانه محسوب می

ها خارج ای و غیررسمی از مرزدارد. خاکی که يا به صورت کیسهکشورهای عربی پرده برمی

داران عرب های خروجی به دست گلخانهشود يا به صورت گلدانی و کاملًا رسمی از درگاهمی

رسد.خاک به عنوان يکی از منابع ارزشمند محسوب فارس میامارات و کشورهای حاشیه خلیج 

توجهی همچون هوا و های اخیر در رديف بیشود که متأسفانه در کشور ايران نیز طی سالمی

صراحت به ممنوعیت فروش خاک آب قرار گرفته است، اگرچه در قانون برنامه چهارم توسعه به 

کشاورزی اشاره شده است، اما شايد خلأهای قانونی موجود در اين زمینه دلیل افزايش قاچاق 

 خاک شده است. 



 

بازار خاک از پرسودترين بازارهای دنیا است که برخی ارزش آن را بیش از هر کالای اقتصادی 

 511مترمربع آن، بیش از دانند اما بشنويد از اينکه اين طلای سیاه که تولید يک سانتیمی

رد، در بازار منطقه خاورمیانه مشتريان بسیار زيادی به خصوص برای کشورهای بسال زمان می

 عرب منطقه دارد.

معضل ریزگردها، خشک شدن تالابها و نابودی جنگلهای زاگرس نشانه بی 

 کفایتی و نالایقی مسئولین حفاظت از محیط زیست در ایران

د ها به شمال ايران در حال و هجوم ريزگر خلیج گرگان متاسفانه روز به روز خطر خشکیدن

)در استانهای  میانکاله و لپوی زاغمرز به همراه تالاب 025۴ خلیج گرگاندر سال افزايش است.

های المللی جهان در فهرست تالابعنوان نخستین مجموعه تالاب بین به گلستان و مازندران(

نواحی اطراف آنن شامل  به ثبت رسید تا ثابت شود نه فقط اين خلیج، بلکه رامسر کنوانسیون

يک مجموعه ارزشمند  گُمیشان المللیو تالاب بین وحش(شبه جزيره میانکاله )پناهگاه حیات

متری دريا گردشگری و صیادی را از  511 محیطی است .در اين منطقه کم شیب پسرویزيست

آبتنی  رونق انداخته و اکنون سواحل استان گلستان به جای اينکهه مکانی برای گردشگری،

تابستانی و صید ماهی زمستانی باشد، به محلی برای رويش بوته های صحرايی تبديل شده 

استت و اگر جلوی اين روند گرفته نشود مناطق شمالی ايران نیز با معظل ريزگرد ها مواجه 
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خواهند شد.تالابهای کشور به علت تغییرات اقلیمی و دخالت های انسانی در وضعیت قرمز قرار 

 قانونی يافت ٔ  جنبه 0075 . بر طبق کنوانسیون رامسر که در سالدارند

عنوان ثبت شده در کنوانسیون رامسر وجود دارد که  8۴ تالاب در قالب 25 در مجموع  

و روز چندان خوبی ندارند.در حال حاضر به علت خشکسالی های طولانی و عدم   متاسفانه حال

بخردانه انسان ها مثل سد سازی های فله ای مديريت صحیح و از طرفی ديگر دخالت های نا

باعث شده است که تالاب های کشور حال و روز خوبی نداشته باشند و با ادامه اين روند تا چند 

 سال اينده هیچ اثری از اين تالاب های زيبا در جغرافیای کشورمان نیست.

و از بین رفتن بیش  میلیون هکتار از جنگل های زاگرس 2 در اينجا بايد به نابودی بیش از

سال گذشته اشاره کنیم . جنگلهای زاگرس در غرب کشور،  8 درخت بلوط در میلیون02 از

جزو اکوسیستمهای طبیعی با ارزشی هستند که در آنها تنوع بالايی از گونه های گیاهی و 

بهره جانوری وجود دارد.متاسفانه اين اکوسیستم ها، به دلايل مختلفی از جمله تبديل اراضی، 

برداری های بی رويه، چرای دام، آتش سوزی، برداشت چوب و غیره در معرض خطر تخريب 

قرار گرفته و روز به روز از تعداد و کیفیت گونه های گیاهی و جانوری آن کاسته میشود. به 

طوريکه بر اساس منابع موجود امروزه جنگلهای زاگرس و پوشش گیاهی آن که بسیاری از 

ياب هم هستد درمعرض خطر نابودی قرار گرفته است. حوزه زاگرس در گونه های آن نا

هزار هکتار آن  511 پنج میلیون و هکتار جنگل داشت که هم اينک حدود میلیون 08گذشته

 باقی مانده است که خود نشانه ای از يک فاجعه زيست محیطی را به همراه دارد.



 

 

 

 

 

 

 

 تالاب انزلی قربانی تل بلند زباله
کند. جايی در میانه يک جنگل زيبا تل ، اندکی بیشتر يا کمتر؛ فرقی در اصل ماجرا نمیمتر 01

تر و قطورتر شده است. هم بلند قامت بلندی از زباله جا خوش کرده و طی سه دهه هر سال

شان را روی اند. برخی ماسک بر صورت دارند و برخی ماسکپاشیکارگرها در حال سم

 .اندشان گذاشتهسینه

 

https://4.bp.blogspot.com/-Uuw3UxldfTo/WRiIM91puSI/AAAAAAAAAEw/jYBiyAhoCkgZDUWCYYHOL2anxfpAoR0SgCLcB/s1600/xz.png
https://4.bp.blogspot.com/-Uuw3UxldfTo/WRiIM91puSI/AAAAAAAAAEw/jYBiyAhoCkgZDUWCYYHOL2anxfpAoR0SgCLcB/s1600/xz.png


 

 

ها را زير و رو و با خاک برخی دستکش دارند و برخی نه. لودرها هم هر چند دقیقه يک بار زباله

هکتاری آورده  02ار تن زباله برای دفن به اين محوطه کنند. هر روز نزديک به هزمخلوط می

شود. نام اينجا برای فعالان ای که هر روز در استان گیلان تولید میشود. يعنی نیمی از زبالهمی

؛ همان جايی که سال گذشته «سايت دفن زباله سراوان»محیط زيست و مردم رشت آشناست؛ 

سراوان در اطراف آن با تشکیل زنجیره انسانی محیطی رشت و ساکنان روستای فعالان زيست

شان را به دفن زباله در اين محل اعلام کرده بودند. مشکلات متعدد سايت دفن زباله اعتراض

سراوان در کلاف موانع متعدد پیچیده شده است به طوری که تشکیل زنجیره انسانی و اعتراض 

خانوار روستايی يک و نیم  ۴11حل زندگی مدنی راه به جايی نبرد. از سايت زباله سراوان تا م

کیلومتر فاصله است. اين فاصله نزديک برای خبرنگاران عجیب است اما برای يک مقام مسوول 

روزی که شهرداری اينجا شروع کرده به دفن »گويد: در شهرداری رشت عجیب نیست. او می

که اينجا محل دفن زباله است آمدند اش زياد بوده آنها به علم به اينزباله، روستا تا اينجا فاصله

 .های ارزان قیمت خريدند تا صاحب خانه شوندزمین

حالا اما رويکرد مسوولان شهرداری رشت و  آب منابع به ورودی شیرابه ثانیه؛ در لیتر 02 تا ۴ از

های اخیر قدری با گذشته تفاوت کرده است. آنها از اداره کل محیط زيست گیلان در سال



اند و در دو سال اخیر با پذيرش بحرانی بودن وضعیت محل دفن ار عبور کردهمرحله انک

ای برای خروج از وضع موجود هستند. وضعیتی که های شهرستان رشت در پی يافتن چارهزباله

قربانعلی »تواند موجب پیامدهای ناگوار زيست محیطی و بهداشتی شود. به گفته تداوم آن می

محیط زيست استان گیلان وضعیت پسماند در هیچ يک از  ، مديرکل حفاظت«محمدپور

های دفن زباله، سايت سراوان است ترين سايتشهرهای اين استان خوب نیست. يکی از مهم

شود. شیرابه که نیمی از زباله دو هزار تنی تولیدی استان گیلان هر روز به اين محل آورده می

شود و تا انتهای قصه روشن رد منابع آبی استان میناشی از تلنبار زباله در اين محل هر روز وا

روست. محمدپور درباره میزان ورود شیرابه به تالاب است که تالاب انزلی با چه تهديدی روبه

در روزهای عادی تقريبا چهار لیتر در ثانیه شیرابه به رودخانه زرجوب وارد »گويد: انزلی می

اما وضعیت ورود شیرابه در روزهای بارانی « رود.شود و از آنجا به سمت تالاب انزلی میمی

شود. خب خیلی لیتر شیرابه وارد منابع آبی می 02تا  02اگر باران بیايد بین »تر است: بحرانی

پرسش اين است حالا که مسوولان از اين مصیبت « از روزهای سال هم بارانی است.

ی است که نسبت به اين مساله کنند؟ آنها چند سالمحیطی باخبرند چرا کاری نمیزيست

های دولتی و بروکراسی حاکم بر آنها گیری دستگاهاند اما تصمیمحساسیت بیشتری نشان داده

 خانهتصفیه و سوززباله نیروگاه احداث.موجب شده تا سرعت اين اقدامات چندان سريع نباشد

پسماند شهرداری رشت  پور، مديرعامل سازمان مديريتبه گفته علیرضا حاجی-اجرا انتظار در

ها خانه شیرابهيک زمین در محدوده مجاورت همین سايت دفن زباله برای ايجاد تصفیه

شناسايی شده و شهرداری منتظر است تا سازمان منابع طبیعی مجوز قطع درختان اين محل 

ا های شمالی اين است که بخانه شروع شود. به گفته او مشکل استانرا بدهد تا ساخت تصفیه



شده و زباله از ديرباز به طور سنتی اينجا دفن می»رو هستند: کمبود زمین برای دفن زباله روبه

ايم تا يک ايم. البته در مجاور همین زمین يک زمین ديگر را شناسايی کردهما هم ادامه داده

های علمی ايجاد کنیم. اما اعتبارات مخصوص به )گورستان پسماند( با طراحی« لند فیل»

ای از تصمیمات اتخاذ گويد يک سال و نیم است که مجموعهپور میحاجی.خودش را نیاز دارد

سوز از جمله شده تا از شدت اين بحران کاسته شود. به گفته او احداث يک واحد نیروگاه زباله

 bot صادر شده و قرار است به روش ارزيابی زيست محیطی نیروگاه»اين تصمیمات بوده است: 

بینی شده تن در روز پیش 211برداری( احداث شود. ظرفیت نیروگاه تولید، بهره )ساخت،

تر هم در کارخانه شهرستان  هایدر کنار اين قرار است ظرفیت تولید کمپوست از زباله« است.

میلیارد تومان پول  21رشت افزايش يابد. اما اجرای طرح افزايش ظرفیت تولید کمپوست به 

ای که از خواهد. بودجهمیلیارد تومان پول می 811نیروگاه ابنیه و تاسیسات،  نیاز دارد و احداث

های تابعه استانداری گیلان نظر پويا شهشهانی، مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداری

گويد: سال مشکلات حل و فصل شوند. او می 5توان امیدوار بود ظرف مدت اگر جذب شود می

توانیم امیدوار باشیم به يک نقطه شروع شده که اگر ادامه يابد می ای از اتفاقاتزنجیره»

گويد شهشهانی می« سال ديگر بیايیم در همین زمین گلف بازی کنیم. 5مطلوب برسیم و مثلا 

بندی شده تا طرح جامعی برای مديريت پسماند استان استان گیلان به هفت قسمت تقسیم

مند تامین اعتبار و صدور مجوزهای لازم است که زمانبر انجام شود اما اين اقدامات همه نیاز

محیطی دفن غیراستاندارد زباله کار آسانی است. به گفته او ارايه آمار درباره تبعات زيست

 8شهر و  58تخمین اين آمارها برای »کند چون: نیست و برای همین از ارايه آمار پرهیز می

های حالا که دستگاه« های دقیق است.گیریندازههزار روستا کار دشواری است که نیازمند ا



های روی کاغذشان به دولتی هم از تبعات دفن زباله در اين محل آگاهند، برای آنکه طرح

گام اول اين بود که همه اين »نتیجه برسد چه اتفاقی بايد بیفتد؟ شهشهانی پاسخ روشنی دارد: 

 است.هم کارهای خوبی انجام شده اند. در اين مدت واقعیت را بپذيرند که پذيرفته

ها هم جوابگو های جاری شهرداریرود. بودجهاما واقعیت اين است تا پول نباشد کار پیش نمی

تالاب انزلی هر روز بیش از « نیست. دولتمردان بايد برای اينجا اعتبار ويژه اختصاص دهند.

وضع نه چندان مناسب کشور  شود و معلوم نیست که درهای زباله آلوده میگذشته به شیرابه

در بخش تخصیص بودجه، نجات اين تالاب و نجات محیط زيست گیلان در اولويت چندم 

 .مسوولانی قرار بگیرند که تقسیم بودجه دست آنهاست

 

 

 

 

 

 بررسی مشکلات زیست محیطی شرکت نفت و گازمارون

نفت و گاز در نشست مشترک مديرکل حفاظت محیط زيست خوزستان و مديرعامل شرکت 

 .مارون مشکلات زيست محیطی اين شرکت مورد بررسی قرار گرفت



 

نفتی را يکی  احمدرضا لاهیجان زاده مديرکل حفاظت محیط زيست خوزستان، آلودگی

ترين معضلات زيست محیطی استان دانست و گفت: فلرهای نفتی در سراسر استان ازعمده

ناشی از فعالیت های اين فلرها می وجود دارند و بیشترين حجم آلودگی های هوا 

لاهیجان زاده افزود: جمع آوری فلرهای نفتی وجلوگیری ازسوزاندن آنها، نیازمند عزم ملی .باشد

و همکاری از سوی وزارت نفت می باشد و گازهايی که در فلرها سوزانده می شود، سرمايه های 

د و جلوی سوزاندن اين سرمايه ها ملی هستند و بايد بعد از فرآورش آنها تبديل به سرمايه شو

وی از مسئولین نفت خواست تا تلاش جدی خود را برای کاهش آلودگی های  .گرفته شود

ها زيست محیطی بیشتر نمايند و اعلام داشت: در محیط زيست سلامت مردم در اولويت برنامه

و زيست محیطی باشد، قرار دارد و در اين راستا از هر کار و برنامه ای که درکاهش آلودگی هوا 

 .های قانونی استفاده خواهیم کردحمايت می کنیم ودرصورت کوتاهی ازانجام وظايف از اهرم

مديرکل حفاظت محیط زيست خوزستان برگسترش وتوسعه فضای سبزمحیط های صنعتی و 

روستاهای همجوار تاسیسات تاکیدکرد و خواستار مشارکت بیشتر مجموعه نفت در اينگونه 

 .های زيست محیطی شد فعالیت



ها و دراين ديدار جهانگیر پورهنگ مديرعامل شرکت نفت وگاز مارون نیز درخصوص برنامه

های مديريت شرکت درکاهش مشکلات زيست محیطی شرکت مطالبی بیان نمود وگفت: برنامه

آلودگی های زيست محیطی در سه بخش کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت پیش بینی شده 

های نفت وگاز به منظورکاهش آلودگی و جلوگیری ازسوزاندن نفت گودالی، دربخش است که

 .زائدسوز وجمع آوری فلرها انجام می شود که نیازمند اعتبارلازم برای اجرای آن هستیم

 سوزاندن کاهش به است شده بینی پیش مدت کوتاه برنامه در که هايی پروژه انجام  وی از

هزار بشکه ازمواد زائد  50د و گفت: نزديک به کر اشاره 0۴ ازسال ئدزا هایدرگودال نفتی مواد

 ) های فرآورش سیار نفتی درگودال های نفتی می سوخت که امروزه با استفاده ازدستگاه

MOS و MOT )  همچنین وی. است يافته کاهش 02  و 05هزاربشکه درسال  5به 

ين روش به جای درا: گفت و خبرداد 2 مارون درمجموعه موادنفتی بازيافت آزمايشی ازاجرای

 .سوزاندن بعدازجمع آوری مواد نفتی آنهاراجهت فرآورش به سیستم بازگردانده می شود

پورهنگ ضمن استقبال از نظرات کارشناسی محیط زيست اعلام داشت: اين مجموعه آماده 

وعه محیط است تا در راستای بهبود وضعیت زيست محیطی از راهنمايی و نظرکارشناسی مجم

زيست استان استفاده کنند و گام های مهمی درکاهش آلودگی ها بردارند. برنامه های زيست 

 .های مجموعه اين شرکت تعريف وپیگیری می شودمحیطی در صدر برنامه

 تعریف الگوی مصرف منابع آبی بر اساس منابع دینی 

 



فظ منابع آبی و دريايی معاون محیط زيست دريايی سازمان حفاظت محیط زيست بر اهمیت ح

تأکید کرد و گفت: اگر اصول و الگوی مصرف منابع طبیعی ما بر مبنای الگوی دينی شکل 

 .تواند به حفظ منابع آبی کمک کندگیرد می

 

پروين فرشچی، معاون محیط زيست دريايی سازمان حفاظت از محیط زيست ضمن انتقاد از 

 51هار کرد: اصول قانون اساسی به ويژه اصل وضعیت طبیعت دريايی و منابع آبی کشور اظ

ها رفتار مناسب با طبیعت است؛ اين علاوه بر گذارد که يکی از آنوظايفی را بر عهده ما می

دستورات دينی است که از سوی قرآن، سنت پیامبر)ص( و عترت ائمه اطهار)ع( است که رفتار 

ها و د: در قرآن کريم بر اهمیت درياوی تصريح کر.دهندمناسب با طبیعت را به ما آموزش می

ها تأکید شده است؛ علاوه بر آن ها به آن وابسته است بارمنابع آبی که زندگی و روزی انسان

تواند زيرساخت مناسبی برای های ديگری مانند طبیعت گردی داشته که میها جنبهدريا

ايران به مسائل محیط فرشچی بیان کرد: متأسفانه در .گردشگری حلال در کشور ما باشد

ها و ديگر منابع آبی توجه نشده است؛ اين بی اعتنايی موجب شده زيستی و از جمله حفظ دريا

های ضروری به کشور ما که ما به عنوان يک کشور دريايی محسوب نشويم، نه تکنولوژی

ها وسعه ما در درياوی افزود: ت.ها توسعه دهیمبرداری پايدار را توانستیم در آناند و نه بهرهآمده

ها به منابع دريايی بايست بیشتر از اينتنها شامل استخراج نفت و گاز بوده است؛ در حالیکه می



های کلی فرشچی با اشاره به سیاست.خود توجه نشان داده و بهره برداری پايداری داشته باشند

دی که رهبری به نسبت محیط زيست ابلاغی از سوی رهبر انقلاب عنوان کرد: با توجه به رويکر

به محیط زيست دارند و توجهی که دولت نسبت به توسعه پايدار دارند اين امید وجود دارد که 

های ششم توسعه به درصد برنامه 25وی با بیان اينکه .های گذشته را جبران کردبتوان غفلت

ريزی علمی برای اينکار ها تمرکز دارند تصريح کرد: بايد برنامهدلايل اقتصادی و امنیتی بر دريا

توان، چون توسعه پايدار است در آن شتاب به خرج دهیم و يکسری اصل داشته باشیم، نمی

ديگر را نیز فدا کرد بلکه نخست بايد ديد که چگونه اين توسعه بايد اتفاق افتاده و از منابع 

بر اينکه  معاون محیط زيست دريايی سازمان حفاظت محیط زيست با تأکید.آبزی بهره برد

ها هستند ها تنها مأمن انسانای که که در چند صد سال آينده درياوضعیت خشکی به گونه

های آينده بايد در های دريايی برای حفظ حقوق نسلگفت: بر همین اساس حفظ زيستگاه

های دريايی ما به دلیل اينکه جزء مناطق اولويت باشد، خوشبختانه بسیاری از زيستگاه

فرشچی يادآور شد: .اند حفظ شوندها وجود نداشته توانستهاند و دسترسی به آنبودهچهارگانه 

همانگونه که عنوان شد منابع دينی و اصول قانون اساسی يکسری وظايف را بر عهده در حفظ 

محیط زيست و به ويژه منابع آبی گذاشته است، اگر اصول و الگوی مصرف منابع طبیعی ما بر 

وی افزود: منابع دينی به .تواند به حفظ منابع آبی کمک کندشکل گیرد می مبنای الگوی دينی

ست که بسیاری از منابع طبیعی ما در اثر اسراف گويد که نبايد اسراف کرد، اين درحالیما می

 .شوددر حال از بین رفتن هستند، وقتی منابع از بین بروند به سختی جبران می

 عب پسابتولید سالانه یک میلیارد متر مک

 



مديرکل دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب شرکت مهندسی آبفای کشور گفت: سالانه يک 

 .میلیون متر مکعب پساب در کشور تولید می شود 811میلیارد و 

 

تصفیه خانه فاضلاب شهری در  02۴بهمن وکیلی با بیان اينکه تا نیمه اول سالجاری حدود 

يندهای ساده و پیچیده مختلفی در امر تصفیه فاضلاب به مدار بهره برداری است که با فرآ

میلیون  811تصفیه خانه سالانه حدود يک میلیارد و  02۴فعالیت مشغول هستند، افزود: اين 

متر مکعب پساب تصفیه شده تولید می کنند. آمارها نشان از آن دارد که تا پايان شهريورماه 

 .حت پوشش تاسیسات فاضلاب هستنددرصد جمعیت شهری کشور ت ۴7.2حدود  02سال 

وکیلی با اشاره به اينکه تعداد تصفیه خانه ها و جمعیت تحت پوشش تصفیه خانه های فاضلاب 

اظهار داشت: تاسیسات شامل حالت کمتر از جمعیت تحت پوشش تاسیسات فاضلاب هستند، 

ر از جمعیت میلیون نف 02.5کلی شبکه و تصفیه خانه می شود، لذا تصفیه خانه ها حدود 

درصد جمعیت شهری تحت پوشش تصفیه  28تا  20کشور را پوشش می دهند يعنی حدود 

میلیون متر  811وی ادامه داد: حجم پساب تولیدی يک میلیارد و .خانه های فاضلاب هستند

مکعبی سالانه، متعلق به جمعیت تحت پوشش تصفیه خانه ها است که پس از تصفیه وارد 

ديرکل دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب شرکت مهندسی آب و م.چرخه مصرف می شود



فاضلاب کشور با بیان اينکه اين تعداد تصفیه خانه و تاسیسات فاضلاب را اگر بخواهیم به 

شهر کشور  805شهر را شامل می شود، افزود: در  805شهرهای کشور تعمیم دهیم حدود 

تاها اين رقم بسیار کمتر است، زيرا احداث تصفیه خانه وتاسیسات فاضلاب داريم ولی در روس

سامانه های فاضلاب در روستاها ديرتر آغاز شده و اجرای آن نسبت به شهرها عقب تر است و 

جمعیت روستايی برخوردار از تاسیسات فاضلاب در مقايسه با جمعیت شهری برخوردار از اين 

 .سامانه به کمتر از نیم درصد می رسد

بیان اين مطلب که رشد سامانه های فاضلاب در شهر ها بیشتر بوده اين مقام مسوول با 

دارای تصفیه خانه و  ۴1است،افزود: برخی از شهرهای کشورمان مانند اصفهان و تهران از دهه 

شبکه های فاضلاب بودند ولی در سال های اخیر رشد برخورداری بسیار سريعتر بوده و تعداد 

 .سات فاضلاب قرار داده استشهرهای بیشتری را تحت پوشش تاسی

صنعت، آبیاری فضای  وکیلی با بیان اينکه پساب های تصفیه شده در بخش های کشاورزی،

سبز و تغذيه سفره های آب زيرزمینی و آبخوان ها مصرف می شوند، افزود: در کشور ما 

و  درصد پساب تولیدی است 57بیشترين سهم استفاده از پساب در بخش کشاورزی به میزان 

پس از آن تخلیه به آب های پذيرنده سطحی مانند رودخانه ها قرار دارد و مابقی به بخش 

تغذيه آب خوان ها، آبیاری فضای سبز و سفره های زيرزمینی تعلق دارد. از کل آبی که صنعت، 

 .درصد آن تبديل به فاضلاب می شود 71در منازل استفاده می کنیم، بطور میانگین 

 میلیون تن پسماند خطرناک  8تولید سالانه 

 



علیزاده کارشناس محیط زيست و مدير گروه پسماند آب و خاک سازمان محیط زيست گفت: 

طرح جامع مديريت پسماند اجرا و از همه دستگاه های اجرايی از جمله وزارت نیرو،  20سال 

ار خواسته نفت، کشور، بهداشت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاند

 .شد برنامه های خود را در قالب يک طرح جامع ارائه دهند

 

وی افزود : بعد از مدتی اين طرح تصويب و اجرا اما با تغییر و تحول مديريتی همه چیز منحل 

 2۴علیزاده ادامه داد: کارهايی از سال .شد و به راحتی سلامت عزيزانمان را هدف قرار داده ايم

قانون مديريت پسماند می گويد بايد برای پسماند در  001نده است. ماده تا نون روی زمین ما

درصد از اين موارد چنین اتفاقی  71همه بخش ها شیوه نامه مديريتی تدوين شود. در بیش از 

رخ نداده است. قانون و آيین نامه هست اما ضوابط نیست. به دلیل سوء مديريت استانداردها در 

علیزاده افزود: مسئولان محلی بايد بر اساس .ی تدوين نشده استحوزه مديريتی و فرآيند

است و  کپی ها طرح همه اما کنند ارائه طرح خود پسماندهای برای …منطقه، امکانات، اقلیم و 

 08چند تکه کاغذ بیشتر نیست. طرح جايگزينی پلاستیک های زيست تخريب پذير در سال 

س محیط زيست بیان کرد: روغنی به نام آسکارل کارشنا.تهیه شده است که آن هم عملی نشد

از پسماندهای خطرناک به جا می ماند که بسیار خطرناک است و اگر کسی با آن تماس داشته 

 .باشد بايد قرنطینه شود. همه اين ها آب، خاک و محصولات کشاورزی را آلوده می کند



غیرمجاز. اما فشارها بیشتر بر  وی خاطر نشان کرد: هم مراکز مجاز بازيافت داريم و هم مراکز

 .روی مراکز مجاز است و کاری با مراکز غیر مجاز نداريم اما خطر زباله ها بیشتر از جنگ است

علیزده اظهار کرد: سازمان محیط زيست می تواند مديريت پسماند را با نقش هدايتی که شامل 

عمومی دهد اما همه اين معرفی تکنولوژی و نقشه راه است، حمايت و نظارت کند و آموزش 

 .موارد نیازمند برنامه است

 

 ارومیه درصد دریاچه 00خشک شدن 

 

درصد  01شناسی دانشگاه تبريز گفت که بیش از مدير گروه آب و هواشناسی و استاد اقلیم

طبق “با بیان اين مطلب اظهار کرد: « بهروز ساری صراف.ی ارومیه خشک شده استدرياچه

آذر ماه، حجم آب موجود در  8۴ای استان در سايت شرکت آب منطقه آمار منتشر شده در

میلیون متر مکعب بوده و اين در حالی است که طبق میانگین  22درياچه برابر با يک میلیارد و 

 ”!میلیارد متر مکعب باشد 02ساله، میزان آب موجود در درياچه بايد برابر با  21دراز مدت 

 



ارومیه از فرم درياچه خارج و تبديل به  از حد برجسته نکنیم. درياچهاعداد را بیش “وی افزود: 

ها نیز برای جلوگیری از خیزش نمک است. ثابت نگه بستر نمکی يا پلايا شده است. همه تلاش

 .”داشتن تراز درياچه آن هم زير حد نرمال افتخار بزرگی نیست

سال پیش  05که تبريز با بیان اين شناسی دانشگاهمدير گروه آب و هواشناسی و استاد اقلیم

نمايی خواندند، ی ارومیه را سیاهبرخی هشدار محققان و دانشگاهیان مبنی بر خشکی درياچه

های زيست، جای خالی کرسیتوجهی به هشدارها، نبود منشور محیطبی“اظهار کرد: 

ی نشدن آزادانديشی در مسائل زيست محیطی، نبود حمايت ملی از محیط زيست و اجراي

ای جز ی حمايت از تولید و اشتغال نتیجهقوانین و حمايت از برخی کارخانجات آلاينده به بهانه

 .”تخريب محیط زيست ندارد

  اندنگرفته جدی را ارومیه یدریاچه خشکی بحران ما مسئولان و گذارانقانون

ط نسبت به بحران ربتوجهی مسئولان ذیبی“عضو هیئت علمی دانشگاه تبريز در ادامه گفت: 

ی ارومیه و نبود قوانین مصوب برای کشاورزان و مردم، باعث شده است تا مردم خشکی درياچه

 .”خشکی درياچه را يک بازی خبری تلقی کنند

کوشند مردم را ناراحت نکنند. هیچ رو میمسئولان به مردم نیاز دارند، از اين“وی ادامه داد: 

ی مردم ما هم در شعار باره وجود ندارد. علاقهی در ايناهشدار جدی و قانون تصويب شده

خلاصه شده و هیچ تغییر مثبت و موثری در مصرف آب و الگوی کشت توسط مردم و مسئولان 

 ”!شودديده نمی

 



 روندمی هدر به قانونی ما آبی منابع

توسعه ی ششم ی کشاورزی در برنامههای نادرست حوزهگذاریوی با اشاره به برخی سیاست

هزار هکتار از  511هزار تن چغندر و تبديل  811ی يک میلیون و تولید سالانه“تصريح کرد: 

ی ششم است که بدون ی توسعههای مدون در برنامهدار به باغ از جمله سیاستاراضی شیب

که توجه به میزان آب مورد نیاز به احداث باغ و کشت چغندر تدوين شده و با توجه به اين

های اصلی کشت چغندر با نیاز آبی ی ارومیه يکی از کانونی درياچهموجود در حاشیه اراضی

فراوان است، اجرای اين طرح، بحران خشکی را تشديد خواهد کرد. منابع آبی ما قانونی به هدر 

 .”روندمی

آبی از سوی مسئولان جدی ی ارومیه و کمتا زمانی که بحران درياچه“ساری صراف افزود: 

 ی ششم توسعههايی در برنامهتوان از مردم انتظار داشت. با وجود چنین طرحته نشود، نمیگرف

گیرند و اگر محصولاتی با نیاز آبی زياد کشت کنند، کار مردم نیز بحران آب را جدی نمی

ی کشور و از سوی مسئولان صادر ی توسعهاند، چون مجوز آن در برنامهغیرقانونی انجام نداده

دانند که مسئولان را جدی و صادق ست. مردم زمانی خود را موظف به اجرای قوانین میشده ا

 .”ببیند

وی با اشاره به ناديده گرفته شدن منابع انرژی، توصیه به استفاده از کودهای شیمیايی و 

با وجود منابع آبی محدود و بحران خشکی “ی ششم توسعه گفت: تشويق به سدسازی در برنامه

دهند. مردم اين مغايرت در بیانات و ی سدسازی به مردم مینمايندگان هم وعدهدرياچه، 

 .”کنندقوانین مصوب را به وجود اهداف پنهان و سیاسی تعبیر می



ای بینديشند و به جای وارد کردن کالای ها و بازرگانان ما بايد چارهتکنوکرات“وی ادامه داد: 

ی کاهش آلودگی هوا را وارد کنند. امروزه در سطح های روز برای چینی، تکنولوژیدرجه سه

کنند که ضمن پاکسازی های دودخور استفاده میهوا و دستگاه کنندهدنیا از فیلترهای تصفیه

 .”کندهوا کربن اتمسفر را به الماس مصنوعی تبديل می

 و جوارمه شهرهای هوای آلودگی میان دارمعنی یرابطه وجود تائید با ادامه در ساری صراف

 خیزش و ريزگردها بحران علمی، مستندات و مطالعات طبق“ :داد ادامه ارومیه درياچه خشکی

دهد. ريزگردها با ورود به تاثیر قرار میجوار را نیز تحتهای همکشور ها،استان برعلاوه نمکی

شورهای های مجاور و حتی کهای فوقانی جو از طريق کانال هوايی تروپوسفر به استانلايه

 .”المللی شودتواند تبديل به يک بحران بینهمجوار و مناطق دور دست نیز منتقل شده و می

  است نشده ثابت دریاچه در موجود متان گاز وجود از ناشی ابرها ناباروری

شناسی دانشگاه تبريز در پاسخ به درستی تئوری ناباروری ابرها ناشی از گاز متان استاد اقلیم

شوند و گاز متان ای سبب گرمايش زمین و کاهش بارندگی میگازهای گلخانه“موجود گفت: 

دهد. اين گاز که به گاز تأثیر قرار میای است که تراکم ابرها را تحتنیز يکی از گازهای گلخانه

 .”مرداب و باتلاق نیز معروف است در میان بقايای گیاهان نیز وجود دارد

 بود درياچه آبی یی ارومیه در گذشته جزو پهنهی درياچهیهکیلومتر از حاش 5811“وی افزود: 

، مرداب و بقايای باتلاق و است گرفته را آبی پهنه جای نمکی، و خشک ایپهنه امروزه که

شود که بتواند ساطع شدن گاز متان در سطح کلان منطقه را گیاهی در اين منطقه ديده نمی

ی کافی مردم را نگران کرده و بهتر ياچه به اندازهبحران خشکی در“وی تصريح کرد: .”ثابت کند



گیری میزان متان و تأثیر آن بر باروری ابرها، تنش ايجاد است تا ثابت نشدن و تحقق اندازه

 .”نشود

ی ارومیه و لزوم استاد دانشگاه تبريز در ادامه با تأکید بر نقش عوامل انسانی در خشکی درياچه

در نظر گرفتن دخالت نامناسب بشر در طبیعت، هیچ بلا و با “ی زودهنگام گفت: مداخله

های زيست محیطی به اقدامات اورژانسی نیاز است. خطری دور از انتظار نیست. در همه بحران

سال زمان لازم است. امیدواريم  85ی ارومیه در دنیا حدود ای مثل درياچهبرای احیای درياچه

 ”!ک قرن ديگر احیای درياچه را ببینندی ما يهای آيندهحداقل نوادگان و نسل

ی آبی درياچه در پهنه“وی با اشاره به نقش خشکی درياچه در گرم شدن هوا اظهار کرد: 

درياچه داشت. اما امروزه با توجه به  گذشته نقش موثری در تعديل هوای شهرهای حاشیه

تی در فصول ها شاهد گرم شدن هوا حخشکی در سطح وسیع و خاصیت خشکی وجود پهنه

 .”سرد سال هستیم

بر نقش گرمايش جهانی و تغییر اقلیم، نقش عوامل انسانی اعم از فرهنگ و ساری صراف علاوه

عملکرد مردم و مديران، نبود مقررات و قوانین جدی زيست محیطی و فقدان معیشت 

نامه های جايگزين، الگوی کشت نامناسب و آبیاری اراضی زراعی با شیوه غرقابی و همچنین بر

 .ناکارآمد در زمینه آب و خاک را از علل خشکی ارومیه برشمرد
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محمد حسین بازگیر در يک برنامه راديويی در خصوص آلودگی هوا گفت: در اردبیهشت سال  

نفر از اساتید  8۴1سند توسعه جمهوری اسلامی ايران توسط نخست وزير وقت منتشر شد.  52

های مطالعاتی را انجام دادند. اين مطالعات تحت عنوان دانشگاهی و متخصصان، بخش

هايی که امروز های توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ايران منتشر شده است. حرفسیاست

زنیم در همین سند مشاهده می کنیم و درباره آلودگی و اثرات آن بر مرگ و میر مردم می

های امروز است بنابراين آلودگی هوا يک پديده جديد و نیز مشابه همین برنامهها برنامه

 .ناشناخته نیست

 



کننده داد آلودگی هوای تهران در همان زمان نگرانوی خاطرنشان کرد: اين مطالعات نشان می

بود که علت آن بافت شهری نامناسب و نارسا و تراکم جمعیت، وسائل نقلیه موتوری و صنعت 

میلیون نفر را به مخاطره انداخته است؛ به  5ت که با غلظت های نامناسب، سلامت قريب به اس

نحوی که سهم هر تهرانی روزانه نیم کیلو مواد سمی است. در حقیقت از همان اول مشکل و 

دانستیم منابع ثابت و متحرک ريشه آلودگی هوا هستند. در آن شناختیم و میريشه آن را می

ها نیستندَ همچنین ده که خودروهای وارداتی، مشابه خودروهای اصلی در کارخانهسند اشاره ش

در اين سند به بافت نارسای شهر و بارگذاری جمعیت و البته روش ساخت و ساز به عنوان 

 .پارامترهای آلودگی هوا اشاره شده است

ت استاندارد نیز رئیس محیط زيست شهر تهران با بیان اينکه در خودروهای استاندارد با سوخ

شود، اظهارکرد: حقیقت آن است که سبک زندگی امروز باز هم درصدی آلودگی ايجاد می

 01در تهران با حداقل  ايرانیان در افزايش آلودگی هوا اثرگذار است. میزان مصرف سوخت

ن میلیون نفری لهستان بنزي ۴1ها به اندازه کشور کند همچنین تهرانیاستان ديگر برابری می

 .کنندمصرف می

است، اما  05و برای بنزين سوپر  27بر اساس قانون در ايران عدد اکتان بنزين معمولی 

متاسفانه به دلیل استفاده از روش غیرعلمی ترکیب انواع بنزين برای بالابردن اکتان به جای 

برخی  افزايش کیفیت بنزين تولیدی و همچنین کیفیت فوق العاده پائین بنزين تولید شده در

در شهرستانها و  25-21از پالايشگاههای کشور اخبار متعدد از عرضه بنزين معمولی با اکتان 

بسته به موقعیت جغرافیايی جايگاه عرضه ، حکايت دارد.  08-01بنزين سوپر با اکتان متغیر 



در حالیکه سازمان حفاظت از محیط زيست بارها نسبت به مخاطرات ناشی از آلايندگی بنزين 

 .هشدار داده است 01اکتان پائین تر از  با

در کشوری مانند لبنان علیرغم مشکلات فراوان استقرار سیستم مديريت سوخت، جنگهای 

داخلی و حملات نظامی به زير ساختهای پخش انرژی در حال حاضر بنزين معمولی با اکتان 

خت يکی از بزرگترين توزيع می گردد اما در پايت 07و بنزين سوپر با اکتان  08بالاتر از 

صادرکنندگان مواد نفتی کیفیت پائین بنزين موجب ايجاد مشکلات فراوان برای خودروها می 

 .گردد

 

 

 

 بخش پنجم



 

 

 

 

 

 

 

 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 ات ايران از نظر اقلیمی در منطقه خشک و کمفل

میلیمتراست  251بارش جهانی حدود  میلیمتراست درحالی که میانگین  851درايران حدود 

برابر  8آبی، مصرف آب در کشور که بیش ازسه برابر میران بارش در ايران است با وجود اين کم

های آوری آبی تعريف شده جهانی است و از سوی ديگر هنوز کشور از نظر جمعاستانداردها

 .کندسطحی با مشکلات زيادی دست و پنجه نرم می

سال آينده، خشک ترين دوران تاريخی خود را  ۴1براساس پیش بینی های ناسا، ايران طی 

بع آب های زير تجربه خواهد کرد و بر اساس گزارش های متخصصین داخلی، بیلان منفی منا

ساختار طبیعت و  میلیارد متر مکعب نزديک شده است در صورتی که  00زمینی کشور به رقم 

اقلیم کشور ديگر يارای جايگزين کردن اين حجم آب را ندارد. در نتیجه ، حتی اگراقلیم کشور 

مان تغییر کند هم، ديگر آبخوان های اين سرزمین احیا نخواهند شد و تنها سیلاب های خان

 .سوز ره آورد بارندگی های شديد خواهند بود

مترمکعب  ۴11سرانه آب در ايران به کمتر از هزارو 0۴11های جهانی سال طبق پیش بینی

طبق آمارهای  برای هر فرد در سال خواهد رسید و اين به معنی ورود به بحران آبی است.

های آينده سرمی برد و طی سال رسمی و به اعتقاد کارشناسان، ايران درآستانه بحران آب به

ها، شهرها ومناطق تبديل های کشوردربسیاری ازاستانتامین آب به يکی از بزرگ ترين چالش

 .خواهد شد

که اخیراً و احتمالاً توسط افراد غیر  به همین جهت راهکارهايی برای رفع مشکل کم آبی کشور 

فارس يا دريای مازندران به فلات  کارشناس و کارشناس مطرح گرديده ، انتقال آب از خلیج



منظر موافقان و مخالفان  مرکزی و اصفهان می باشد.در اين مقاله به ارزيابی طرح انتقال از 

 .پرداخته شده است

 

مطرح شده  22اين طرح به صورت جدی در اواخر سال -از منظر مخا لفان طرح انتقال آب

و  ن و سپس به قم و کاشان و اصفهان می برد از مازندران به سمنا بود آن طرح انتقال آب را 

بخش ديگر اين پروژه  خط لوله ديگری برای سبزوار و بیرجند و خراسان جنوبی و يزد است 

معصومه ابتکار ، مقام مسئول .بزرگ انتقال آب دريای عمان از بندرعباس به گل گهر بود

فلات مرکزی مخالفت کرده  حفاظت از محیط زيست ايران قاطعانه با طرح انتقال آب خزر به

است وی معتقد است که به جای طرح انتقال بايد الگوی مصرف آب را اصلاح کرد و در بحث 

به لحاظ زيست محیطی اين طرح صددرصد  فاضلاب ها موفق بودند.مخالفان طرح معتقدند 

زيادی  باطل است .انها دو دلیل عمده را برای باطل بودن اين طرح عنوان می کنند: وقتی حجم

از آب از يک اکوسیستم خارج شود برای آن اکوسیستم مخاطرات اکولوژيکی ايجاد می شود. 

دريای خزر اکنون به اندازه کافی دارای مشکلات حاد است و اگر فشار بیشتری به آن وارد شود 

آينده ای بدتر از درياچه ارومیه در انتظارش خواهد بود. معضل نمک های به جا مانده از 

ن کردن آب معضل بزرگی است که می تواند تیرخلاص را به دريای پرمشکل خزر شلیک شیري

کند. دلیل ديگر اين است که دريای خزر حتی پايین تر از سطح دريای آزاد است و انتقال اين 



آب در مسیر مشکل است. آب دريای خزر به هر نقطه ايران که انتقال داده شود مستلزم 

یر و صرف بسیار زياد انرژی است که هر دوی اينها باتوجه به شرايط تخريب بسیار وسیع در مس

خاص محیط زيستی شدنی نیست و فکر نکنیم هیچ گونه ارزيابی زيست محیطی هم اين عمل 

را تايید کند. چون انرژی زيادی برای پمپاژ آب لازم است و همچنین محیط زيست مسیر 

شود که اصلا جبران پذير نیست.همچنین انتقال اعم از جنگل و درخت و کوه تخريب می 

نزديک به نیم قرن است که دولتمردان می خواهند از دريای خزر و خلیج فارس آب به کوير 

منتقل کنند و همواره هم متخصصین گفته اند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ اقتصادی 

هستند که از زمان توقف  اين امر مطلوب به فايده نیست. اما متاسفانه يکسری جريانات موجود

سدسازی ها ، الان به دنبال انتقال آب هستند. به عبارتی اين داستان بیشتر به خاطر منافع 

شرکت ها و جرياناتی است که در پروژه های اين چنینی ذينفع هستند وگرنه انتقال آب شور 

و پول بیت  دريای خزر و شیرين کردن آن ، آنقدر پرهزينه است که صلاح نیست انجام شود

عده ای از .المال صرف چنین پروژه های غیرعلمی با مخاطرات زياد زيست محیطی گردد

های و حتی در دوران جنگ مطالعاتی برای اجرای طرحسال پیش81منتقدين گقته اند حدود

های کارون انجام مرکزی ايران از سرشاخهانتقال آبی با نام کوهرنگ برای انتقال آب به دشت

سال پیش 01و دو کوهرنگ حدود ين اساس طرح انتقال آب از طريق تونل شماره يکشد. برا

شود.و همچنین ها انتقال داده میبرداری رسید؛ درحال حاضر نیز آب از طريق اين تونلبهرهبه

سال پیش در زمان دولت هشتم آغاز شد ولی 01کار ساخت سومین تونل کوهرنگ نیز حدود 

خوزستان کمتر  نرسیده است.اما متاسفانه امروزه میزان متوسط بارندگی برداری تاکنون به بهره

و با توجه به افزايش جمعیت و همچنین نیاز روزافرون کشور به تولید برق از از گذشته شده 



و اين موضوع نشان دهنده طريق سدهای مهم استان نیاز امروز خوزستان بیش از گذشته شده

های خوزستان برای جبران افزايش نیاز است. حال اگر دخانهلزوم تنظیم هرچه بیشتر آب رو

ها عبور شود، ديگر از نیروگاهها به دشت مرکزی کشور انتقال دادهآب خوزستان از سرشاخه

شود بلکه از تولید برق هم به و شیلات محدود میتنها آب کشاورزیکند از اين طريق نهنمی

 .و اقتصادی بلکه توجیه اجتماعی نیز نداردها توجیه فنی.اين امر نه تن نوعی محروم خواهد شد 

آب طرح بزرگ انتقال آب از خلیج فارس يا دريای مازندران  -از منظر موافقان طرح انتقال

به فلات مرکزی و اصفهان هنوز در هزارتوی قانونی و جدل بین مخالفین و موافقین گیر کرده 

شم را به شیرين کردن آب های شور جلب است. از يک سو نیاز ساکنین يک کشور خشک چ

می کند و از سوی ديگر خاطره تلخ درياچه ارومیه ترس را در دل دوستداران محیط زيست اين 

مرز و بوم انداخته است. انتقال آب در بین فعالان و کارشناسان محیط زيست با اکثريت مخالف 

برای اجرای اين طرح وجود دارد.  روبرو است و اقلیت موافق در بین مديران اما تمايل بیشتری

را آخرين راه حل می دانند وقتی منبعی برای تامین آب بشريت  طرح انتقال آب  موافقین 

نداريم ، وقتی رودخانه ای در کشور باقی نمانده است ، وقتی که هیچ کس صرفه جويی نمی 

نمی ماند که آب کند ، آب بازچرخه نمی شود ، الگوی مصرف اصلاح نمی شود ديگر چاره ای 

درباره مشکل تخريب محیط   طرح انتقال آب معتقدند  درياهايمان را شیرين کنیم.موافقین 

بايستی لوله کشی از کنار جاده ها کشیده شود که تبعات محیط  زيست در مسیر لوله کشی ، 

د و زيستی ندارد. حتی اگر قرار باشد يک کريدور جديد برای انتقال لوله آب احداث شود باي

آب بايد در  حتما بايد براساس معیارهای زيست محیطی باشد. درباره مساله خطر نمک هم، 

کنار دريا شیرين شود نه اينکه آب شور را ببرند و در منطقه محل انتقال شیرين کنند. اينکه 



می گويند دريای خزر صدمه می بیند بايدگفت که دريای خزر همین الان با پساب های 

خانجات از بین رفته است اما مطئمن باشید که با اين طرح از بین نمی رودچون فاضلاب و کار

نمک برجا مانده اختلاطش با آب کم است و به عمق آب می روددونیز انتخاب آب شیرين کن 

ها می بايست با دقت و حساسیت زيادی انجام شود. يعنی بايد در جايی که کمترين حساسیت 

کرد. در عین حال سطح آب دريای خزر درحال بالا آمدن است. با  را دارد دستگاه ها را مستقر

ذوب شدن برف ها و گرم شدن زمین هم آب دريای خزر بالاتر می آيد. حال اين بالا آمدن آب 

بايد کنترل شود. آيا بهتر است میلیاردها تومان هزينه کنیم و جلوی پیشروی آب دريای خزر 

سال آينده شیرين کنیم. کاری که شايد فقط  51ی را برای را با ديوار کشی بگیريم يا آب اضاف

همچنین درباره مخالفت شديد  موافقین طرح .سانتی متر از سطح دريای خزر را پايین ببرد 51

الان جوی در کشور ايجاد شده که اکثرا » اکثريت فعالان محیط زيست خاطرنشان می کنند:

ما اگر آب دريای خزر را با مطالعه دقیق و رعايت بدون مطالعه با انتقال آب مخالفت می کنند. ا

تمام جوانب محیط زيستی به مناطق خشک و کويری انتقال دهیم بحران کم آبی را تا حدودی 

حل خواهیم کرد. نه تنها دريای خزر که آب دريای عمان هم برای اين کار مناسب است. به ياد 

ا شیرين می کند و با آن آب ، داشته باشیم که عربستان سعودی اکنون آب دريايش ر

محصولات کشاورزی تولید می کند و به ايران صادر می کند و ما هم چند سال است که خیار و 

های انتقال آب از دريای خزر اين است که از دغدغه گوجه عربستان را وارد می کنیم. اما يکی 

باشد و به ايجان مشترک میکشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، ايران و آذرب 5اين دريا بین 

تواند با اعتراض ها میشناسان انتقال آب اين دريا توسط يکی از اين کشورگفته برخی کار

کشورهای ديگر روبه رو شود. در اين زمینه برخی نیز نگران لاينحل ماندن رژيم حقوقی دريای 



ر به کويرهای طراح طرح انتقال آب دريای خز« علی خیاط خلقی»خزر هستند. ولی مهندس 

گويد: با اتفاقی که برای دريای خزر در حال وقوع است و سطح آب آن در حال بالا ايران می

افزايد: عواملی رفتن است، خیلی از کشورهای همسايه بايد به فکر تخلیه آب باشند.وی می

ای سبب شده چون گرم شدن کره زمین به دلیل تخريب لايه ازن و افزايش گازهای گلخانه

های يخی قطب شمال و اقیانوس منجمد شمالی شروع به ذوب شدن کند؛ از اين رو ست تودها

حجم ورودی آب به دريای خزر در حال افزايش است و اين امر ممکن است خطراتی را برای 

های سرريز را ها هم در تلاش هستند تا آباين کشورهای حوزه دريای خزر ايجاد کند. لذا آن

 .ندبه نحوی منتقل کن

 نتیجه گیری

داشتن آب و خاک سالم مهم ترين شاخص محیط زيست رو به کیفیت، و از پر اهمیت ترين 

منابع پايه کشاورزی محسوب می شود که زيستمندان ادوار کهن فلات ايران به درستی پی به 

، بهترين مديريت …مواهب آن برده و با انجام کشت ديم و ايجاد سیستم قنات و آبخوان داری و

منابع آب را در سرزمین های خشک ايران اعمال می کردند، اما حالا از اين شیوه مديريت 

حفاظتی منابع آب سالهاست که دور مانده ايم و کشور را تبديل به يکی از بحرانی ترين مناطق 

در خصوص منابع آب و خاک در زيستکره کرده ايم. بنابراين متولیان و مديران منابع پايه 

نین مردم، برای برون رفت از بحران کم آبی، چاره ای جز شناخت پیشینه تجارب کشور و همچ

مديريت منابع آب و خاک کشور که توسط گذشتکان و با تکیه بر دانش اکولوژی اعمال شده 

ندارند تا شايد با بکار بستن اين روش ها بتوان تا حدودی کمیت و کیفیت منابع آب کشور را 

سازی بود و اين ترل کرد. لذا بايد در چنین شرايطی به فکر فرهنگدر اين شرايط بحرانی کن



موضوع تنها راهکار حل بحران آبی است. در خصوص فرهنگ سازی دربحث آب بايد گفت که 

هیچ کار ضرب الاجلی نمی توان انجام داد و تعجیل در امور به ما ضربه خواهد زد لذا بايد برای 

بگیرد و تمام ابعاد فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی وسیاسی تمام کارها بررسی های لازم صورت 

 .لحاظ شود

 :منابع

 0208حاجیان، فارس، ناصر خلیج خزربه دريای اتصال طرح ملی رويای يک .بررسی0

 0202ايران، روزنامه صبح  مرکزی،خراسان کوير به خزر آب انتقال طرح شیرين و . شور8

 0200کام،جام جم، در دريا از ای . قطره2

 

  بشر حقوق و زیست محیط بطهرا

                                                               دکتر زهراارزجانی  

 برای زيست محیط از حفاظت که کندمی اقتضا المللی،بین مسائل پیشرفت به رو طبیعت

 تواندمی که ریامو از يکی .گیرد؛ قرار همگان جّدی توجه مورد آينده، نسلهای و امروز انسان 

 است؛ بشر حقوق و زيست محیط بین رابطه ايجاد باشد، زيست مؤثر محیط حفظ در

 زيست محیط از حفاظت به رسیدن جهت ایوسیله تواندمی بشر حقوق از قانونی حمايت زيرا

 ابزارهای شامل …و برابری سیاسی، مشارکت بیان، آزادی حیات، حق مثل حقوقی .باشد 



برای جهت، همین به طلبند.می را زيست محیط از بیشتر حفاظت هستندکه للیالمبین قانونی 

  حق شود،می بشر گیرگريبان زيست محیط تدريجی نابودی طريق از که مسائلی با برخورد 

 محیط از مندیبهره حق" يا "زيست محیط بر حق"بر مبنی بشر، حقوق چارچوب در جديدی

امن زيستی محیط داشتن که، اين ضمن حق، اين.شود شناسايی امن و سالم ،"شايسته زيست

 زيست محیط به که را فعالیتهايی 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 زيست عاتاطلا کسب در افراد حق به طرف يک از محیطی، زيست 

د جامعه افراد به ايناطلاعات واگذاری در دولتها تکالیف به اشاره ديگر طرف از و دارد اشاره يتی

افر حق تحقق برای لازم شرط محیطی زيست اطلاعات به دسترسی که است آن مهم نکته ..ارد

پیامدها و آثار از يافتن یآگاه زيرا است؛ محیطی زيست تصمیمات اتخاذ در مشارکت برای اد،

  زيست اطلاعات به افراد دسترسی به وابسته گذارند، تأثیر زيست برمحیط که عواملی ی

 تصمیمات اتخاذ در توانندمی کامل آگاهی با افراد که است مرحله اين از پس ..است محیطی

 همه و است همگانی حق آن، زيست محیط و زمین ، .باشند داشته مشارکت محیطی زيست 

 امکان که باشد ایگونه به بايد حق، اين از استفاده بنابراين، .شوند مندبهره آن از دارند حق

 بايد که اینکته .شود حفظ آينده نسلهای و حاضر نسل برای آن، از برداریبهره و استفاده 

آن لمقاب در آيد، پديد چیزی به نسبت انسان برای حقّی هرگاه که، ايناست داشت توجه بدان 

  اگر .اندسکّه يک روی دو تکلیف، و حق ديگر عبارت به.کرد خواهد خودنمايی نیز تکلیفی 



حق اين شده؛ شناخته رسمیت به انسان برای زيست محیط و طبیعت از برداریبهره و استفاده

استفاده خود حق از ایگونه به دارد انسان،وظیفه که است اين آن و کندمی ايجاد نیز تکلیفی ،

 زيست محیط از انسان اگر اساس، همین بر.نکند وارد ایلطمه ديگران حقوق به که ندک 

خدشه آن از استفاده در ديگران حقوق به که باشد ایگونه به او، استفاده بايد کند،می استفاده 

تن  واقعیت اين به بايد مختار، موجودی عنوان به انسان .نشود وارد ای

م و روحی تکامل محیط بايد اوست، جسمی و تکوينی رشد محل که گونههمان زمین که دهد،

بايد پس است، اختیاری و ارادی اش،روحی تکامل مقدمات و اسباب چون و باشد؛ نیز او عنوی

 رسیدن کند؛زيرا استفاده متعالی هدف اين برای زيست، محیط از مدبّرانه عالمانهو ایشیوه به 

 .بود نخواهد پذيرامکان سالم و امن زيستی محیط از دیمنبهره بدون معنوی و روحی تکامل به

 

 بازار مردانه ی کار و کارآفرین زنان

 زهراارزجانی دکتر

درصد و اين نرخ برای 07بازار کار ايران مردانه است و نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ايران

د ؟نرخ مشارکت درصد بوده است چرا زنان با نرخ بالای تححصیل در حاشیه قرار دارن22مردان 

دهد که در زنان حتی در مقايسه باخاورمیانه بسیار پايین استدر سطح جهان نشان می

کارآفرينی، استراتژی زنان و مردان متفاوت است. زنان برای کسب و کار و ورود به بازار کار و 

مطالعات انجام شده در سطح جهان نشان .کنندبقا در آن اهداف متفاوتی را دنبال می

دهند و کمتر به دهددر بیشتر موارد، زنان رضايتمندی درونی را برسودآوری ترجیح میمی

های جهانی که زنان برای کارآفرينی و علاوه بر چالش.مندند توسعه کسب وکار خود علاقه



زنان ايرانی با موانع فرهنگی،  اندازی کسب و کار برای خود و ديگران با آن روبرو هستند راه

مشکالت  موانع اشتغال و مديريت زنان در ايران شوند.عمده ترينمواجه می قتصادیاجتماعی و ا

ريزی منسجم و مدون برای اشتغال زنان،  برنامه فقدان تفکرمردسالاری ناشی از حاکمیت

مشکل فرهنگی، مخالفت مردان با اشتغال زنان و عدم همکاری آنان با زنان شاغل، دستمزد 

، عدم استفاده از تخصص زنان، عدم تمايل کارفرمايان به پوشش پائین زنان نسبت به مردان

ای زنان، رقابتهای کاذب در برخی محیطهای کاری ، هزينۀ زياد مهدکودک و فقدان  بیمه

بازار کار ايران با مشکلات عديده  .تشکلهای دولتی و خصوصی مناسب برای خود اشتغالی زنان

برای جوانان به ويژه زنان تا کمی دستمزد و نبود ای مواجه است که از نبود فرصت های شغلی 

فرصت های شغلی برای زنان و در نهايت انبوه جمعیت فارغ التحصیل ازدانشگاه های کشور که 

نیازهای بازار کار ايران هیچگونه مطابقتی .بتدريج وارد بازار کار کشور می شوند، شامل می شود

مطابق آمار، شانس زنان برای   ام می شود، نداردبا آموزش هايی که در دانشگاه های کشور انج

ورود به بازار کار بسیار کمتر از مردان است و در صورت ادامه چنین وضعیتی نه تنها احتمال 

نزديک شدن آنها به هم بعید به نظر می رسد بلکه شکاف عمیق تر می شود. اين شکاف 

میلیون زن  87خواهد داشت.از  پیامدهای منفی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

میلیون نفر کار می کنند.با اين حال تمامی زنان جامعه چه آنهايی  2فقط  ايرانی در سن کار،

موفق شده اند در بازار کار شغلى داشته باشند، چه آنهايی که موفق نشده اند، چه افرادی که 

ی که به دلايل مختلف ،کار در خانه نشین شده ويا به شاغلین غیر رسمى پیوسته اند و چه زنان

خانه را به عنوان يک شغل در پیش گرفته اند، با مشکلاتى روبرو هستند که باعث می شود نرخ 

مشارکت زنان در عرصه هاى اقتصادى کشور ما تا اين اندازه کاهش داشته باشدبه طور ذاتی 



کند شانس ها کمک میهايی نسبت به مردان دارند که به آنزنان در عرصه کارآفرينی برتری

 . بالاتری برای موفقیت داشته باشند

در اجتماع زنان رکن اصلی خانواده هستند و  1گری زنان بیش از مردان استحس حمايت.0

گری در دهند ضروری است. اين حس حمايتها از لحاظ حمايت عاطفی که ارايه میحضور آن

هد حس همکاری و کمک در زنان دشود و تحقیقات نشان میامور تجاری نیز ديده می

 تر از مردان استکارآفرين قوی

.زنان در زمینهء شناخت ديگران، درک رفتارها و قضاوت سريع بسیار تواناتر از مردان هستند. 8

گونه سخن کنیم که چرا ديگران چنین رفتاری دارند و اينهمواره به اين پرسش فکر می

دن ندارند در حالی که زنان در اين امور بسیار دقیق گويند. مردان اغلب توجهی به زبان بمی

المللی هنگامی که با فرهنگ طرف مقابل آشنا نیستید، همین توجه به هستند. در تجارت بین

   گیری صحیح استگشای شما در تصمیمرفتارها راه

ق المللی به کسانی تعلها بسیار بالاست. دنیای تجارت بین.صبر زنان و ظرفیت بخشش آن2

دهند شک کنند و دچار سوء تفاهم شوند. در اين جهان رفتارهای دارد که به ديگران اجازه می

زند و با حوصله کننده است و برندهء نهايی کسی است که لبخند میتجاری گاه بسیار ناراحت

 تر هستندپردازد. در اين حوزه بدون شک زنان از مردانموفقبه رفع مشکلات می

تر است. های گوناگون، مناسبها در درک موقعیتزنان به سبب دقت آن .رفتار اجتماعی۴

های خارجی برای موفقیت ضروری است در اين زمینه هوش درک آداب و رسوم و فرهنگ

های زن نسبت به مردان کارآفرين اجتماعی زنان بالاتر است. از سوی ديگر چون تعداد کارآفرين

ويکم، سدهء رشد شود.به اين ترتیب سدهء بیستجلب می هاتر به آنتر است، توجهات بیشکم



شود و اين امر نويدبخش رشد اقتصادی بالا برای تقريبا تمام سريع کارآفرينی زنان محسوب می

کشورها به خصوص کشورهايی است که زمینه را از هر جهت برای ارتقای سطح زندگی زنان 

 .کنندفراهم می

 

های مینز پیشروی پساب نیشکر در زآلودگی های زیست محیطی ناشی ا

 کشاورزی خرمشهر

 دکتر زهرا ارزجانی

با توجه به اينکه فرآيندهای استخراج شکر از نیشکر دارای حجم بالای پساب است که اين 

پساب ها دارای مقدار زيادی مواد آلی هستند که دفع آنها در محیط زيست و رودخانه ها 

محیط اطراف آنها می شود. لذا تصفیه پساب اين واحدها موجب آلودگی و ايجاد بوی تعفن در 

برای جلوگیری از آلودگی محیط زيست ضروری است. متاسفانه در حال حاضر در اکثر 

کارخانجات تولید نیشکر در ايران هیچگونه عملیاتی بر روی پساب خروجی انجام نمی گیرد و 

و منطقی در مورد پساب های اين پساب آلوده وارد محیط زيست می شود.چون فکر اصولی 

تولیدی به عنوان مهم ترين آلاينده نیشکر و تاثیرگذارترين بخش روی محیط اطرافش نشده 

بود.در ابتدای امر، پساب ها به رودخانه کارون تخلیه می شد.بعد از بحرانی شدن وضعیت 

زه آب ها در کارون تصمیم گرفته شد اين  EC رودخانه به دلیل کم آبی و به خاطر بالا رفتن

اين زهاب ها به زمین های پست  77اراضی پست کارون تخلیه شوند و در نهايت در سال 

کارون که آبگیر خطی بود تخلیه شدند.هم اکنون واحد شعیبیه )امام خمینی( به رودخانه 

 کارون، واحد دهخدا به تالاب هورالعظیم و 



بی( به تالاب شادگان تخلیه می واحدهای شرق کارون )دعبل خزاعی، سلمان فارسی و فارا

شوند. 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 اين 

ه های ما هزار میکروموس است آب تالاب ها و رودخان 02پساب ها بین چهار هزارمیکروموس تا 

هزار میکروموس است را در تالابی بريزيم که  01شیرين است، نمی توانیم پسابی که شوری آن 

 شوری آن دو هزار میکروموس است.           

 

اگر اين کار را بکنیم می تواند به اين رودخانه شوک وارد کندواکوسیستم آن را از بین خواهیم 

برای صید مناسب نیست . و بايد اين ماهی ها ، از نظر  برد. حتی ماهی های آبگیر نیشکر ، هم

 51سموم و فلزات سنگین بررسی شوند .که متاسفانه اين کار انجام نمی گیرد.برطبق اصل 

در جمهوری اسلامی ايران حفاظت از محیط زيست که نسل امروز و نسل »قانون اساسی ايران 

شته باشد وظیفه عمومی تلقی می گردد. های بعدی بايد در آن حیات اجتماعی رو به رشدی دا

از اين رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زيستیا تخريب غیر قابل جبران 

آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.ما در اين راستا می توانیم از تجربیات کشورهای ديکر 

جاهای مختلف دنیا اين کار استفاده کنیم ما اولین کشوری نیستیم که نیشکر می کاريم، در 

انجام شده است .کشورهای آفريقايی، آمريکای جنوبی، کوبا و چین و هند خیلی قبل از ما آن 



هم در ابعاد وسیع تر کار کردند و روش های مديريتی خیلی خوب برای اين کار پیدا کردند. 

را حفظ کنند. مثلادر آنها مثل ما نیشکر دارند اما توانسته اند رودخانه ها و تالاب هايشان 

استرالیا سیستم های خیلی خوبی پیاده کرده اند. از گونه های گیاهی مناسبی که شوری آب را 

هزار میکروموس تحمل و جذب می کند و کاهش می دهد، استفاده می کنند. کاهش  21تا 

به حجم پساب با مديريت در مزرعه و مديريت خارج از مزرعه يکی از مواردی است که بايد 

تخلیه »سرعت آن را اجرا کنیم. در دنیا سیستم های مديريت زيست محیطی پساب به سمت 

می رود. يعنی کاری می کنند که تخلیه پساب خود را به صفر برسانند. بنابراين واقعا با « صفر

مديريت و بررسی پساب می توان مشکل را کاهش داد و پساب های نیشکر را که تهديدی 

 81يست، بايد به فرصت تبديل کرد. با مديريت پساب می توان تا بیش از است برای محیط ز

 درصد در مصرف آب صرفه جويی کرد.                                                                                   

 تحلیلی بر بحران های زیست محیطی استان خوزستان

   دکترزهراارزجانی                 

از کرخه تا کارون، از دز تا مارون همه داغدار از دست رفتن تدريجی خوزستان هستند 

.ريزگردها مدتهاست نه تنها خوزستانی ها را از حق تنفس محروم کرده بلکه تیشه به ريشه زير 

ساخت های اقتصادی و صنايع اين استان زده است. خوزستان نفس هايش به شماره افتاده 

سارت زيادی به صنايع، سیستم تهويه کارخانه ها ، بخش بهداشت و...در است.ريزگردها خ

مجموع زندگی را مشکل کرده است.به رغم شرايط بحرانی ، تا به حال خسارت وارد شده ناشی 

برخی  از ريزگردها بر استان خوزستان از طرف مرجع مستقل و غیر سیاسی عنوان نشده است.

میلیارد تومان برآورد کردند در حالیکه  011ريزگردها را  از  نمايندگان مجلس خسارت سالانه



برابر بودجه ای  5/8میلیارد تومان می دانند همین رقم  0211مديريت بحران استان خوزستان 

داده شده است.اين پديده با اختلال در زندگی انسان   است که برای آبادانی استان تخصیص

مسکن،خدمات و همه آنچه که چرخ اين استان را باعث کاهش تقاضای فعالیت سرمايه گذاری ،

اين استان   هزار نفر نخبه خوزستانی بخاطر ريزگردها آينده 2می گرداند و همچنین مهاجرت 

را تیره و تار می کند . متاسفانه سلامت شهروندان در نگاه تصمیم گیران تاکنون امری ضروری 

در  محیطی استان صورت نگرفته است نبوده و در نتیجه اقدامی عاجل برای حل مشکل زيست

به عنوان مهمترين  زمینه جايگاه و اهمیت اقتصادی استان خوزستان برای ايران بايد گفت:

میلیارد تومان درآمد مالیاتی  200تولید نفت و گاز و پتروشیمی، دومین جايگاه در تولید فولاد، 

هزار تن خرمای مرغوب،  081شکر، میلیون تن تولید سالانه  8دولت از اين استان کسر میشود، 

 فرودگاه بین المللی می باشد. 8خطوط راه آهن کشور، بندر معروف امام با 2۴

داستان تلخ خوزستان برای استان های سیستان و بلوچستان، بوشهر، ايلام و کرمان هم صدق 

خسارت  نشینیدن صدای شهروندان ايرانی از زير خروارهای خاک می تواند علاوه بر . می کند

 اقتصادی ،هزينه های اجتماعی و سیاسی در پی داشته باشد
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 علل خشکسالی و گسترش بیابان 

عمولا اقلیمی میباشندکه بسیاری ازمناطق خشک ونیمه ازتغییرات م خشکسالی ها يکی-

خشک دنیاراباشدتهای زياد هر چند سال يکبار در بر می گیرد. در بسیاری از سالها هم رخداد 

خشکسالی برای مدتی مشخص نیست از اين رو شناسائی خشکسالی خود يافته ای ارزشمند 

م آنرا مناطق خشک و نیمه خشک برای مديريت منابع آبی مناطقی چون ايران که بخش اعظ

و چشم انداز ايران را به طور کلی دگرگون خواهد کرد. تشکیل می دهد محسوب خواهد شد.

شوند، کشورهای ترين در میان کشورهای جهان شناخته میکشوری که به عنوان بدبخت 01

 ۴5یان کشور هستیم.در م 01اند و ما در حال وارد شدن به اين بدون آب و اسیر خشکسالی

ها به عنوان کشورهای در خطر خشکسالی شديد نام برده کشوری که ناسا در گزارش خود از آن

 .بود، ايران در جايگاه چهارم قرار داشت

 

معضل خشکسالی تنها مختص ايران نیست و اين بحران هم اکنون دامنگیر تعدادی از ايالت 

 00میلادی، خشکسالی کشور  1581سال تا  های غربی آمريکا بخصوص کالیفرنیا شده است

برابر شرايط فعلی خواهد شد و نزولات جوی هم کاهش خواهد يافت. اين شرايط منجر به 

شود.طبیعت ايران وارد مرحله تغییر نگرانی عمیق درخصوص آينده ايران، منطقه و جهان می

رود کاملا کرد زايندهفاز شده است. از حالا به بعد ما دائم غافلگیر خواهیم شد. چه کسی فکر می

ها کاملا خشک شود؟الان از جنوب البرز و شرق زاگرس تا مرزهای جنوب خشک شود؟ يا دشت



میلیارد مترمکعب آب استاتیک داشتیم  511شرقی کشور در معرض تهديد کمی آب است. ما 

را میلیارد مترمکعب از آن  051سال گذشته  25-21ها سال قبل در زير زمین. در از میلیون

های زيرزمینی استفاده ايم. باقیمانده آن هم شور است. الان هم داريم از سفرهاستفاده کرده

ما در حال از دست دادن با سرعتِ میراث طبیعی خود هستیم؛ به خصوص اين که  .کنیممی

ها و به معنای اين است که آبشخورسالیی خشکهم شديم و اين دورهسالیی خشکوارد دوره

کند و آن کاری که یاهی در حال از بین رفتن است، فرسايش خاک شدت پیدا میپوشش گ

ها نتوانستند انجام دهند، طبیعت اين دفعه انجام خواهد داد!سومالیزاسیون يا تبديل انسان

شدن طبیعت ايران به سومالی، سه مرحله دارد. اول به صورت بلعیدن طبیعت خود را نشان 

بلعند. اين روند، آغاز شده و اثرش را طبیعت را برای پیشرفت میدهد، به اين ترتیب که می

 01ها خشک شده است و ما ها و رودخانهبینیم که درياچهکامل گذاشته است. در نتیجه آن می

ايم. در مرحله بعدی سومالیزاسیون، کشاورزی بلعیده درصد حیات وحش را از دست داده

صرفد. می شود، طوری که کشاورزی و دامداری نمیتر شود. يعنی منابع آب کم و گرانمی

همین الان اگر بخواهیم به تجارت آزاد روی بیاوريم، می توان اغلب چیزهايی را که در ايران 

تر از خارج وارد کرد. در مرحله بعدی سومالیزاسیون، هیولای کم آبی به شود، ارزانتولید می

ها که در واقع به کمترين میزان مصرف يعنی کند؛ يعنی به آب مصرفی انسانشهرها حمله می

بحران آب فعلی در ايران از تقريبا ده سال پیش شروع شد. مديريت  .رسددو تا چهار درصد می

بیست  .های سطحی و زير سطحی شدها و هدر رفتن آبصحیح ما موجب خشک شدن تالابنا

بحران آب و توفان نمک  کیلومتر مربع هنوز به 5811سال پیش درياچه ارومیه با وسعت 

های خود را از دست نداده بود، پانزده سال پیش درياچه هامون درصد آب 05نرسیده بود و 



کیلومتر مربع وسعت داشت و به سه تکه کوچک تبديل نشده بود، پانزده سال پیش  ۴111

غم رود علیرسال پیش آب زاينده 01های فارس خشک نشده بودند. بختگان، پريشان و تالاب

وصل « گاوخونی»کاهش در تابستان، واقعیت داشت و سی و سه پل اصفهان را تا تالاب مرکزی 

بايد توجه داشت که اين بحران آب و گسترش خشکی و بیابانزايی و ريزگردها در  .کردمی

ها، شرايط طور مستقیم بر اقتصاد محلی کشاورزان، وضعیت خانوادههای مختلف ايران، بهبخش

ها و بالاخره سلامتی و بهداشت شهروندان، اثرات شکننده ع روانی و اجتماعی انسانشغلی و وض

علاوه اين بحران سرسخت منجر به تلاشی زندگی جمعیت انبوهی از و منفی گذاشته است. به

 .های اقلیمی را گسترش خواهد دادمردم شده و مهاجرت

انون اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و مطابقت آن با ق 14شرح ماده 

 جمهوری اسلامی ایران

 دکتر زهرا ارزجانی

آموزش و پرورش از مسائل بسیار اساسی در يک جامعه است. اهمیت آموزش و پرورش در 

جوامع امروزی امری انکارناپذير است. امروزه بر اساس شاخصهای ارائه شده از سوی بانک 

اين مسئله عالوه بر آن که از بعد جهانی، آموزش و پرورش از معیارهای توسعهی پايدار است. 

حقوق داخلی حائز اهمیت است از بعد بین المللی نیز شايان توجه است، به نحوی که میتوان 

گفت اقدامات بینالمللی در راستای حمايت از حق آموزش و تحقق آزادی آموزش چشمگیر 

نگی و اجتماعی میباشد. اقدامات بینالمللی جنبهی ً دولتها به دالیل مختلف سیاسی، فره

 .حمايتی صرف دارند و معموال حق و آزادی آموزش را به طور کامل به رسمیت نمیشناسند



میتوان گفت مسئلهی آزادی آموزش و پرورش از مباحث میان رشتهای است که در فلسفه، 

جامعه شناسی و حقوق مورد توجه قرار میگیرد. از بعد جامعهشناسی هدف افراد از يادگیری 

ه منافع مختلف است. بیشتر مردم معتقدند که بدون آموزش، جهان آنها به لحاظ رسیدن ب

اقتصادی، فکری، فرهنگی، اجتماعی و يا حتی اخالقی غنی نیست. ابن احساس ناشی از يک 

 .لفاظی سیاسی نیست بلکه مبتنی بر تجارب مستقیم است

 اعلامیه جهانی حقوق بشر  10ماده 

دست کم در دروه های ابتدايی و پايه، رايگان در اختیار  آموزش و پرورش میبايست،  .1

همگان قرار گیرد. آموزش ابتدايی می بايست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می 

بايست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای 

 پذيرد. تمامی افراد و بر پايه شايستگی های فردی صورت 

. آموزش و پرورش می بايست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقويت رعايت 8

حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش بايد به گسترش حسن تفاهم، 

دگرپذيری ]تسامح[ و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی يا دينی و نیز به برنامه های 

. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش 2اه حفظ صلح ياری رساند. در ر« ملل متحد»

برای فرزندان خود برتری دار ند. حق آموزش رايگان و همگانی جز حقوق بنیادين شهروندان 

است که هم قانون اساسی ايران و هم قوانین اساسی ساير کشورها براساس توافقات بین المللی 

ه ای اين امر شکل اجماعی يافته است لیکن لازمه برخورداری از بر آن تاکید دارند و به گون

آموزش رايگان و همگانی در دسترس قرار داشتن آن برای همگان از جمله روستائیان و عشاير 

ی جهانی حقوق بشر در اين ارتباط اعلامیه 82ی و ساير گروه های اجتماعی است. بند اول ماده



دارد، تحصیل حداقل در مراحل ابتدايی بايد رايگان  بیان داشته است:هر کسی حق تحصیل

ای نیز در های فنی و حرفهباشد. همچنین تحصیلات ابتدايی بايد اجباری شده و آموزش

دسترس عموم قرار گیرد. آموزش عالی هم بايد برای همه و بر اساس شايستگی در دسترس 

د از امکانات آموزشی برخوردار باشد.حق آموزش به اين معناست که اعضای يک جامعه حق دارن

 شوند.

 :اين حق دارای ويژگیهايی است 

اجباری بودن: به اين معنا که حق آموزش و پرورش ايجاب میکند که اولیاء اطفال الزاما  .0

نوباوگان خود را از سنین معین و برای مدت مشخص به مدرسه بسپارند.اجباری بودن حق 

الفان چنین استدلال میکنند که اجباری دانستن اين مذکور نیز خود محل مناقشه است. مخ

 حق خود مغاير با حقوق و آزاديهای فردی است. 

.رايگان بودن: آموزش و پرورش تا سطوح مشخصی بايد رايگان باشد.رايگان بودن آموزش و 8

حق اعضای جامعه در برخورداری از امکانات آموزشی اين تکلیف را برای دولت به همراه دارد 

 .آموزشی مناسب، با کیفیت و رايگان برای اعضای جامعه ارائه دهدکه 

میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همین مضامین از جمله اجباری و  02یماده

رايگان بودن آموزش ابتدايی، تعمیم آموزش و پرورش متوسطه، حرکت به سمت مجانی کردن 

اعلام داشته: آموزش و پرورش عالی بايد به  "ج  "آموزش متوسطه، و ... را بیان کرده و در بند 

ی معمول کردن تدريجی آموزش و پرورش مجانی به ی وسايل مقتضی به ويژه به وسیلهکلیه

تساوی کامل بر اساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد. مفاهیم و مضامین فوق 



يونسکو  0021دسامبر  0۴صوب در مواد يک و چهار کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش م

 نیز

مورد تصريح و تاکید قرار گرفته است. همچنین اين مسأله در میثاق حقوق مدنی و سیاسی،  

ی آمريکايی حقوق بشر، پروتکل اول کنوانسیون اروپايی حقوق بشر و منشور آفريقايی اعلامیه

بند سه اصل سوم قانون حقوق بشر ذکر شده است. لذا يکی از وظايف اساسی دولت با توجه به 

اساسی اين قرار گرفته که آموزش و پرورش و تربیت بدنی رايگان را برای همه در تمام سطوح 

در بند سه « برای همه»مهیا سازد و آموزش عالی را تسهیل و تعمیم نمايد.به کارگیری عبارت 

کند که قانون ام، ذهن را به اين سو متمايل میدر 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 شايستگیکشور را روا نمی

 شوند. مند میهای متفاوتی از اين امکان بهرهمیزان

ران بر آموزش و پرورش رايگان تاکیدی جدی دارد و اين قانون اساسی جمهوری اسلامی اي

امر را در اصول متعددی نظیر بند سوم اصل سوم، اصل بیستم، اصل سی ام، بند نخست اصل 

مردم ايران از هر قوم و » چهل وسوم بیان میکند.اصل نوزدهم قانون اساسی ايران می گويد: 

رنگ و نژاد و زبان و مانند اينها سبب امتیاز  قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و

همه افراد ملت اعم از زن و » .همچنین اصل بیستم قانون اساسی مقرر می دارد: « نخواهد بود. 

مردم يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و 

 فرهنگی برخوردارند.



صراحت اعلام داشته که: دولت موظف است وسايل آموزش و ام قانون اساسی به اصل سی

ی ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصیلات عالی پرورش رايگان را برای همه

 را تا سرحد خودکفايی کشور به طور رايگان گسترش دهد. 

ست که با فراگیری از دلايلی که قانون آموزش عالی را همچون ابتدايی اجباری اعلام نکرده اين ا

های دانشگاهی، افراد قادر به تصدی مشاغل پیچیده و تخصصی خواهند بود. لذا به اين رشته

توان آموزش عالی را، همانند آموزش ابتدايی تا متوسطه، يک نیاز عام و فراگیر علت که نمی

 دانست اجباری کردن آن نیز ضرورتی نداشته است. 

ی : دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظف هستند نسبت مطابق اصل چهاردهم قانون اساس

به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمايند و حقوق انسانی آنان را 

رعايت نمايند و هر مصوبه يا قانونی که خلاف اين امر را مقرر بدارد  -از جمله حق آموزش

قانون اساسی از آنجا که قانون  78ود .مطابق اصل شخلاف قانون اساسی و ناقض آن ارزيابی می

در رأس هرم قوانین قرار  -شودکه میثاق مشترک يک ملت محسوب می -اساسی هر کشور

از اصل چهل و  0تواند خلاف قانون اساسی باشد. بند ای نمیگیرد و هیچ قانون يا مصوبهمی

ته و يکی از نتايج پايداری اقتصاد سوم نیز، آموزش و پرورش را جزء نیازهای اساسی بشر دانس

ی در کشور را تأمین مناسب آموزش و پرورش برای همگان، معرفی کرده است. همچنین اشاره

های اجتماعی و فرهنگی در مواد مختلف نیز قطعاً حق بر آموزش و کلی قانون اساسی به آزادی

حق آموزش و پرورش، عضويتش گیرد.از ديگر الزامات دولت ايران به رعايت پرورش را در بر می

در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون مبارزه با تبعیض در 

آموزش يونسکو است که به طور طبیعی التزام به اين امر را برای دولت به همراه دارد. از جمله 



های عمومی آگاهیوظايف اساسی دولت طبق بند دو اصل سوم عبارت است از بالابردن سطح 

های گروهی و وسايل ديگر، و طبق ی صحیح از مطبوعات و رسانهها با استفادهی زمینهدر همه

های علمی و فنی و تقويت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه»بند چهار همان اصل: 

در صورتی البته اين مهم «. فرهنگی واسلامی از طريق تأسیس مراکز تحقیق و تشويق محققان

ی کاملاً يکنواخت بیان امور علمی صرف و تفکرات محقق خواهد شد که نظام آموزشی از شیوه

تر نمايد.از های خود را در میدان عمل به واقعیات نزديکمحض فلسفی عبور کرده و تئوری

ی بندها و موادی که در قانون اساسی نسبت به آموزش و پرورش بیان شده است نکاتی ملاحظه

 د قابل استخراج است که دولت اسلامی بايد نسبت به آنها توجه نمايد.چن

  در ضمن اينکه وسايل و محیط آموزشی رايگان بايد توسط دولت مهیا شود، شرايط بايد

-ای باشد که هیچ کس از هیچ قشری به دلیل فقر و نداری از نعمت دانشبه گونه

اقشار ضعیفی که توان پرداخت  بهره نماند. دولت بايد برای حمايت ازاندوزی بی

های مدارس خصوصی را ندارند امکان تحصیل رايگان را فراهم آورد. از سوی هزينه

ديگر اين فضاهای آموزشی بايد دارای شرايط صحیح ايمنی، بهداشتی و 

 استانداردهای پذيرفته شده باشند. 

 های علمی، احیتمربیان و معلمانی که با اين مراکز مرتبطند بايد از حد اعلای صل

 اخلاقی و ديگر استانداردها برخوردار باشند.

 ی اسلامی و قانون اساسی کاملاً منطبق باشد.محتوای آموزشی بايد با اهداف عالیه 

  ،همچنین دولت موظف است که فضای آموزشی لازم و ساير امکانات، نظیر استاد

فراهم نمايد تا هر کس  آزمايشگاه، منابع تحقیقات و ... را برای سطوح آموزش عالی



که مستعد برای حضور در مقاطع بالاتر و تحصیل مراتب علمی ويژه است بتواند به 

اين مرتبه دست يابد. و دولت نیز از دانش اين فرد در راستای خودکفايی کشور 

 استفاده نمايد. 

 نگاهی به وضعیت آموزش و پرورش در جامعه نشان میدهد که متاسفانه وضیعت آموزش و

پرورش ايران چندان مطلوب نیست با توجه به آشکار شدن جايگاه و نقش آموزش و پرورش در 

ارتقا و پیشرفت کشورها ولی در کشور ايران بهای چندانی به اين مساله داده نمی شود و 

نگرشی علمی و مدرنی نسبت به مساله تعلیم و تربیت در ايران وجود ندارد.  تقريبا روال کارها 

 اصول چند دهه پیش، انجام می شود. سیستم شناسايی، ناکارآمد است . بر اساس 

وقتی معاون وزير آموزش و پرورش از صفر بودن آمار کودکان بازمانده از تحصیل سخن 

دهد که سوادی اختصاص می گويد و خطاهای احتمالی در ارائه اين آمار را به کودکان بیمی

توان داشت  ناکارآمدی سیستم تنها قضاوتی که میاند، هستند؛ اما هنوز شناسايی نشده

شناسايی کودکان جامانده از تحصیل است.حضور کودکانی که همزمان در ساعات مدرسه در 

شان گدايی از رهگذران است اند يا آنها که شغل دائمیای از خیابان مشغول دستفروشیگوشه

کنند، صورت پنهانی کسب درآمد می های تولیدی و مراکز خدماتی بهيا آنهايی که در کارگاه

حضوری آنچنان پررنگ دارد که محال است به چشم مردم حتی مسئولان آموزش و پرورش 

التعلیمی که هنوز نیامده باشد.اين کودکان در همه جای کشور وجود دارند؛ مثل کودکان لازم

از سنین پايین به دهند و در برخی مناطق به خاطر فقر والدين، امکان تحصیل را از دست می

شوند. اما اگر وزارت آموزش و پرورش دست راست و چپ خانواده برای امرار معاش تبديل می

اصرار دارد اين حقايق را ناديده بگیرد و در آمارها، عدد صفر را مقابل اين موضوع بنويسد. نمی 



مارهای نگران توان به درستی گفت که اين رفتار ناشی از سیاستی است که به دنبال ارائه آ

داند چطور بايد کودکان بازمانده از گردد يا ثمره سیستمی ناکارآمد است که نمیکننده نمی

 تحصیل را شناسايی کند.

با وجود اين، علت نهفته پشت اين آمارها هر چه که باشد؛ مهم به پايان رساندن نقطه 

سواد است؛ دکان بیهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده که خروجی آن تولید کوضعف

همان وضعیتی که اگر ادامه پیدا کند آموزش و پرورش همچنان سیستمی خواهد بود که 

سوادی در کشور را بگیرد. بنابراين، می توان نتیجه گرفت که ، حق تواند جلوی تولید بینمی

 تحصیل و آموزش بخشی از حقوق بشر است که به صورت بین المللی و در اسناد متعدد حقوق

بشر به رسمیت شناخته شده است . احترام به حق تحصیل و آموزش برای همه شهروندان فارغ 

از اعتقادات مذهبی ، سیاسی ، جنسیتی و نژادی از نشانه های بارز پايبندی حکومت ها به يکی 

از جنبه های مهم حقوق بشر در سطح جهان است . اين حق بايد بدون هرگونه تبعیض و در 

انسانی برای همۀ افراد فراهم گردد و دولت ها مکلف اند با بهره گیری از همۀ  راستای کرامت

 منابع در دسترس ، زمینه را برای بهره مندی شهروندان از آموزش فراهم کنند.                           

 منابع

 :،مجموعه ی اسناد بین المللی حقوق بشر، قسمت اول، تهران 0222ارجمند، اردشیر  .1

 رات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دومانتشا
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 فقر و نابرابری جغرافیای اقتصادی ایران 

 دکتر زهرا ارزجانی        

فقر ونابرابری پديده ای پیچیده و چند بعدی  که ازجنبـه هـای اقتـصادی، اجتمـاعی، 

سال تلاش رسمی جهان برای توسعه و  51علیرغم فرهنگـی، سیاسی قابل بررسی است

و فناوری، ما هنـوز در قـرن بیست و يکم شاهد نابرابری فزاينده  پیشرفتهای عظیم در علوم

میان مردم کشورهای مختلف هستیم و تقريبـًا يـک سـوم از جمعیـت جهان زير خط فقر قرار 

 تهديدهايی ديگر ساز زمینه و است مطرح انسانی امنیت مستقیم تهديد يک عنوان به فقردارند

 همچنین گرفت خواهد نیز را کشور سیاسی نظام و صادیاقت نظام دامن آن از بخشی که است

 سیاسی نظام امنیت مستقیم طور به جامعه، در نابرابری و فقر افزايش ماحصل سیاسی، بعد در

نابرابری که میتوان آن را به معنای ساده عدم دسترسی مساوی به  اندازد. می مخاطره به را

برابر جغرافیايی که درصد وسیعی از کشوررا به فضاهای نا .منابع و فرصتهای يکسان تعريف کرد



خود اختصاص داده است بی شک ناشی از توسعه نابرابر و نامتوازن است که ريشه در توزيع 

تا  85میلیون نفر زير خط فقر مطلق قرار دارند و 08امروزه شوربختانه .ناعادلانه امکانات دارد

درصد درآمد کشور در اختیار چیزی  17 کهبرندمیلیون تن، زير خط نسبی فقر بسر می 21

درصد از اقشار  71درصد باقیمانده را  21درصد از اقشار مرفه جامعه است و  21نزديک به 

اما با وجود رشد فزاينده درآمدهای نفتی آمارهای رفاهی متوسط و پايین جامعه در اختیار دارند

ايی مطلوبی شکل نگرفت و در اين دولت تحول چندانی به خود نديد به طوری که اشتغال ز

وضعیت فقر و نابرابری نیز سیر صعودی را طی کرد.و کلا وارد شدن نفت به صحنه ی اقتصادی 

استبداد نفتی می توان ياد »کشور، نقش خاصی بـه دولـت داده اسـت. چنانچه از آن به عنوان 

 که معنا اين به است. قابلیتی فقر از بیشتر درآمدی فقر ايران در که دهد می نشان آمارها.کرد

 اما کنند، ايجاد را ضروری های زيرساخت کشور نقاط از بسیاری در که اند شده موفق ها دولت

 بلوچستان، و سیستان چون مناطقی در البته است. نشده درآمدزايی به منجر ها زيرساخت اين

 و بالاست بعدی دچن فقر يا قابلیتی فقر هم هنوز لرستان و ايلام کردستان، گلستان، هرمزگان،

 در نشینی حاشیه گسترش و فقر شدن شهری و شهر به روستا از مهاجرت روند امر همین

 دولت بودن کار روی با مصادف که گذشته دهه يک در .است شده موجب را کلانشهرها اطراف

 عدالت استقرار بر مبتنی کلی گیری جهت و شعارها اينکه وجود با بود، دهم و نهم های

 نفت شدن گران واسطه به سرانه درآمد سابقه بی رشد با نیز کشور و بود فقرزدايی و اجتماعی

 مجموع در دوره اين در ايم. بوده کشور در فقر رشد شاهد معکوس روندی در اما شد، مواجه

 همه نفتی درآمدهای مجموع از رقم اين که شد کشور نصیب نفتی درآمد دلار میلیارد 781

 میلیارد ۴28 برابر هم روی قبلی دولت سه درآمدهای کل است. بوده بیشتر گذشته های دولت



 دهم و نهم های دوره درصد 75 به نزديک تنها هم روی قبلی دولت شش يعنی بود دلار

 گذشته دهه يک در دهم و نهم های دولت داشتند.اقدامات نفتی درآمدهای جمهوری، رياست

 نزديک مرفه و بالا طبقه به رفاهی های شاخص لحاظ از را متوسط و فقیر طبقه اينکه جای به

 هر ريزش سبب و ساخته تر نزديک فقیر طبقه به را متوسط طبقه و فقیرتر را فقیر طبقه سازد،

 بايد می جامعه در نابرابری و فقر گسترش است. شده فقیر طبقه سوی به طبقه اين بیشتر چه

 از وسیعی طیف زاينده سو يک از فقر هک چرا گیرد؛ قرار توجه مورد ملی اولويت يک عنوان به

 است. عمومی شورش و عصیان برای ظرفیتی بسترساز ديگر سوی از و اجتماعی های آسیب

 از.کند می تهديد شدت به را کشور ملی امنیت و اجتماعی امنیت آن به توجهی بی بنابراين،

 بیشتری فقر گرفتار مرزی های استان که ، شد متذکر کشوربايد در فقر جغرافیايی توزيع نظر

تمرکـز مراکز  .است تر متوازن نا آن توزيع و بیشتر فقر میزان کشور ای حاشیه نقاط در و بوده

صنعتی و تولیدی و زيرسـاختهای عمده ی اقتصادی در برخی از استانهايکشـور، توزيـع نابرابر 

های محروم نسبت خدمات رفاهی و آموزشـی ، افزايش اختلاف شـاخصهای رفاه در بین اسـتان

به اسـتانهای برخوردار، تقسیم ناعادلانه ی فرصتهای مديريتی و سهم نابرابر مناطق محروم در 

مشارکتهای سیاسی، ازجمله عواملی هستند که به تشديد فقر و محرومیت در مناطق محروم و 

زمینه  مرزی و افزايش مهاجرتها منجـر میگردد شوربختانه آمار رسمی و دولتی دقیق در اين

وجود ندارد برای نشان دادن اين نابرابری نیاز به آمار جمعیت اقوام است واين  آمار غیر رسمی 

تمرکـز مراکز صنعتی و تولیدی و زيرسـاختهای عمده ی اقتصادی در برخی از  .چنین است

در کشـور، توزيـع نابرابر خدمات رفاهی و آموزشـی ، افزايش اختلاف شـاخصهای رفاه  استانهای

بین اسـتانهای محروم نسبت به اسـتانهای برخوردار، تقسیم ناعادلانه ی فرصتهای مديريتی و 



سهم نابرابر مناطق محروم در مشارکتهای سیاسی، ازجمله عواملی هستند که به تشديد فقر و 

محرومیت در مناطق محروم و مرزی و افزايش مهاجرتها منجـر میگردد شوربختانه آمار رسمی 

ی دقیق در اين زمینه وجود ندارد برای نشان دادن اين نابرابری نیاز به آمار جمعیت اقوام و دولت

 است واين  آمار غیر رسمی چنین است

 

در نهايت عوامـل اقتصـاد سیاسـی و نظـام برنامه ريزی و سیاستهای کلان نقش بیشتری 

استانهای ايران داشته  نسبت به ساير عوامل در تکوين و تشـديد نـابرابری در نقاط شهری

اصل بیسـتم، تصريح میکند، همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد، يکسـان در حمايت قانون .اند

قرار دارند، و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين 

يزيهايی در آينده بنـابراين می توان گفت که با چنین روند و برنامهراسلامی برخوردارند.

استانهای محروم با محدوديت های بیش تری در دستیابی به توسعه مواجه خواهند بود. 

چنانچه اگر نابرابريهای ناحیهای با روند فعلـی تـداوم يابد به تضعیف وحدت و حاکمیت ملی 

 واهد بود..میانجامد و در آينده نابسامانیهای بیش تر بـويژه در نـواحی محروم دور از انتظار نخ

 



 

 

 

 دلایل گسترش  حاشیه نشینی در ایران

 دکتر زهرا ارزجانی

يک پديده جهانی واز پیامدهای رشد سريع و ناهماهنگ  (Marginalization)حاشیه نشینی

اقتصادياست . حاشیه نشینی زندکی –برنامه های اقتصادی و افزايش دوگانگی های اجتماعی 

ت غیر رسمی و غیر قانونی ست و ساخت و ساز در آنها با در مناطقی که  سکونت در ان به صور

در واقع حاشیه نشینی نوعی سکونت است که در  قوانین و ضوابط شهرسازی هم خوانی ندارد.

آن افراد در مناطق مجاور شهر يا کلانشهری اقامت دارند و ازامکانات و خدماتی به مراتب کمتر 

از نظروضعیت فرهنگی و اقتصادی نیز با آنان  و ناچیزتر از شهر مرکزی بهرهمند هستند و

تفاوتهای آشکاری دارند؛ بنابراين تضمین امنیت در حاشیه شهرها يا شهرهای حاشیهای 

کلانشهرها دغدغه و عاملی مهم در سلامت اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی شهرها و به تبع آن 

وص پس از اصلاحات ارضی باز و بخص ۴1شروع اين پديده در ايران تقريباً به دهه کشور است.

شهری افزايش يابد. گسترش شهرنشینی و رابطه آن با  -که سبب شد مهاجرت روستا گرددمی

های اصلی الگوی توسعه شهری کشور در چند دهه های اجتماعی و اقتصادی از مشخصهآسیب

وجب شکل اخیر است و رشد و توسعه شتابان و توزيع نامتعادل شهرنشینی در دوره جديد که م

گیری حاشیه ها و محلات اسکان غیررسمی در اطراف شهرها شده، خود يکی از عوامل اصلی 



های سال اخیر جامعه روستايی کشور زيرساخت05، 01طی .های اجتماعی استبروز آسیب

کشی آب در اين مناطق پس از حذف های لولهخود را از دست داده است، به عنوان مثال شبکه

پوسیده شده و بسیاری از منابع معیشتی روستاها از دست رفته است. بنابراين جهاد سازندگی 

نشین در کشور داريم میلیون حاشیه08های رسمی موجود در کشور بیش از براساس شاخص

 است. که اين تعداد دايما درحال افزايش

 

ر روستاها و دلايل شکل گیری پديده حاشیه نشینی متنوع و متعدد است. پايین بودن درآمد د

های نژادی که موجب رانده شدن های اشتغال، کمبود مسکن در شهرها، تفاوتنبودن فرصت

شود، گرانی غیرمتعارف زمین در کلانشهرها، نگاه تمرکزگرای دولتی و های خاص میگروه

دقتی افزايش بیشتر امکانات مادی و اقتصادی در شهرهای بزرگ، گسترش شکاف طبقاتی و بی

 .ترين اين دلايل استدر مکان يابی صنعتی برای سکونت کارگران ساده از مهم هادولت

کنند از نظر جغرافیايی با تراکم بالای نشینان امروز در آن سکونت میمناطقی که حاشیه

جمعیت، بیکاری گسترده يا مشاغل غیررسمی و موقتی و کاذب، میانگین پايین سطح آموزش 

ايین زندگی، الونک يا کپر و حلبی آباد نشینی يا کیفیت پايین و درآمد، فقر و استاندارد پ

شوند. مناطقی همچون مسکن، و سرانه بالای بزه کاری و جرم از ساير نقاط شهری متمايز می

نعمت آباد، پاکدشت، قیام دشت )تهران(، زورآباد )کرج(، اخماقیه و کشتارگاه )تبريز(، خواجه 



د و عباس آباد )سنندج(، شیرآباد، قريب آباد )زاهدان(، خضر و ربیع )مشهد(، زورآباد، حاجی آبا

آيند. همزمان بايد تاکید های حاشیه نشینی جغرافی به شمار میسنگ سفید )همدان(، نمونه

 کرد که حاشیه نشینی 

تقريبا در غالب شهرهای ايران کم يا بیش قابل مشاهده است و منحصر به مناطقی که ياد شد 

حاشیه نشینی معضلی است خود ساخته که انسان با بی برنامگی،  میتوان گفتدر نتیجه .نیست

و امنیت و حاشیه نشینی  بی عدالتی و عدم توجه به کرامت انسانی آن را ايجاد کرده است

رابطه ای معکوس دارند و با افزايش حاشیه نشینی امنیت اجتماعی بیشتر تهديد میشود. 

شهرتهران افزايش يابد، میزان آسیبپذيری امنیتی در چنانچه حاشیهنشینی در اطراف کلان

سطح شهر و استان تهران نیزافزايش خواهد يافت.بنابراينمهـاجرت و حاشـیه نشینی به دلیل 

تاثیرات عديده از آن دسته موضوعات اجتماعی است که هیچوقـت تـاريخ مصـرف کنکاش در 

 باره آنها پايان نمی پذيرد.

 

 کودکان در خراسان شمالی و رضویعلل ازدواج زودهنگام 

 دکترزهرا ارزجانی

کودک همسری يک مسئله ی جهانی است که می تواند در هر گوشه ی دنیا، از خاورمیانه 

گرفته تا آمريکای لاتین، آسیای جنوبی و اروپا يافت شود. تحقیقات نشان می دهند اين امر نه 

ی که آن را اعمال می کنند با روی گشاده و تنها در بسیاری نواحی دنیا رخ می دهد، بلکه افراد

رضايت قلبی انجام می دهند زيرا چنین رسومی جايگاهی اجتماعًا پذيرفته شده دارند .ازدواج 



اجباری، سنتی ظالمانه است که تحت نام مذهب، فرهنگ، مشکالت اقتصادی و سیاسی و قواعد 

، دختران، و در موارد کمتری حقوقی توجیه می شود. قربانیان بیشتر ازدواج های اجباری

سال هستند. گزارشگر سازمان ملل متحد درباره بردگی، ازدواج اجباری را يکی از  0پسران زير 

اشکال بردگی مدرن اعالم کرده استآمارها نشان می دهد که در هر دقیقه در دنیا، حداقل  

ی ازدواج وجود ندارد در ايران چیزی به عنوان سن قانون .دختر به زور، شوهر داده می شوند

سال قمری دانسته است و دختری که  0زيرا با وجود اينکه شرع مقدس، سن بلوغ دختران را 

سال برسد بايد بدانیم که اين دختر از نظر جسمی و ذهنی توانايی تشکیل زندگی  02به سن 

های آسیبشود و را دارد يا خیر؟ازدواج زودهنگام يکی از معضلات زيان بار جامعه محسوب می

های ازدواج بسیاری را برای امنیت و سلامت جامعه به همراه دارد و از مهمترين آسیب

زودهنگام، مشکلات روحی و روانی زنان است. زن به عنوان عامل ايجاد محیط آرام در خانه بايد 

های زودهنگام آل و مناسبی داشته باشد اما با ازدواجاز لحاظ روحی و روانی شرايط ايده

شود و اين کودک معصوم ختران در سن پايین، در حد يک کالای جنسی از آنها استفاده مید

بايد بار سنگین زندگی مشترک را به تنهايی به دوش بکشد؛ دختری که با سن پايین مجبور به 

شود پس از گذشت چند سال و رسیدن به بلوغ فرزندآوری و پذيرش مسئولیت تربیت فرزند می

های آموزشی، آزادی کامل شدن شخصیت، متوجه خواهد شد که فرصتجسمی و فکری و 

است، در اين سن و سالان را از دست دادهانتخاب و حق دوستی و تعامل با هم

ای  زيرا کودک با ازدواج وارد چرخه  .شودکند و يا دچار افسردگی میهازنیااقدامبهطلاقمی سال

برد و اين به پیری جسمی، جنسی،  را از بین میشود که از نظر فردی، کودکی و شادی او  می



دهد که های اجتماعی رخ میانجامد: با ازدواج زودرس، گسترش ابعاد آسیب روحی و روانی می

 توان به اعتیاد و طلاق کودکان اشاره کرد.ازجمله آن می

 

ضوی و ر آموزان در استان خراسان شمالیفقر اقتصادی و فرهنگی عامل ترک تحصیل دانش

است .وضع مالی برخی افراد در خراسان شمالی و رضوی نابسامان است که اين موضوع 

آموز به سبب وضع دانش 2201اکنون شود.همای برای آموزش و پرورش محسوب میدغدغه

های تاثیرگذار در اين حوزه، رو دستگاهمالی نامناسب در معرض ترک تحصیل قرار دارند. از اين

آموز در استان اقدام کنند تا دغدغه ترک ری از ترک تحصیل اين تعداد دانشبايد برای جلوگی

آموزان برطرف شود. با پايان دوره ابتدايی ترک تحصیل دخترها و پسرها در تحصیل اين دانش

يابد و دلیل آن درباره دخترها ازدواج زود هنگام و در مورد پسرها دوره متوسطه افزايش می

اند روستايی هستند و در آموزانی که از تحصیل بازماندهاغلب دانشجستجوی کار شغل است. 

کنندو يکی ديگر از علل ترک تحصیل دختران در روستاها وجود نقاط محروم زندگی می

های روستايی تمايل چندانی به فرستادن دخترانشان به اين معلمان مرد است که برخی خانواده

واج زود هنگام، دختران بیش از پسران در معرض خطر مدارس ندارند. شوربختانه در معضل ازد

و بدون در نظر گرفتن نظرات و باشند، زيرا اين نوع ازدواج بیشتر به شکل اجباری انجام شدهمی

گیرد و در اين مسیر آمار قربانی شدن دختران بیش از پسران است عقايد دختران صورت می



نیمکت بیرون بکشانیم و سر سفره عقد ببريم اينکه دختران و پسران دبیرستانی را از پشت 

توانند زندگی را اند نمیاقدامی صحیح نیست. دختر و پسری که به بلوغ اجتماعی نرسیده

اکنون و در جامعه امروزی شرايط برای ازدواج دختران رسد همبچرخانندو به نظر می

الزامات  .سران هم وجود نداردتنها در دختران بلکه در پدبیرستانی مهیا نیست و اين آمادگی نه

ازدواج در سنین پايین اغلب منجر به جدايی از خانواده، دوستان و تعلقات، از دست دادن 

شود. ازدواج زودهنگام در تمام دنیا در میان های آموزشی میتعامل با همسالان و فرصت

رر منجر به دوری های مکشود و در بیشتر موارد ازدواج و بارداریدختران بیشتر مشاهده می

سال بیش از پسران قربانی فقر  05زنان از فضای تحصیل و آموزش خواهد شددختران کمتر از 

ساله امروزی چه بینشی نسبت  05شوند. دختر های خود میفرهنگی و حتی فقر مالی خانواده

انواده به در بخش فقر فرهنگی خ.ايمهای زندگی را به او آموختهبه ازدواج دارد و ما چه مهارت

دلیل حفظ برخی شئونات و بالا نرفتن سن ازدواج اقدام به ازدواج زودهنگام دختران خود کرده 

شوند و با اين تفکر که بعد از ازدواج دختر در سن پايین، آنها از امنیت اجتماعی برخوردار می

یری شود، ای از رشد اجتماعی و فرهنگی کودکان جلوگوقتی در جامعه .کنندخود را قانع می

های جامعه سرکوب شده و جامعه از مسیر توسعه و تعالی خارج ها، استعدادها و توانمندیارزش

پذير های متعالی و توسعهشود و رشد اجتماعی معنای خود را از دست می دهد و خواستهمی

ین ای ازدواج قوانکم از بین خواهد رفت.با توجه به اينکه هر آيین و فرقهکمرنگ شده و کم

مخصوص به خود را دارد اما مهمترين ويژگی يک ازدواج درست، موفق و صحیح، ازدواج بر 

اساس يک انتخاب آزاد است. ازدواج و پیامدهای آن يک مسئله شخصی و خانوادگی نیست يک 

ترين مشخصه برای ازدواج، رشد شخصیت افراد است، رشد مسئله کاملًا اجتماعی است و مهم



سالگی معیارها و علائم شخصیتی دختران  88سال است. در سن  88ن شخصیت برای دخترا

شود که به موقع ها آگاه باشند که زمانی يک ازدواج موفق انجام میشود، بايد خانوادهکامل می

 صورت بگیرد.

يک عامل تأثیرگذار ديگر در ازدواج زودهنگام در اين منطقه، مالکیت آب است. در استان 

هايی که آبی مانع رشد کشاورزی است. دسترسی به زمینلیم خشکش، کمرضوی با اقخراسان

محیطی نقش رود. اين امتیاز زيستهای آبی هستند، يک امتیاز ويژه به شمار میدارای قنات

کند. مثلا در منطقه خیرآباد، جايی که بیشتر مهمی در شکل دادن هنجارهای اجتماعی ايفا می

ها رايج است تا به اين وسیله، زدواج زودهنگام درمیان خانوادهها هستند، اافراد مالک قنات

سلسه مراتبی را که از قبل موجود است، حفظ شوند، مصاحبه با ساکنان اين منطقه نشان داد 

که مهريه ممکن است براساس سن عروس متفاوت باشد، به اين معنا که هرچقدر عروس 

در سنین پايین هیچ درکی از زندگی و روابط .دختر و پسر تر باشد، مهريه بالاتر استجوان

کنندگان ازدواج دبیرستانی فقط در پی برطرف کردن میل جنسی در زناشويی ندارند و مطرح

اين سن و سال هستند. در دنیای امروز که شاهد تحولات اجتماعی زنان هستیم و زنان 

ه نظر کارشناسانه ها بخواهند در مقاطع عالی تحصیلی درس بخوانند اين گونه حرفمی

 .آيدنمی

 



با توجه به اينکه ايران امضا کننده دو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و 

ازدواج بايد با رضايت آزادانه  "حقوق سیاسی و مدنی است که هر دو صراحتا مقرر می دارند: 

نسیون حقوق کودک است که ايران همچنین عضو کنوا ".طرفین که قصد آن را دارند واقع شود

به عالوه، ايران متعهد به اجرای  .سال تعیین کرده است 0حداقل سن قانونی برای ازدواج را 

مفاد نوانسیون تکمیلی بردگی و مبارزه با رويه های مشابه بردگی است که ازدواج اجباری 

اسالمی  با وجود تمامی اين تعهدات بین المللی، جمهوری .براساس آن ممنوع شده است

همواره به بهانه اجرای مقررات شريعت، اجازه داده است که تعداد ازدواج های اجباری افزايش 

يابد و تاثیرات سوء خود را در محرومیت از آموزش، تجاوز در چارچوب زناشويی، خشونت 

فیزيکی و روانی و همینطور، محرومیت های اقتصادی جمعیت بزرگی از دختربچه ها در ايران 

 .ردبگذا

از راهکارهای جلوگیری از انجام ازدواج زودهنگام که در طی سالهای اخیر رو به افزايش 

ها در زمینه سازی خانوادههای زندگی به والدين، آگاهاست ، اطلاع رسانی و آموزش مهارتبوده

و ارائه پیشنهادات های زودهنگام در دوران کودکی عوارض و عواقب جبران ناپذير ازدواج

ها را با يد در دستور کار قرار ردی و تخصصی در راستای اصلاح ساختارهای اجرايی و سنتکارب

های هر منطقه بايد انجام شود که در اين راستا ها و خرده فرهنگکه با توجه به فرهنگ .داد

توانند با آموزش و هايی چون آموزش و پرورش و مراکز بهداشت ...دخیل هستند و میسازمان

 ها فراهم کنند.زی صحیح بسترهای لازم را برای آگاهی خانوادهسافرهنگ

 



 بحران آب و سراب مدیریت

 دکتر زهرا ارزجانی

هانی بحران آب در ايران، بیشتر ريشه در مديريت آن دارد .تنش يا بحران آب، طبق تعريف ج

آب،  حرانمحیطی است ببه معنی عدم توان پاسخگويی منابع آب به تقاضای انسانی و زيست

وری مثل که تابع میزان ذخاير آب باشد، به مديريت آب بستگی دارد، چراکه کشتر از آنبیش

هینه، تر از ذخاير ايران است، با يک مديريت بمتر مکعب، که بسیار کم 0282آلمان، با ذخیره 

میلیارد متر مکعب  80۴میلیارد متر مکعب آب ورودی به کشور،  ۴8۴کمبود آب ندارد. از 

برداری انسان و طبیعت میلیارد متر مکعب از آن وارد چرخه بهره 021یر شده، و فقط تبخ

یره خیزداری و شیوه غلط و منسوخ ذخترين علت اين اتلاف، عدم توجه به آبشود که مهممی

ابش آب در پشت سد است، زيرا در يک اقلیم گرم و خشک، نگهداری آب در برابر وزش باد و ت

ه مزارع شود که متاسفانه اين اتفاق در مسیر انتقال آب بر و اتلاف آن میآفتاب، باعث تبخی

شود های روباز توسط مديران بخش آب تکرار میکشیها و زهکشاورزی از طريق بستر رودخانه

به لیست کشورهايی که با  8185های انجام شده تا سال کشور ايران نیز بر اساس پیش بینی

ر تند، اضافه خواهد شد.يکی از عوامل مهم تغییرات اقلیمی دوضعیت کمبود آب مواجه هس

ی رفع های انسانی بر محیط زيست کره زمین است که براهای اخیر افزايش فشار فعالیتدهه

ی اند.اين در حالهای متفاوتی را در دستور کار خود قرار دادهاين امر کشورهای مختلف برنامه

ت در ها از منابع آب زير زمینی افزايش يافته اسداشتها براست که به دلیل کاهش بارندگی

صورت ادامه اين روند خاک تهران در آينده نه چندان دور ناپايدار خواهد شد در حالی که در 

تر درجه گرم 0.5بیشتر از  8121شود که دمای زمین تا سال بیشتر کشورهای دنیا تلاش می



تر شده است که به اين ترتیب درجه گرم 8.5ا نشود، ايران جزء کشورهايی است که دمای آن ت

بق کنند.بر ايران به سمت خشکی بیشتر در پیش است.ايران بايد خود را با شرايط خشکی منط

د، به در ايران از اصفهان تا جنوب کشور دچار خشکی شديد خواهند ش« انطباق»اساس الگوی 

شود.در ه میای خنک کننده استفادهای که در تابستان ساعات بیشتری از کولر و سیستمگونه

بود،  ای منطقی نخواهدچنین شرايطی، کشاورزی در برخی از مناطق به غیر از کشت گلخانه

بدتری  هايی چون سیستان و بلوچستان، فارس و کرمان از لحاظ شرايط آبی در وضعیتاستان

ها افزايش ما در آنها کاهش و میزان دقرار خواهند گرفت؛ چراکه میزان بارش در اين استان

رای شوند. ايران بای مواجه میيابد ضمن آنکه رودهايی چون زاينده رود با مشکلات عديدهمی

ارزه کنیم، توانیم مبمواجهه با چنین وضعیتی در آينده بايد خود را آماده کندوما با طبیعت نمی

امی نیم .اين همان اقدای اقدام کهايی چون کاهش تولید گازهای گلخانهبلکه بايد در زمینه

است که در همه کشورها اجرای آن آغاز شده است. ما نبايد از اعماق زمین بی رويه آب 

فرونشست  2تا  8کرديم؛ چراکه ادامه اين روند موجب شده که هر هفته شاهد برداشت می

توجه شتر های زير زمینی توجهی نداشتیم، بايد به اين مقوله بیباشیم. ما که تاکنون به آب

ه به دلیل کنیم.ايجاد حفره بزرگ در بزرگراه آزادگان ناشی از عبور خودروهای سنگین نبود، بلک

آوری های زير زمینی، حفره بزرگی در زمین ايجاد شد.اجرای طرح جمعبرداشت منابع آب

مینی های زيرزفاضلاب در تهران هر چند که با رويکرد مثبتی اجرا شد، ولی اگر اين آب به آب

ف اب های بیشتری خواهیم بود. سرانه مصررنگردد، در آينده نه چندان دور شاهد فرونشستب

لیتر  051در صد بیش تر از استاندارد جهانی است.مصرف سرانه اب برای هر نفر  ۴7در ايران 

لیتر است. اب تجديد شونده که  881در شبانه روز است که اين رقم توسط شهروندان ايران 



میلیارد مترمکعب رسیده و  002میلیارد متر مکعب بود به طور متوسط به  021 قبلا به میزان

میلیارد مترمکعب هم کاهش داشته است طبق آماروزارت نیرو  00۴در سال هايی حتی تا 

ینی های زيرزمتنها سفرهجنوبی و اصفهان نههای فارس، خراسانحاکی از آن است که در استان

سال گذشته تجربه درصدی را نسبت به 51تا  85دها نیز کاهش اند که ذخاير سآب تهی شده

های غربی وجود دارد اما مردم اين کنند. و در حالی که دوسوم منابع آب کشور در استانمی

و در منطقه بويژه استان خوزستان با مشکلات عديده ای در خصوص آب شرب روبرو هستند.

ظر های کشور بوده و از اين منترين استانسیستان و بلوچستان که همواره جزو کم بارش 

یم استانی کم آب محسوب می شود، بیلان منفی در دشت های اين استان، بیش از يک و ن

تا افق  میلیارد متر مکعب در سال است، از طرفی نیاز آب شرب و صنعت اين استان های شرقی

لی ه به منابع تأمین فعمیلیون متر مکعب می رسد و با توج 751به حدود هزار و  0۴81سال 

میلیون مترمکعب مواجه  251با کمبودی معادل  0۴81های شرقی کشور در سال آب، استان

درصد مردم سیستان به دلايل مرتبط با کم آبی و  85خواهند شد در سه سال اخیر حدود 

 فانهاند.متاسمشکلات اقتصادی مهاجرت کرده و به حاشیه نشینی در ديگر شهرها روی آورده

یت منابع رسد با توجه به وضعمیلیون روستايی در ايران آب شرب پايدار ندارند. به نظر می 08

ود بود. توان پیش از حادتر شدن شرايط، به فکر اصلاح و تطبیق با شرايط موجآب کشور می

بنابراين برای حل موضوع بحران آب، ضروری است از آب های نامتعارف مانند آب های شور، 

 ای شهری و صنعتی، منبعی با ارزش در راستای افزايش میزان تولیدات بخشفاضلاب ه

ب کشاورزی محسوب شود.استفاده کرد. . پساب و فاضلاب از جمله مسائل مهم در مديريت آ

پساب به معنی آب خروجی ازهرگونه فرآيندی است . اين فرآيندمیتوانديک ە  است و واژ



اضلاب تصفیه شده به معنی ف«پساب فاضلاب»راين گاهیفرآيندصنعتی يافرآيندتصفیه باشد. بناب

سابها در بکار می رودوتاکنون در کشور ما پژوهشهای اندکی در زمینه اثرات کاربرد فاضلابها و پ

شده يا انواع  آبیاری زمینهای کشاورزی و تدوين استانداردهای کیفی استفاده از فاضلاب تصفیه

ه برای .بنابراين کمبود اينگونه استانداردها هموارديگر پساب در آبیاری انجام گرفته است

صفیه رها استفاده کنندگان، برنامه ريزان و کارشناسان محسوس میباشد .اگر فاضلاب بدون ت

شود زيرا فاضلاب رها شده شود، موجب آلودگی محیط و به خطر افتادن سلامت جامعه می

میلیارد متر  28در حالیکه سالانه قريب به  کند. چهار برابر میزان خود، منابع آب را آلوده می

میلیارد متر مکعب فاضلاب شهری و  5شود که از اين میزان مکعب فاضلاب در ايران تولید می

درصد از جمعیت کل شهری کشور  ۴8.۴میلیارد متر مکعب زهاب کشاورزی است حدودا  82

در پیش  مطلوب راهی طولانیتحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارد اما هنوز تا رسیدن به نقطه 

 000روستا در اولويت احداث شبکه فاضلاب قرار دارد که از اين تعداد  022است و همچنین 

روستا با استفاده از وام بانک توسعه اسلامی در حال انجام اقدامات لازم در اين زمینه 

ه و پساب داشت های فاضلاباست.بنابراين نجات دادن آب از آلوده شدن بستگی به اجرای شبکه

و گرم  حاصل از تصفیه فاضلاب برای مصارف مختلف مثلا؛ از پساب تصفیه شده برای سرد

ین و ها در سیفون دستشويی، ششستشوی ماشآوری شده شیروانیکردن و از آب باران جمع

 هزار نفر 51آبیاری قابلیت استفاده دارد بر پايه استانداردهای جهانی، تمام شهرهايی که بالای 

اين  های جمع آوری و تصفیه فاضلاب و پساب مجهز باشند. بهجمعیت دارند بايد به شبکه

ران ها و تأسیساتی مجهز شوند.و در ايشهر در ايران بايد به چنین ساختار 0511ترتیب حداقل 

ساب شونددر صورتی که شروط استفاده از پسابها اعم از پها تصفیه نمیدرصد فاضلاب 21



ود. ، با تی رعايت نشود آسیب های جدی به طبیعت و جوامع انسانی وارد می شفاضلاب و صنع

، توجه به کمبود منابع آب در بسیاری از مناطق کشور و افزايش حجم فاضلابهای شهری

اب تغییر استفاده مجدد از آنها اجتناب ناپذير است.بنابراين نیاز است ديدگاه ما نسبت به پس

ای دور ريختنی نگاه شود. بحران کم آبی و منبع و نه ماده نمايد و به آن به عنوان يک

شود تا  خشکسالی کار را به جايی رسانده است که اکنون هر تکنیک و راهکاری پیشنهاد می

.                                                شايد از وضعیت بحرانی سال های پیش رو کاسته شود

                                                      

 2۰04گزارش بحران آب در ایران به روش سناریوپردازی در سال   

 

 

 بحران آب و بیکاری ، مهاجرت

 دکتر زهرا ارزجانی

مهاجرت روستايیان و از بین رفتن سکونتگاه های روستايی که باعث افزايش  01از سال 

بعاد ديگری به خشکسالی داده جمیعت حاشیه نشین شهری شده است موضوعی است که ا



نقطه از ايران با تانکر  2211هزار نفر در  211است. در حال حاضر آب آشامیدنی دو میلیون و 

شود. بر اساس آمارهای ارائه شده تهران، البرز، خراسان رضوی، آذربايجان شرقی و تامین می

هزار نفر از  81ود حد 05تا  01نشین را دارند.از سال خوزستان بیشترين جمعیت حاشیه

های اخیر در بحث تالاب جمعیت شادگان، در خوزستان کاهش پیدا کرده است، در سال

شادگان و وضعیت کشاورزی شهرستان به وجود آمد باعث شد تا نرخ بیکاری در شادگان 

افزايش پیدا کند و بسیاری از مردم اين شهرستان مهاجرت کنند.سیستم فاضلاب شهرستان 

یستم بسیار قديمی است که بعد از شهرهای آبادان و اهواز اجرايی شده و شادگان يک س

معمولا ”.شود و اکنون بسیار فرسوده شده استهای بسیار زيادی است که از آن استفاده میسال

افتد، شاهد بروز مشکلاتی هايی که بارندگی در شهرستان اتفاق میدر فصل زمستان و در زمان

افتد زيرا دارد که اين مساله در بسیاری از شهرهای استان نیز اتفاق میدر زمینه فاضلاب وجود 

وقتی بارندگی بیش از حد طبیعی و پیش بینی شده باشد، سیستم فاضلاب دچار مشکل 

ها شاهد بروز که در زمستانعلت اين-های سطحی نداردشود.شادگان کانال دفع آبمی

های دفع است که شهرستان شادگان کانال های فاضلاب آنمشکلاتی در بحث گرفتگی شبکه

های دفع آب سطحی داشت شايد در زمان بارندگی آب سطحی ندارد. اگر اين شهرستان کانال

آمد و مردم نیز با مشکلات کمتری در اين های شهرستان نیز به وجود نمیمشکلی برای فاضلاب

است که بايد برای حل اين های دفع آب سطحی زمینه مواجه بودند. مشکل اصلی نبود کانال

يکی از مسايل مهم در شهرستان شادگان بحث آب شرب ”. مشکل اعتباراتی در نظر گرفته شود

و آب موردنیاز برای کشاورزی است، يک طرح آبرسانی برای شادگان و روستاهای اطراف در 

کردند که از یهای بسیار قديمی آب موردنیاز شادگان را تامین محال اجرا است. در گذشته لوله



اين طرح آبرسانی ”. اندگذرد و بسیار فرسوده شدهسال می 21تا  51ها حدود عمر اين لوله

درصد پیشرفت فیزيکی دارد و اکنون نیز پروژه در حال اجرا است تا آب موردنیاز را  21حدود 

فرسوده  از دارخوين به شهرستان شادگان انتقال دهد. با احداث اين خط لوله، سیستم قديم و

شود. خطوط لوله سیستم قديمی آبرسانی حذف و سیستم آبرسانی جديد جايگزين آن می

آبرسانی به شادگان دچار گرفتگی و به نوعی غیر قابل استفاده هستند و بايد خطوط جديد 

ای که قرار است آب موردنیاز شادگان و روستاهای اطراف را از خط لوله”. “ها شوندجايگزين آن

اينچ است.  ۴1اينچی است در حالی خط لوله قبلی حدود  51به شادگان انتقال دهد،  دارخوين

افتد و مشکلات مردم در شهرستان و روستاها نیز تر اتفاق میبا احداث اين خط، آبرسانی راحت

زمانی که “درصد است ۴1در بحث تامین آب حل خواهد شد.نرخ بیکاری در شادگان حدود 

ها شد، انواع کشتگان خوب بود و آب موردنیاز کشاورزان تامین میوضعیت کشاورزی در شاد

گرفت اما اکنون به دلیل کمبود های مختلف در شهرستان توسط کشاورزان انجام میدر فصل

شود و اين مساله يکی از دلايل افزايش نرخ ها انجام نمیشديد آب در شادگان بسیاری از کشت

درصد مردم شادگان در بحث کشاورزی و  71تا  21حدود ”. “بیکاری در شادگان است

آبی در شادگان و نبود آب موردنیاز برای دامپروری مشغول به کار هستند اما اکنون به علت کم

توانند در هر فصلی اقدام به کشت کنند و اين های مختلف، کشاورزان نمیکشاورزی در فصل

نبود آب به خصوص در فصل تابستان ”.مساله تاثیر بسیاری در بحث اشتغال شهرستان دارد

های تابستانه در شهرستان انجام نشود و به نوعی نیروهای کار در فصل شود تا کشتباعث می

هايی که تابستان بیکار هستند. در اين زمینه حتی در فصل زمستان نیز در برخی از نقاط کشت

سال گذشته، به دلیل وجود  01در ”.شودبايد انجام بگیرد به دلیل بحث کمبود آب انجام نمی



هزار نفر مشغول به کار  81آب مناسب در شهرستان و وضعیت مناسب تالاب شادگان حدود 

نفر رسیده و وضعیت اصلا وضعیت خوبی برای  21تا  51بودند اما اکنون اين جمعیت به حدود 

رزی های اخیر در بحث تالاب شادگان و وضعیت کشاوشادگان نیست. مشکلاتی که در سال

شهرستان به وجود آمد باعث شد تا نرخ بیکاری شادگان افزايش پیدا کند و بسیاری از مردم از 

هزار نفر از  81حدود  05تا سال  01در مقايسه آمار سال ”. اين شهرستان مهاجرت کنند

اين وضعیت به دلیل نبود امکانات ”. “جمعیت شهرستان شادگان کاهش پیدا کرده است

ن، وضعیت نامناسب آب و هوا، نبود شغل و کمبود آب موردنیاز جهت مناسب در شهرستا

انديشی شود زيرا اين مساله کشاورزی در شادگان به وجود آمده است که بايد برای آن چاره

در بحث ”.يک واقعیت است که به دلیل مشکلات موجود در شادگان به وجود آمده است

شود زيرا کشاورزی در شادگان اجرايی میهايی در خصوص اصلاح الگوی کشت کشاورزی طرح

آبی نیز مقابله توانیم با بیاگر بتوانیم اصلاح الگوی کشت زراعی را در شادگان انجام دهیم، می

کنیم. متاسفانه آبرسانی و کشت انجام گرفته در شهرستان سنتی است و زمانی که کشت 

ضر آبی که از کارون برای در حال حا”.درصدی آب هستیم 51سنتی باشد، شاهد هدر رفتن 

گیرد و اين امر باعث شود، از طريق نهرهای سنتی انجام میکشت موردنیاز کشاورزان تامین می

شود. اگر از رودخانه کارون و جراحی برای انتقال آب هدر رفتن بخش بسیار زيادی از آب می

کند؛ اين کار به یاقدام به احداث کانال شود، در جلوگیری از هدر رفتن آب کمک شايانی م

ها به روش سنتی در شادگان نبايد نخل”. “رونق کشاورزی در شهرستان کمک خواهد کرد

های جديد مکانیزه کشاورزی آبیاری شوند، زيرا آب در شهرستان بسیار کم است و بايد از طرح

اث احد”. “در بحث کشت و آبیاری نخیلات استفاده کرد تا مشکلات در اين زمینه کاهش يابد



تا  21کارخانه فولاد شادگان به اشتغال در اين شهرستان کمک کرد زيرا در اين کارخانه حدود 

درصد کارکنان آن بومی هستند. وجود صنايع نیشکر در شهرستان نیز باعث شده تا عده  01

ای برای سازی زمینهبايد به دنبال فراهم”.کمی از مردم شادگان در آن صنايع مشغول بکار شوند

گذاری به شهرستان اگر سرمايه“گذاری در شادگان بودو گذاران به منظور سرمايهويق سرمايهتش

بندی خرما، صنايع تبديلی هايی که در بحث کشاورزی، بستهمراجعه کند، با استفاده از وام

شادگان ظرفیت بسیار ”.گذاريدرشادگان اقدام کندتواندنسبتبهسرمايهکشاورزی ووجودداردمی

گذاران با حضور در اين شهرستان و استفاده از بحث صنايع تبديلی دارد که سرمايه خوبی در

توانند به رونق و ايجاد اشتغال در های موجود به خصوص در بحث صنايع تبديلی میظرفیت

های بازارچه“گذاران در شادگان فراهم است و شهرستان کمک کنند. زمینه برای حضور سرمايه

شوند را در همراه ملوان مصوبه مجلس است تا کالاهايی که از مرز وارد میساماندهی کالاهای 

هايی در شادگان هستند که با ای ساماندهی کرد. در اين زمینه در حال احداث بازارچهبازارچه

نفر از جوانان  211تا  711افتتاح سه بازارچه موردنظر در شهرستان شاهد اشتغال حدود 

ها مردم شهرستان از گمرک ا امکان پذير است.با احداث اين بازارچههشادگان در اين بازارچه

ها به برداری رسیده استفاده خواهند کرد. در اين سالشادگان که حدود سه سال است به بهره

نفر کارگری که در گمرک شادگان مشغول بکار هستند، مردم شهرستان از  511غیر از حدود 

ايجاد اسکله صیادی در شهرستان شادگان يکی ”.اندبردهای نگمرک شادگان استفاده و بهره

ديگر از اقدامات به منظور ايجاد اشتغال در شهرستان است زيرا اگر اسکله صیادی در شادگان 

درصد پیشرفت  01احداث شود. اين اسلکه در ساحل شادگان در حال احداث است و حدود 

های فراوانی را در ظرفیت و پتانسیل شهرستان شادگان محرومیت دارد اما چون.فیزيکی دارد



گذاری به توان شاهد رونق آن بود. در اين زمینه هر سرمايههای مختلف دارد، میزمینه

تواند انجام دهد زيرا گذاری را میترين و سريعترين سرمايهشهرستان مراجعه کند، راحت

 در شهرستان وجود دارد. گذاران فراهم شده و آمادگی لازم در اين خصوصشرايط برای سرمايه

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح ماده 1۰ 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 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصريح می 82ماده 

يت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل را آزادانه انتخاب کند. شرايط منصفانه و رضا

بیکاری مورد حمايت قرار گیرد. اين ماده شامل چهار بند است که به کار برابر در برابر مزد 

کند.دولت ايران به اعلامیه های صنفی تاکید میبرابر، دريافت پاداش منصفانه و تشکیل اتحاديه 

یثاقهای بین المللی حقوق بشر ملحق گرديده است. جهانی حقوق بشر، رای موافق داده و به م



بنابراين، مبانی حقوق بشر به نحوی که در اعلامیه و میثاقها بیان شده مورد تايید دولت ايران 

ترين قرار گرفته و پايبندی به آن را تعهد نموده است.علاوه بر آن جزء کشورهايی است که بیش

سال اخیر  20ز طرف مجمع عمومی سازمان ملل در ها را در مورد نقض حقوق بشر اقطعنامه 

اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:هر انسانی حق  82دريافت کرده است.در بند يک ماده 

دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خويش را انتخاب کند، شرايط کاری منصفانه مورد 

است .دولت جمهوری اسلامی  رضايت خويش را دارا باشد و سزاوار حمايت در برابر بیکاری

قانون مدنی ايران، مردان می توانند مانع کار همسرانی شوند که اشتغالی  0007ايران بنا برماده 

قانون بین المللی  82ماده  0برخلاف مصالح و شئون خانوادگی دارند و اين قانون بر خلاف بند 

کار، امکان سوء استفاده جنسی کار استضعف قوانین ايران در باره سوء استفاده جنسی در محل 

 از زنان در محل کار را بالا 

برده و در مواردی هم که اتفاق می افتاد آن ها از ترس آبروی خود کمتر حاضر به شکايت می 

شوندتعريف کودک در سامانه حقوقی ايران کاملا منطبق با گزاره های شرعی است که با نظام 

سال را ممنوع  05ار ايران گرچه کار برای کودکان زير حقوق بشر تفاوت بنیادی دارد. قانون ک

سال به کارهای سخت مانند ساختمانی و قالیبافی  05کرده است ولی هزاران کودک زير 

       .اشتغال دارند

 



بندند، شان را میشود يا بهايیانی که به زور مغازهدر مورد کارگری که از کار محروم می

گذار مدنظر داشته همخوانی ندارد.در بند ای که قانونبا فلسفه ها کدام از اين اقدامهیچ

اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر انسانی سزاوار است تا بدون  82دوم و سوم ماده 

کند هر کسی که کار می«رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دريافت کند.

ی خويش موافق با رای تأمین خويش و خانوادهسزاوار دريافت پاداشی منصفانه و مطلوب ب

های اجتماعی بايست در صورت نیاز از پشتیبانیحیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می

گويد که حداقل دستمزد سالانه کارگران و قانون کار می ۴0تکمیلی برخوردار گردد.ماده

انک مرکزی و تامین مشمولان قانون کار بايد بر اساس نرخ تورم اعلام شده از طرف ب

حداقل معیشت خانوار باشد و اساسا شورای عالی کار بايد در تعیین مزد سالانه اين دو 

موضوع را بررسی و نسبت به افزايش دستمزدها اقدام کند. اين ماده به نوعی از نظر قانونی 

ز اعلامیه حقوق بشر همخوانی دارد.داشتن حقوق مناسب يکی ديگر ا 82با بند دوم ماده 

دغدغه های جامعه کارگری ايران است که اين مشکل نیز با اجرای صحیح قانون کار رفع 

خواهد شد.جامعه کارگری کشور امروز به شدت از حیث معیشت و تامین مايحتاج اصلی 

خود با مشکلات بسیار زيادی دست و پنجه نرم می کنند.فاصله حداقل دستمزد کارگران 

دهد که در اين بازه زمانی برای هفت سال ذشته نشان میسال گ 81با نرخ رشد تورم در 

های ديگر هم دستمزد و تورم اند و در سالنرخ تورم و حداقل دستمزد اختلاف منفی داشته

سال  22اند. اين در حالی است که حداقل دستمزد در فاصله بسیار کمی را تجربه کرده

چهار نفره برابری کند و همیشه  های خانواروقت نتوانسته است با هزينه گذشته هیچ

های خانوار کارگری داشته است.دريافت نکردن حداقل دستمزد اختلاف بسیاری با هزينه 



اند نیز دستمزد منصفانه دامن فعالان مدنی و سیاسی را که از مشاغل خود بازنشسته شده 

کارگر کمتر میلیون  7گرفته استطبق نظر دبیر کانون انجمن های صنفی کارگران بیش از 

قانون کار شاهد رشد  7ماده  8گیرند، و با عدم اجرای تبصره هزار تومان حقوق می 208از 

ای هستیم.درمورد تعیین اشتغال غیر رسمی همراه با دستمزد اندک و عدم پوشش بیمه 

حداقل دستمزد ظاهرا با توجه به رهنمود سه جانبه گرايی سازمان بین المللی کار عمل 

نمايندگان دولت، کارفرمايان و کارگران در آن شرکت دارند ولی نماينده می شود و 

کارگران را شورای اسلامی کار معرفی می کند که عمل جزو تشکیلات صنفی کارگران 

 8تبصره .محسوب نمی شود و به اين ترتیب نماينده کارگران در اين گروه شرکت ندارد

ارهای دائم و غیر دائم را مشخص کندزيرا قانون کار می گويد که دولت بايستی ک 7ماده 

اثبات شغلی يکی از اولويت های اصلی جامعه کارگری کشور است متاسفانه کارگران 

زحمتکش اين مرزو بوم امروز از نبود ثبات شغلی دررنج و مشقت هستند.ثبات شغلی لازمه 

بند چهارم ماده کیفیت بخشی به روند کار، تولید، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی است. در 

اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده است :هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از  82

قانون  82های صنفی بپیوندد.اصل منافع خود اتحاديه صنفی تشکیل دهد و يا به اتحاديه 

نقض نکردن ” اساسی جمهوری اسلامی ايجاد تشکل ها را آزاد دانسته ولی با افزودن جمله 

فصل ششم قانون کار ايران نیز به -عملاينآزاديتشکلهارابیاثرساختهاست.”…سلامیموازين ا

تشکل های کارگری وصنفی اختصاص دارد، ولی آزادی کارگران را به سه نوع انجمن که 

عبارتند از: شورای اسلامی، صنفی و يا نماينده کارگران محدود ساخته و تازه اختیارات 

چگونگی تشکیل تنظیم اساسنامه و حتی نحوه عملکرد  همین آزادی نیم بند را که شامل



با آن که اعتصاب جزء حق -آن می شود به شورای عالی کار و هیات وزيران سپرده است

مسلم کارگران است، جمهوری اسلامی با خشونت زياد با آن برخورد کرده و آن را سرکوب 

در 0205ر در سال مورد اعتصاب، تظاهرات و اعتراضهای ديگ 511بیش از –می نمايد

مخالفت با اخراج يا درخواست دريافت به موقع دستمزد، افزايش دستمزد و بهبود در 

اقدام «شرايط کار رخ داده است. فعالان سنديکايی در اين موارد اغلب به اتهامهايی مثل 

و ديگر اتهام های مبهم متهم » اهانت به رهبر«، »تبلیغ علیه نظام«، »علیه امنیت ملی

د.بنابراين، می توان نتیجه گرفت که بخش بزرگی از نیروی کار، و شايد بیش از میشون

نیمی از آن، از بهره گیری از بخش مهمی از مقررات قانون کار محروم شده است. قانون 

اساسی و قوانین جمهوری اسلامی ايران در زمینه کار، بر پايه دين، قومیت و عقیده 

ين قوانین تبعیض فراگیری را علیه زنان قايل می سیاسی به شدت تبعیض آمیز است. ا

شوند. اتحاديه های مستقل کارگری ممنوع هستند و دولت کنترل شديدی را بر تمام 

نهادهای قانونی ـ که ظاهرا بايد نماينده کارگران باشند ـ اعمال می کند. اعتصاب ها با 

کوشند اتحاديه  خشونت سرکوب می شوند. فعالان مستقل سنديکايی بیش از پیش می

های کارگری خود را به دور از مداخله دولت تشکیل دهند. اما بسیاری از اين فعالان 

 سنديکايی بهای گزافی را با اخراج از کار، تحمل آزار و تعقیب و زندان، می پردازند.

 فرصتها و چالش های دریانوردی در ایران 

 دکتر زهرا ارزجانی  

آخر سپتامبر يا همان هفت روز اول مهر را هفته دريانوردی  سازمان جهانی دريانوردی هفته

عنوان اعلام کرده و از همه کشورهای عضو درخواست کرده است روز چهارم تیرماه هر سال به



تعیین و نامگذاری شد. انتخاب اين روز به پاس قدردانی و سپاس از زحمات  "روز دريانورد"

يايی و خدمات آنها در دريا و با هدف جلب توجه دريانوردان در حمل و نقل بین المللی در

زندگی يک  .بیشتر به نحوه زندگی، معیشت و اقتصاد اين قشر از جامعه انجام گرفته است

تواند خطرناک باشد و در تنهايی سپری شود. آنها ممکن است تا يک سال دريانورد امروزی می

خطرات و مشکلاتی نظیر دوری و تنهايی  از خانه و خانواده خود و نیز همسر خود دور بوده و با

خلیج فارس يک آبراه ارزشمند از ابتدای تاريخ و به عنوان نقطه تلاقی شرق باستان مواجه شوند.

ها ها پیش عیلامیهای بزرگ جهان و دارای يک سابقه چند میلیون ساله بوده که قرنبا تمدن

و با حاکمیت بر سواحل خلیج فارس  از بندر بوشهر و جزيره خارک برای سکونت و حمل و نقل

 و ايران در دريانوردی و سازی کشتیکردندجهت معامله با دنیای غرب و دره نیل استفاده می

 که  است، دريايی اولین فارس خلیج -ايران باستان تاريخ در و طولانی سابقه فارس خلیج

 و ايلام و بحرين در ديرين یها گور ويران بقايای  کردند. پیمايی بحر قايق با آن روی انسانها

 آن در که کند می ثابت  آمده، عمل به بوشهر پیرامون که شناسی ديرين مقدماتی های کاوش

 حکیم سروده به است.بنا داشته وجود کشتیرانی تأسیسات میلاد از پیش سال هزار از بیش جا

 از جم زد،جمشید دست کشتی ساختن به که کسی نخستین  ،اهنامهش در فردوسی ابوالقاسم

 گذر درياها و آبها بر کشتی با جمشید ايران پايه بلند شاعر فرموده به  بود، پیشداديان سلسله

 دريا طولانی سابقه داشتن علت به ايرانیان تاريخ رفت.در ديگر کشور به کشوری از و  کرد،

 ابتکار و کشف به موفق مکران دريای و فارس خلیج در دريايی مدام های مسافرت نیز و نوردی

 ازنما قطب  دريايی، علائم و فانوس اختراع  اند. شده نوردی دريا و دريا زمینه در مهمی های

 ايرانیها نوردی رياد  مکران، دريای و فارس خلیج به میلادی 02 قرن در گران استعمار ورود بدو

http://arq.ir/124
http://arq.ir/170


نخستین زن  گرفتند. ذهنی فاصله دريا از بیشتر ها ايرانی روز به روز و  گذاشت، ضعف به رو

سال پیش فرمان  8۴21دريانورد آرتمیس نخستین زن دريانورد ايرانی است که حدود 

درياسالاری خويش را از سوی خشايارشاه هخامنشی دريافت کرد و اولین بانويی است که در 

  تاريخ دريانوردی جهان در جايگاه فرماندهی دريايی قرار گرفته است.

 

درصد از کالاها در جهان، از راه دريا صورت میپذيرد و اين، يعنی آن که 01حمل و نقل بیش از 

اقتصاد جهانی، متأثر از درياست قرار گرفتن ايران در کريدور شمال ـ جنوب و همچنین، در 

علاوه بر اينکه موقعیت کشور ما را در زمینه ی تجارت دريايی ارتقا آبراه مهم تنگهی هرمز، 

کشور توسعه يافته نخست جهان در کنار درياها استقرار دارند،  81. بابیان اينکه  است  بخشیده

ولی آبادترين شهرهای ايران برخلاف دنیا در وسط کشور واقع شده اند. بنابراين اگر سر ريز 

ل ايران هدايت شود موجب آبادانی و امنیت بیشتر در سواحل جمعیت کشور به سمت سواح

خواهد شد بنادر در ساختار جمعیتی سواحل بسیار نقش آفرين هستند که امروزه پرجمعیت 

 .ترين شهرهای دنیا در سواحل سکنی دارند که متاسفانه ايران از اين امر غافل مانده است

کشورهای ساحلی پیشرفته مثل اتحاديه اروپا  درحالیکه سهم دريا از تولید ناخالص داخلی در

درصد است، اما اين رقم در کشور ايران باوجود بیش از سه هزار کیلومتر نوار ساحلی فقط  50

صنعت حمل و نقل دريايی، به عنوان موتور محرکه ی تجارت جهانی نقش  .درصد است 8

دار است. با نگاهی گذرا به بسیار مهمی در رفاه اجتماعی و زندگی روزمرهی انسان ها عهده 



وضعیت اقتصادی کشورها میتوان دريافت، کشورهايی که دارای مرز آبی هستند، ازرفاه 

اجتماعی نسبتًا بالاتر، استانداردهای زندگی بهتر و رونق اقتصادی بیش تری در مقايسه با ساير 

ساخت و تعمیر  کشورها برخوردارند؛ چرا که اين صنعت، همراه خود، مشاغل ديگری از جمله

کشتی، خدمات دريايی و تامین نیازهای دريانوردان را پديدمیآورد و راه اندازی شرکت ها و 

خدمات حمل و نقلی، ارتباطات، خدمات فورواردری، لجستیکی،خدمات گمرکی و بسیاری 

تن در 251میزان برداشت ذخاير خاويار ايران از د.اززمینه های اقتصادی ديگر را موجب میشو

براثر عواملی نظیر  .با کاهش چشمگیر به میزان تن در حال حاضر رسیده است2۴ل سا

فروپاشی شوری سابق، ورود آلايندهها به درياچه خزر و از بین رفتن بستر طبیعی تخمريزی 

ماهیان خاوياری، ذخاير ماهیان در خطر کاهش قرار گرفت به طوری که در حال حاضر به سه 

های اروپايی، چین، آمريکا، اسرائیل،کشورهای منطقه کارائیب امروزهکشور.تن رسیده است

نظیر اروگوئه و کشورهای عربی بويژه امارات متحده عربی و... سرمايهگذاريهای هنگفتی را در 

زمینهپرورش و تولید خاويار پرورشی با هدف جايگزينی و حذف برند خاويار ايرانی و در دست 

حجم عظیم خاويار پرورشی در آينده بسیار نزديک، به انجام گرفتن بازارجهانی خاويار با ورود 

های بسیار در گردشگری دريايی در کشور ما فعال نیست. با وجود دارا بودن ظرفیت.رساندهاند

ها، سواحل شمال و جنوب کشور، گردشگری دريايی کشور چنانکه بايد فعال نشده است.تالاب

های بسیاری دارند که در صورت شور هرکدام ظرفیتها و سواحل دريايی کها، رودخانهدرياچه

کند و هم اقتصاد بومی مناطق مختلف تقويت استفاده از آنها هم گردشگری کشور رشد می

دانند هنگام سفر به ايران بايد به فرهنگ و عرف اين شود. گردشگران خارجی به خوبی میمی

د. فعال کردن گردشگری دريايی نیز کشور احترام گذاشته و براساس موازين موجود رفتار کنن



صنعت دريانوردی با بحران تامین  .شود قوانین و عرف جامعه ناديده گرفته شوندموجب نمی

بر است چنانچه بخواهیم نیروی انسانی کارآمد روبروست زيرا فرآيند تربیت نیروی دريايی زمان

م به نقش ناکارآمد مشاوران ای به مشکل تامین نیروی انسانی دريايی کشورمان بپردازيريشه

ای را به جوانان خوريم که هیچگاه برگزيدن چنین حرفهآموزشی در دوره دبیرستان برمی

پندارند و فرسا میکنند. شايد دريانوردی را جزو مشاغل سخت و طاقتمستعد توصیه نمی

ی و داری چون مهندسهای اسم و رسمدهند به طور سنتی جوانان را به رشتهترجیح می

ها هیچ پزشکی و علوم انسانی سوق دهند که طی بیش از سه دهه گذشته، اين گزينش رشته

باری نباشد چنانکه تواند حرفه مشقتدريانوردی می .استارتباط منطقی با بازار کار هم نداشته

متاسفانه  .های جذاب و منطبق با استانداردهای امروزی را برای آن در نظر بگیريمجنبه

گذاری بخش وجهی به سواحل گسترده در شمال و جنوب و نیز فضای نامطلوب سرمايهتکم

جوانان را قانع کنند تا به اين حرفه گرايش يابند. ضمن اينکه حرفه خصوصی نتوانسته

المللی دارد و با توجه به نیاز وافر جهان خارج از مرزهای ما به دريانوردی از اساس ماهیت بین

صنعت .گذاری در اين خصوص بهره کافی بردتوان از سرمايهان قابل، میدريانوردان و افسر

لايروبی در کشور ما که دارای گستره وسیعی از سواحل و مرزهای آبی در شمال و جنوب آن 

می باشد از جايگاه و اهمیت بسیار ويژه ای برخوردار است. شرط اصلی پذيرش کشتیها، 

یشتری برخوردارند، افزايش ظرفیت پذيرش بنادر و بويژه مخصوصا آنهايی که از ابعاد و آبخور ب

ازنظر عمق پای اسکله ها، حوضچه های مانور و چرخش وکانالهاو آبراههای منتهی به آنها است. 

بعلاوه حفظ اعماق ايجاد شده از اهمیت به مراتب بالاتری نسبت به اصل ايجاد برخوردار 

لی از نیازهای هر بندری می باشد وحیات هر بندر در است.بنابراين نیاز به لايروبی مستمر و اصو



چالشها اغلب ما رامجبور میکنند که به دنبال راهکار باشیم  گروه لايروبی آن بندر می باشد.

 .وتصمیمهای درستی اتخاذ کنیم

 

 وضعیت زندگی و مشکلات محیط بانان

 دکتر زهرا ارزجانی

 تدوين و تصويب شده 0217ارديبهشت  02نخستین احکام قانونی در زمینه شکار در تاريخ 

مقررات مستقل و جامعی در زمینه حفاظت از حیات وحش به  0225اسفند  0۴است و در 

تصويب مجلس وقت رسید و کانون شکار و صید تشکیل شد که اعضای آن را تعدادی از افراد 

ن شده؛ وزير کشور دادند که به منظور اجرای قوانین تدويمند به شکار و صید تشکیل میعلاقه

 02۴2خرداد سال  02 و رئیس ستاد ارتش وقت نیز به عضويت اين کانون در آمدند.در تاريخ 

سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، جايگزين کانون شکار شد و اين سازمان به صورت رسمی 

ز و به عنوان يک دستگاه مستقل دولتی فعالیت خود را با آموزش شکاربانان در سطح کشورآغا

 مناطق را نیز به عنوان پارک وحش مورد حفاظت قرار داد.

با مطرح شدن مسائل زيست محیطی در سطح جهان، اين سازمان با تغییر  0251در سال  

زيست کشور شد و  دار مسايل محیطعنوان به نام سازمان حفاظت محیط زيست، عهده

بانان افرادی هستند که تحت  یطهای بین المللی ادامه داد. محهمکاری خود را با سازمان

های طبیعی و حیات استخدام سازمان حفاظت محیط زيست به امور حفاظت و کنترل عرصه

شوند اما وحش کشور مشغول هستند و از نظر قوانین استخدامی، کارمند دولتی محسوب می

طول اين در  .باتوجه به شرايط کاری؛ وضعیتی شبیه نیروهای انتظامی يا شبه نظامی دارند



محیط بان در برخورد با شکارچیان غیر مجاز جان خود را از دست داده  000سال ها متاسفانه 

 نفر نیز با صدمات ناشی از برخورد با شکارچیان دست و پنجه نرم می کنند. 221و 

  

به واقع، محیط بانی از مشاغلی است که به ويژه با لحاظ اهمیت محیط زيست ملی و حفاظت 

پناهگاه  ۴2اثر طبیعی ملی،  25پارک ملی،  82توجه بیشتری را می طلبد؛ در کشور از آن، 

منطقه تحت مديريت  872منطقه حفاظت شده وجود دارد که در مجموع  078حیات وحش و 

سازمان محیط زيست قرار دارند که جزو مناطق چهارگانه به حساب می آيند و بر اساس قانون 

منطقه شکار ممنوع هم به  0۴0لاوه بر مناطق حفاظت شده، ع. بايد از آنها محافظت شود

عنوان مناطق پشتیبان وجود دارند که در آينده به سطح يکی از مناطق حفاظت شده يا 

میلیون هکتار و مجموع  07پناهگاه ها اضافه می شوند؛ علاوه بر اين، مجموع مناطق چهارگانه 

میلیون هکتار،  82ه در مجموع می شود مناطق شکار ممنوع حدود شش میلیون هکتار است ک

 .در حالی که در خوشبینانه ترين حالت سه هزار محیط بان در کشور وجود دارد

از جمله مهمترين مشکلات محیط بانان می توان به سخت و زيان آور بودن شغل اشاره کرد به 

ماموريت به سر شده در روز را در مناطق حفاظت  02تا  2طوری که هر محیط بان در ماه بین 

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 



 لحظه ممکن است مورد حمله حیوانات قرار گرفته و يا از سوی شکارچیان مورد اصبت گلوله

قرار گیرند .متاسفانه محیط بانی درآمد پايینی دارد و توجهی به اين شغل سخت نمی 

شودسازمان حفاظت از محیط زيست نیز امکانات مناسبی در اختیار محیط بانان قرار نمی دهد 

و به دلیل کمبود امکانات و نیروی انسانی هنگام وقوع حادثه عملیات امداد و نجات با سختی 

می شود به اين دلیل جان و سلامت محیط بانان در معرض خطر است. به گفته  فراوانی انجام

بسیاری از محیط بانان با توجه به شرايط سختی کار، شرايط اقلیمی و وضعیت نامناسب زندگی 

ساله برای محیط بانان  21سال کار کند و بازنشستگی  05محیط بان نمی تواند بیشتر از 

 طولانی است.

کلات جدی محیط بانان اين است که بسیاری از ارگان ها و دستگاه های يکی ديگر از مش

قانون نیز از نظر مسائل  دولتی و غیر دولتی به محیط زيست توجهی نمی کنند و متاسفانه 

محیط بانان همواره با خطرهای  حقوقی از محیط زيست و شغل محیط بانی حمايت نمی کند.

ز مسیرهای سخت، زندگی در مناطق بیابانی، کوهستانی، زيادی مانند درگیری مسلحانه، عبور ا

محیط بانان در بسیاری مواقع مواجهه با مواد سمی، تله های انفجاری و آتش سر و کار دارند. 

شدن و مرگ مواجه هستند و هنگام رويارويی با شکارچیان غیرمجاز، با خطر درگیری، زخمی

گیری با شکارچیان غیر مجازی که به روی آنها متاسفانه به دلیل خلاء های قانونی اگر در در

اسلحه بکشند، اقدام به شلیک کرده و شکارچی کشته شود به جرم قتل زندانی می شوند و 

نقش محیط بانان مانند افراد نیروی انتظامی است اما آنان قادر  ممکن است حتی اعدام شوند

انداردهای بین المللی مناطقی . سازمان حفاظت محیط زيست طبق استبه دفاع از خود نیستند

که هر يک از مناطق دارای شرايط و  را تحت عنوان مناطق چهارگانه مورد حفاظت قرار داده



مقررات خاص است.در طول اين سال ها متاسفانه حمايت های قانونی مناسبی از محیط بانان 

لات مختلفی نشده و اين عزيزان با وجود انجام ماموريت های سخت و طاقت فرسا با مشک

 .برنامه های اصلی دولت قرار گیرد در اولويت  بنابراين، حمايت از آن ها بايدمواجه هستند..

 

 آزاد نامه در دانشگاهپایان فروش و خرید معضلارزیابی عملکرد و

 اسلامی

  دکتر زهرا ارزجانی

ين معضلات ترارشد و حتی دکتری، از بزرگنامه در مقاطع کارشناسی، کارشناسیفروش پايان

 و خريد معضل که است چندسالی زيرا .نیست تازه خیلی موضوع های ايران است.دانشگاه

 شده کشور پژوهشی و علمی جامعه برای جدی چالشی به تبديل مقاله و نامه پايان فروش

 در کرد، ياد آن از توانمی ادبی سرقت از نوعی عنوانتحت که نامهپايان است خريدوفروش

 بهتر تعبیر به و مدارک حاکمیت علت به بايد را موضوع اين است شده انگاریجرم ما قوانین

 کدام بر تکیه با نیستند برخوردار کافی علمی پشتوانه از که دانشجويانی .دانست گرايیمدرک

 بايد لحاظ بدين .کنند نقش ايفای ...و سیاست صنعت، اقتصاد، در خواهندمی علمی توان

 واسطه به يا حال است، انجام درحال کشور در که علمی فساد لحاظ به امروزه گفت

 تواننمی دانشگاهی مدرک خريدوفروش حتی يا دکترا تز پروپوزال هاینامهپايان خريدوفروش

های علوم، مهندسی و حتی نامه در همه حوزهفروش علنی پايان .بود متصور را خوبی آينده

بینند. اگرچه نامه نیازی به کار زيرزمینی هم نمیپزشکی وجود دارد و حتی فروشندگان پايان

ها را نامه لزوما مشکل دانشگاهبرخورد با اين پديده ضروری است اما برخورد با فروشندگان پايان



نامه فروشی کند. تغییر رويه پايانکند و صرفا آن را به شغلی زيرزمینی تبديل میحل نمی

اگر مهندس مربوطه سواد کافی   ها است. در مهندسی،هبیشتر از هر جايی نیازمند تلاش دانشگا

و در   و تعدادی کشته می شوند،  پلی و يا سدی خراب می شود،  ساختمانی،  نداشته باشد،

اما در بخش تاريخ کشور و تمام مردم از دست   تعدادی کشته می شوند،  پزشکی هم اين گونه،

 می روند. 

آمدن دولت يازدهم، همزمان با ورود آسان به دانشگاه  در سال های گذشته و پیش از روی کار

و پذيرش انواع دانشجو به عنوان روزانه، شبانه، الکترونیکی، آزاد، دولتی، پیام نور، پرديس و...، 

همچنین پولی شدن درس خواندن و شدت يافتن روحیه مدرک گرايی، وضعیت نامتعارفی از 

به وجود آمد که نه تنها به بالا رفتن ارزش علم و  توسعه نامتوازن در سطح دانشگاه های کشور

افزايش سطح دانش نینجامید که حتی برای جامعه علمی کشور ارمغانی به جز نگرانی نداشته و 

اکنون کسب درآمد بالاتر با استفاده از مدارک دانشگاهی، به يکی از مشکل های جامعه تبديل 

ها، دلايل اصلی مشکلات مقاله يه دانشگاهگرايی و گسترش بی روشده است. بیکاری، مدرک

نويسی در ايران هستند هنوز برخی از متخلفان پايان نامه نويسی نمی دانند کارشان جرم است 

کمیته های اخلاق راهی برای برخورد با پايان نامه نويسی است. گفته شده که در برخی سازمان 

وجود دارد  COPEه،کمیته ای به نام های علمی بین المللی و در برخی کشورهای توسعه يافت

که در حقیقت کمیته اخلاقی نشر در جهان است. مجلات و دانشگاه ها عضو اين کمیته می 

شوند و اگر هرگونه خطای علمی اتفاق بیفتد، به اين کمیته گزارش می شود و کمیته آن را 

ر، خلاقیت و نوع آوری بررسی می کند. پايان نامه ها به هیچ وجه ما را به سامان و تولید فک

نمی کشاند. دانشجويان ما در کار علمی پرورده نمی شوند. خود استادان بايد به دانشجويان 



آگاهی دهند که کار درست پژوهشی در واقع شانیت اوست و اگر سوء استفاده ای صورت گیرد 

است. بزرگترين گناه است. اگر پايان نامه را با پول بخرد يا از جايی بردارد کار زشتی کرده 

اعتبار شود و اعتماد به مدرک خطر برای آموزش عالی اين است که مدرک دانشگاهی بی

دانشگاهی از بین برود بخصوص در کشور ما که بنیان اشتغال و کسب و کار و درآمد براساس 

مدرک دانشگاهی استوار است. در حالی که در کشورهای توسعه يافته و پیشرفته شايستگی 

شود.طراحی يک سامانه های افراد سنجیده میه با مدرک تحصیلی، بلکه با توانايیافراد ن

وجو کند تا وجوست که بتواند در منابع مختلف جستياب است که مجهز به موتور جستتشابه

ها وجود داشت، آن را تشخیص دهد و به مسئولان نامهاگر احیانا مشابهتی میان متن پايان

ما کارايی اين سامانه مشروط بر اين است که ما يک پايگاه اطلاعاتی جامع ربط اعلام کند. اذی

در سطح کشور داشته باشیم که در اين ارتباط با پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات وزارت علوم 

شود در سطح کشور فراهم کرد که اين در حال رايزنی هستیم که اطلاعات جامع را چگونه می

به فعالیت خود ادامه دهد و با تشخیص موارد مشابه، آن را اعلام وجو بتواند موتور جست

ها، دستیار دانشگاه و استاد شود و نامهتواند با بررسی همه پايانپژوهشگاه ايران داک می  کند.

توانیم قضاوت کنیم که آيا يک پايان نامه سرقت علمی بوده ياخیر! ، البته در آن زمان می

دهند به طوری که از ها و مقالات را در اختیار ما قرار نمیمل پايان نامهها متن کابرخی دانشگاه

نامه را در اين پژوهشگاه هزار پايان۴5شود حدود هزار پايان نامه که در کشور دفاع می 21

 نهاد دانشجويان علمی توان بردن بالا و آموزشی سیستم کیفیت بهبود برایدريافت می شود.

 اساتید راستا اين در و دارند برعهده را خطیری وظیفه فناوری و ومعل وزارت و کشور آموزش

 تا کنند تبیین آنها برای را موضوعات و کرده بیشتری همکاری دانشجويان با بايد هادانشگاه



 بتوان شايد .نکنند انتخاب را هانامهپايانه خريدوفروش و علمی آثار سرقت و راه ترينراحت آنها

 مثمرثمر زمینه اين در نیز کار عواقب از دانشجويان کردنآگاه و فرهنگی اقدامات انجام گفت

 سوءرفتارها اين کیفری و اجتماعی عواقب از کردنآگاه و سازیفرهنگ با شک.بی بود خواهد

 .باشیم اقدامات اين شدنکمرنگ هرچه شاهد آن در که کرد آماده را بستری بتوان

 

   دستفروشی  زن؛ خیابان؛

 ا ارزجانیدکتر زهر

 

پديده ای است که اغلب جوامع شهری در دنیای امروز به نوعی با آن روبرو  دستفروشی

 تا یدستفروش.هستند و در برخی موارد از اين پديده با نام يک معضل اجتماعی ياد می شود

، زنان بچرخانی سر که طرف هر کرده فرق اوضاع اما الح .بود مردانه شغل يک پیش سال چند

 پرمشقت کار همین دل از را ان، نان شبششهر کناره وشگو در که میبینید را یدستفروش

های تهران ديده فروش در خیابانشماری بانوی دستدر گذشته تعداد انگشت .درمیآورند

اما  های مسن و سال خورده بودند،شد و اگر هم بانويی به اين کار مشغول بود، اغلب خانممی

جوان زيادی به  زنان اقتصادی، مشکلات افزون یر به دلیل افزايش روزهای اخمتاسفانه در سال

و تابستان زير برف و  زمستان اند و برای گذران زندگی درفروش پیوستهن دستقشر فروشندگا

فروشان در مناطق افزايش روز افزون دست.دست فروشی می کنندباران و آفتاب تابستان 

ای از اوضاع بد اقتصادی است، روها و میادين و مترو نه تنها نشانه عم از پیادهمختلف شهر ا

معضلی  .اند، هم جای بسی تأمل داردبلکه از آن جهت که بانوان زيادی به اين کار گرايش يافته

که به عقیده برخی جامعه شناسان و مديران مديريت شهری، برای رفع آن بايد راهکارهايی 

http://www.afkarnews.ir/fa/tags/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA
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د از سوی سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شود. فقر، بیکاری، مناسب و کارآم

های کارآفرينی که در نتیجه عدم حمايت از تولیدات داخلی به وجود آمده گره های کور کارگاه

است، نبود نظارت مستمر بر اجرای برنامه های تدوين شده در حوزه اشتغال، فشارهای 

متوسط جامعه در تامین معاش وارد می شود،همه و همه از جمله اقتصادی که بر قشر ضعیف و 

 .عواملی هستند که موجب گسترش و توسعه معضل دستفروشی می شود

 

اما هر روزه بر تعداد دستفروشان اضافه می شود. در چنین شرايطی سیاستگذازان رفاهی، 

به شناسايی و اقتصادی و مديران مديريت شهری بايد طی يک برنامه ريزی دقیق نسبت 

ساماندهی به هنگام دستفروشان نیازمند اقدام کنند، زيرا دست به دست دادن ديگر آسیب ها و 

های مداوم میان معضلات شهری با معضل دستفروشی هر روز بر وقوع اتفاقات تلخ و درگیری

 تصمیم گیری ها در خصوص.دستفروشان و ماموران سدمعبر و کسبه مغازه دار دامن خواهد زد

 درصد بساط گستران که جزء نیازمندان  ۴1ساماندهی دستفروشان بايد طوری باشد که نان 

محسوب می شوند، آجر نشود و به عبارتی برنامه ريزی های حل اين معضل به ضرر آن ها تمام 

درگیری دستفروش ها با يکديگر بر سر جای بساط در برخی موارد قربانی می گیرد و در .نشود

اشاره کرد. در اين حادثه که به  ماهشهرنشهرستا دستفروشان درگیری به توان یم  اين زمینه

دلیل اختلاف در محل بساط گستری میان دستفروشان رخ داد، يکی از رهگذران و همچنین 



فروش همانند زنان دستيکی از طرفین درگیری بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست دادند

دهند. گاهی های سطح تهران تن میتنه با مأموران در خیابانای يکمردان، ناخواسته به مبارزه

انگیزد و های پررهگذر شهر حمايت همگانی عابران را برمینیز اين پیکار فردی در میدان

انجامد. همچنان که مستندات انکار ناپذير بارِ گروهی با مأموران میسرآخر به رويارويی خشونت

های اجتماعی هم انعکاس ی خیابانی کم و بیش در شبکههاها و خشونتاين درگیری

های شهر برای عابران و رهگذران به نمايش هايی از زنان هم هنر خود را در خیابانگروه.يابدمی

ای را از آهنگی خوش در ذهن گذارند. خانمی در مترو با نواختن ويولون خويش خاطرهمی

های رو به روی دانشگاه فروشیفرش کتابکند. دخترکی دانشجو بر سنگمردم زنده می

نوازد. دختر ديگری با ساز دهنی خود در بوستانی از شهر نشیند و برای رهگذران سنتور میمی

های زندگی بايد از جايی نشاند. به هر حال هزينهسرخوشی و شادمانگی را بر دل شنوندگان می

ای نواختن زنان شام شبعده ای بر سفرهدانشگاه باشد چه نان خشکیده تأمین شود؛ چه شهريه

هويتی فرهنگی و بیبینند که گويا به طور مستقیم بیدر خیابان و معابر را امری سیاسی می

های آنانی که در خیابان گیرد. به هر حال شکی نیست به همهحکومت اسلامی را نشانه می

 نیز سیاسی ایمبارزه استهناخو و خواسته کنند،می کار خويش گذران تأمین تهران برای

 شهرداری مأموران با چالش و رويارويی در را خود روزگار همواره آنها زيرا. شودمی تحمیل

گردی با کار گری و ولتوانند بین تکدیهای پرشماری از مردم نیز هنوز نمیگروه.گذرانندمی

 به دولتی و سنتی نگاهی با ای بگذارند. آنها همی زنان فرق و فاصلهفروشی آبرومندانهدست

های تصويری، نیز چنین ديدگاهی را در رسانه دولتنشینند. های خیابانی میپديده قضاوت

جامعه به پای  کفايتی خود را در ادارهکند تا گناه بیصوتی و نوشتاری خويش تبلیغ می



ساز يتی زمینهبیکاری گسترده و بحران اقتصادی و مدير..بايد دانست های مردم بنويسدتوده

 فروشی هستند.گسترش دست

 

افتد. از اين روست دولت همسو با کارگزاران حکومتی به جای درافتادن با علت، با معلول درمی 

فروشان از سطح شهر خواهد توانست حضور آشکار آوری دستکند با جمعکه حکومت فکر می

به ياد  .محو کند و ديگر شهرها  تهران فقر و بیکاری را از سیمای زنگار گرفته گسیختهو لجام

توان به ديد کسانی نگريست داشته باشیم که دستفروشی معلول است، نه علت. به دستفروشان می

بضاعت اطرافشان را در آورند. کنند، خرج خود و افراد کمکه برای خود درآمدی دارند و سعی می

آفرينی بیشتر آن چارچوبی برای ارزشچه بهتر که اين نوع فعالیت به رسمیت شناخته شود و 

 .صورت گیرد

 

 

 

 

 

 بجای جنگل کاری خواری  جنگل



 دکترزهرا ارزجانی 
 

خواری است که در اقتصاد کشور بی نظمی  جنگلت عصر حاضر کشور، مسأله لايکی از مشک

های تاريخی مساحت در ايران، طی دوره .ايجاد کرده و به سرعت در حال پیشروی است

تخريب جنگلهای شمال کشور که امروز به عنوان يک .سیار بیشتر از امروز بوده استها بجنگل

میلیون هکتار و از اين 18جنگلی ايران است . معضل اقتصادی و اجتماعی درجامعه مطرح شده

اکنون کل پوشش  جنگلهای هیرکانی )شمال( بوده است. اما هم میلیون هکتار سهم3/7میزان 

 میلیون هکتار آن در محدوده جنگلهای1/7هکتار است که  میلیون12/4جنگلی ايران

سال ۴۴کشور در  میلیون هکتار از اراضی جنگلی2هیرکانی )شمال کشور( قرار دارد. بنابراين 

جنگلهای ما طی  کننده است  بديهی است که سطح اخیر از بین رفته که آمار بسیار نگران

روزی خواهد ريسد که  ودرا تجربه کرده استحدود نیم قرن، تخريبی به اندازه يکسوم وسعت خ

که يک  باشید داشته خاطر به همیشه  اما  به هر ايرانی حتی چند درخت هم نخواهد رسید.

عنـوان  جنگلهـا بهدرخت متوسط، قادر خواهد بود تا اکسیژن مورد نیاز سه نفر را تأمین کند.

مند پالايـش آلايندههـا، ايجاد هـای تنفسـی کـره زمیـن محسـوب شـده ووظیفـه ارزشـ ريه

جـو و مهمتـر از همـه تولیـد اکسـیژن مـورد نیـاز را بـر عهـده  تعـادل در گازهـای مختلف

جنگلهـا بـا نقش حیاتـی خـود در ذخیرهسـازی منابع آبـی، ممانعت ازبـروز سـیلابهای .دارنـد

کننده شـرايط  نامسـاعد تأمین ويرانگـر و ايجاد سـپر محافظتی در برابـر طوفانها وشـرايط

خـود هسـتند و حفـظ خاکهـای کشـاورزی و  مناسـب زيسـت در مناطق اطراف

در .عهـده دارند خاکـی و همچنیـن جلوگیـری از فرسـايش خـاک را به میکروارگانیسـمهای

گونه  81متر مربع حداقل  011جنگل های اَرَسباران واقع در استان آذربايجان شرقی، در 



دارد ولی در جنگل های آلمان، در همین مساحت، بلکه در کیلومترها، سه  یاهی چوبی وجودگ

چهار گونه چوبی بیشتر ديده نمی شود و تنوع گونه ای جنگل های ما خیلی بیشتر از جنگل 

ا هها سه ضلع مثلث نابودی جنگلآتش سوزی، جنگل خواری و رها شدن زباله .های اروپا است

درصد آن  55فقره آتش سوزی در کشور رخ داده است که  800شته، يک هزار و در سال گذ.است 

درصد ديگر نیز در  21درصد در جنگل های شمال رخ داده است و  05در حوزه زاگرس بوده و 

خواری اصطلاحی است که چند سال جنگل  .ساير مناطق و اراضی طبیعی کشور روی داده است

ف و کثرت کلاهبرداريها در املاک و اراضی رواج يافته است اخیر به علت سوءاستفاده های مختل

اما حقیقت اين است در شرايطی  و در قوانین عنوان خاصی تحت نام زمین خواری وجود ندارد.

 آن با مبارزه برای مشخصی عمومی عزم نشده ارائه جرم اين از مشخصی تعريف  که حتی

ود به محله، شهر، روستا، استان يا بخش متاسفانه پديده زمین خواری محدشود. نمی مشاهده

 .پراکنده شده استخاصی نیست و در سراسرکشور به اشکال مختلف 
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های عنوان يکی از قطب جنگل امیرآباد به 

منطقه مورد توجه مردم،  مهم گردشگری 

بديل به ايرانگردان و جهانگردان بوده است، متاسفانه مدت زيادی است... جنگل امیرآباد جهت ت

شود تا تبديل به زمین زمین زراعی به صورت گسترده قلع و قمع شده و به آتش کشیده می

کاهش پنجاه درصدی جنگل های هیرکانی طی نیم قرن اخیر در سطح و عمق،  زراعی شود



علت . موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور منتشر شد آماری بود که چندی پیش از سوی

گوی توسعه ناپايداری است که به نام پیشرفت مناطق و ايجاد اشتغال کلید اصلی اين کاهش، ال

سال گذشته  01حدود است يادآوری نمونه ای از جنگل خواری در نور و محمودآباد.می خورد؛

هکتار زمین منابع طبیعی را به نام يک  001رئیس سازمان جنگل ها و مراتع وقت به راحتی 

سال در اختیار اين فرد قرار گرفت.  05الی  01ساله طی  00ای نفر سند زد، يعنی زمین اجاره 

اين موضوع نشانه اين است که مسئولان کشوری، استانی و محلی سازمان جنگل ها و مراتع، 

زمینه ساز جنگل خواری شده اند بنابراين در اين زمینه بايد عملکرد مسئولان امر را زيرسوال 

ل، اکنون، در ارتفاعات اربکله رامسر بنايی را به اسم برای مثا.برد و با آنها برخورد کرد

حال بودند، با خبر بیمارستان ساختند اما در حالی که مردم از ساخت اين بیمارستان خوش

هزار هکتار تغییر  01بیش از  واحد مسکونی شده است. 211شديم که آن ساختمان تبديل به 

ی فرمانده ای در مکان و زمان نامناسب وقت.گیردکاربری در کشور به صورت رسمی صورت می

کند و ها هکتار جنگل را خاکستر میهای پیاپی دهبه نام برگزاری مانور نظامی سال

ها هکتار زند و عامل سوختن دهوقتی جوانی برای کشتن سنجابی درختی را آتش می…کسی

وقتی .گیردشود و حتی در روستای خود هم مورد مؤاخذه مردم قرار نمیجنگل می

کشند و با بولدوزر های حاشیه شهرها را به آتش میشوند و جنگلخواران جنگل خوار میزمین

هايی با قطعات کوچک با آورند، زمین آن را تفکیک کرده و شهرکدرختان را از ريشه درمی

ی شهرهايمان را کنند. وقتی جنگل خواران نقشهتری روی نقشه ترسیم میهای چهارمکوچه

جنگل نتیجه و ثمره دهه ها و سده ها و شايد قرن !ها کاری نداردکنند و کسی با آنمیترسیم 

های بسیار است و چه بسیار منابع و انرژی که برای آن هزينه شده تا امروز اينچنین سبز و 



در هر صورت،  نابودی جنگل،يعنی نابودی حیات،نابودی محیط زيست،.خرم خودنمايی کند

های های زمینلین اجرايی و قضايی کشور به موضوع تغییر کاربریرود مسئوانتظار می

کشاورزی به صورت قانونی يا غیر قانونی ورود جدی داشته باشند و صدور مجوزهای 

برخورداری از خدمات را بر احراز مالکیت از طريق اسناد رسمی منوط کنند. در اين صورت، 

های واری قانونی از طريق تغییر کاربری زمینسد محکمی در برابر افرادی که به دنبال زمین خ

 .که جنگل کاری بجای جنگل خواری قرار بگیردامید است  کشاورزی هستند، ايجاد خواهد شد

 

 انیدانشجو یو اجتماع یفرهنگ ،یرفاه تیوضع یبررس

 دکترزهرا ارزجانی 

يت دانشـجويان از عنوان مشتريان کلیدی دانشگاه نام میبرد ارزيـابی رضـا دانشجويان را بهاگر 

 های درسـی، تـدريس، کارکنـان، و امکانـات  منظور بهبود مداوم برنامه خدمات آموزش عالی به

بايد توجه داشت در صورتی که کیفیت مراکز آموزش عالی خـوب نباشـد،  ضروری استيک امر

ی آيندۀ علمی و فنی کشور اطمینانبخش نخواهد بود. کیفیت پايین آموزش به فقر نیروی انسـان

های رشد و توسعۀ اقتصـادی، اجتمـاعی، و  متخصص و ماهر میانجامد و در نتیجه اهداف برنامه

فرهنگی کشور با مشکلات عمدهای مواجه میشود و اين امر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی 

کشور را زير سؤال میبرد، چرا که نقش اساسی دانشگاهها همان اتخاذ راهبردی سـنجیده بـرای 

امـروزه .ربیت نیـروی انسـانی متخصـص و مـاهر در راه رشـد و توسـعۀ کشـور اسـتتوسعه و ت

شوند وعلت اين مسـئله نقشـی های مهم در تمام کشورها محسوب میدانشجويان يکی از گروه

های دانشجو هماهنـگ بـا نمايند. پرورش استعدادها و قابلیتکه آنان درآينده کشورايفا میاست



های يک ملـت را فـراهم تواند زمینه تحقق اهداف تعريف شده آرماننیازها و تحولات جامعه می

 سازد.

 

قانون اساسی دولت موظف است وسايل تحصیلات عالی را تا سرحد  21استناد اصل به 

خودکفايی کشور به طور رايگان گسترش دهد. به منظور توسعه دسترسی به آموزش عالی و 

یل و افزايش توان علمی مبتنی بر ديدگاه عدالت حمايت از اقشار کم درآمد برای ادامه تحص

رضايت دانشجويان دانشگاههای دولتی شهر .شوربختانه اجتماعی، دولت موظف شده است

تهران از وضعیت رفاهی در دانشگاهها پايینتر از حد متوسط است. کمبود خوابگاههای 

حی، و اردويی را میتوان دانشجويی، پايین بودن کیفیت تغذيۀ دانشجويی، امکانات ورزشی، تفري

هايی از پايین بودن کیفیت خدمات رفاهی دانشگاهها ذکر کرد. به سبب افزايش  بهعنوان نمونه

تاکنون و ادامۀ اين روند، مسئلۀ خوابگاههای دختران  0272میزان دانشجويان دختر از سال 

تخوابگاههای هم به لحاظ کمی و هم بـه لحـاظ کیفـی مـورد توجـه خاص قرار گرفتـه اسـ

دانشجويان علیرغم اهمیت بالايی که در نظام آموزش عـالی بـه خود اختصاص داده است، 

همچنین به عنوان يکی از نمونههای حوزۀ رفاه و نیازهای دانشجويان نیـز تلقی میگردد که 

دولت بايد به طور مستقیم و گسترده در ساختن خوابگاهها، واگذار کردن و مديريت، و نظارت 

ر آن به شیوههای گوناگون شـرکت داشـته باشـد، بـه ويـژه تعهـد دولـت در بخـش رفـاه ب



دانشجويان بر اين امر خواهد بود که هر دانشجويی که خارج از محل سکونت خانوادگیاش 

شايد  .تحصـیل میکند، از حق داشتن سرپناهی با کیفیت زندگی مطلوب برخوردار شود

خوابگـاه بـرای دانشـجويان تجربـۀ يـک زنـدگی متفـاوت و  بزرگترين مزيـت زنـدگی در

دستیافتن به استقلالی باشد که، دستیافتن به آن در کنار خانواده بسـیار مشـکل اسـت. 

زنـدگی در يک شهر غیر بومی و دور از خانواده و انجام امورات شخصی، خود بدون کمک 

برای هر کسی دست نمیدهد، آنچه مهـم ديگران، تجربههای با ارزشی هستند که به راحتی 

اسـت، در ايـن رونـد، جوانـان تجربه میکنند و فرصت تمرين زندگی مییابند و خود را برای 

ها در رتبه اول های دانشگاهدرصد خوابگاه ۴، تنها حدود 0۴در سال  .زندگی آينده میسازند

 2۴ تعداد  ،0۴در سال  .داشتند قرار 5و  ۴ها در رتبه های درصد خوابگاه 22قرار داشتند و 

از دانشجويان دختر به عنوان نمونه اند.يافته ارتقاء آنها تمامی که داشتیم 5 رتبه خوابگاه

علوم  0دانشگاه علوم پزشکی شهرستان شهرکرد به نشانه اعتراض به مرگ دانشجوی ترم 

حمام دچار حادثه مهرماه در حین است 0۴پزشکی دانشگاه شهرکرد بنام زهره قاسمی که روز 

وجود با دانشگاه آزاد واحد دماوند،می توان اشاره نمود .شد و جان خود را از دست داد،

گذشته از بوی آزاردهنده کشتارگاه  است وکشتارگاه در کنار دانشگاه را معضلی اساسی 

ه ما دوحدود .طراف دانشگاه وجود دارد ا بسیاری از حیوانات نیز به دلیل وجود اين مکان در

پیش، صدای اعتراض دانشجويان دانشگاه شهید چمران اهواز بلند بود. دانشجويان دختر 

مجتمع خوابگاهی حضرت معصومه)س( دانشگاه شهید چمران اهواز با مراجعه به مسئولان، 

های اين مجتمع خوابگاهی با های تهويه سرمايشی بلوکخواستار رسیدگی به وضع سیستم

ی هوا شدنددانشگاه اهواز يک دانشگاه بسیار قديمی است و بیش از توجه به روند افزايش دما



دانید در زمان جنگ هم يکی از مقرهای اصلی طور که میسال قدمت دارد و همان 21

پشتیبانی جنگ بوده و بر همین اساس، مقداری بیش از ساير اماکن تحت تأثیر جنگ قرار 

سری ر نگرفت و دچار يکگرفته است. بعد از جنگ هم چندان مورد توجه قرا

های جنگ هايی در دانشگاه شد. مثلا پايه بودجه دانشگاه از چیزی که در سالافتادگیعقب

برايش در نظر گرفته شده بود، افزايش نداشته و آن توجهات لازم هم در بازسازی و تکمیل و 

يان تمام کمال اين مشکلات در حالی است که شهريه دانشجوگیردها انجام نمیترمیم زيرساخت

دريافت می شود و چنانچه تاخیری در پرداخت داشته باشند از انتخاب واحد، حذف اضافه و 

دريافت کارت ورود به جلسه امتحان محروم می شوند، ای کاش در برابر اين همه نارسايی های 

موجود کسی بود که جوابگو بود تا دانشجويانی که قرار است با تحصیل علم فردای جامعه 

از ديگر مشکلات نظامهای آموزشی هر کشور افت تحصیلی .اسلامی را بسازند آزار نمی دادند

است. شکست يا افت تحصـیلی عبارت است از ترک تحصیل زودرس و تکرار پايۀ تحصیلی در 

يک نظام آموزشی کارآمد کمترين افت تحصیلی و  .نظام آموزش و پـرورش يـک کشـور

. افـت تحصـیلی سـبب میشود که هرساله میلیاردها تومان از بودجۀ بـالاترين بـازدهی را دارد

کشور به هدر رود و نیز تعداد کثیری از نیروهای بـالقوۀ انسانی از پرورش و تربیت صحیح باز 

بیکاری و عدم اشتغال نیروی انسانی فعال يکی از مشکلاتی است که اکثر جوامع را .بمانند

ين بین بیکاری افراد تحصیل کرده، به عنوان نیروی انسانی درگیر خود کرده است. اما در ا

فعالی که از تخصص آکادمیک برخوردارند، چالش جدی و مهم تری است که مسئولان بايد در 

درصد و بالاتر از متوسط کشوری است  02.0نرخ بیکاری فارغ التحصیلان .جهت رفع آن برآيند

دانشگاهها .ی در تولید و ارزش افزوده کشور ندارندالتحصیلان نقش و نیمی از دانشجويان و فارغ



محلی برای پژوهش و تولید به شمار میروند که توجه به پژوهش و توسعه و کاربردی کردن آن 

در دانشگاهها بهعنوان يکی از کارکردهای اصلی دانشگاهها باشد اما به نظر میرسد در اين 

جويان را برآورده سازند هرچند که ما در عصر زمینه نیز دانشگاهها نتوانستهاند انتظارات دانش

فنّاوری زندگی میکنیم اما در همین دوره نیز بسیاری از دانشجويان برای دسترسی به 

روز و معتبر، آزمايشگاههای مجهز، و بسیاری از زيرساختهای  -پايگاههای استنادی منابع به

ازار، و صنعت موجب شده تا مربوط دچار مشکل هستند. ارتباط ضعیف دانشگاه با جامعه، ب

ها، طرحهای تحقیقاتی، و  ها و رساله تحقیقاتی که هر ساله در دانشگاهها در قالب پاياننامه

متاسفانه دانشگاهیان ما پژوهش را بدون  مقالات انجام میشود قابلیت کاربردی نداشته باشند.

افزايش مقالات خويش  در نظر گرفتن نیازهای منطقه ای و ملی و صرفا برای ارتقا اداری و

  انجام می دهند. مقالات بسیار خوبی را در بهترين ژورنالهای دنیا چاپ می کنند بدون اينکه

اين مقالات تاثیر گذاری چندانی در بهبود وضعیت کنونی جامعه داشته باشند. نکته اينجاست 

قتصادی و صنعتی در کشورهای پیشرفته مقالات اکثرا نتايج تحقیقاتی هستند که قبلا عملی، ا

  شده است ولی در ايران اکثر مقالات فقط در رزومه افراد بايگانی می شود. گنجاندن کارورزی

 با نزديک از جوانان تا مختلف های رشته تمامی دانشجويان برای صنعت در دار هدف و اجباری

 دروس عدادیت در بعضا که کارورزی متاسفانه. گردند آشنا بازار محیط های توانايی و مشکلات

ده بوده و فقط منجر به امضای گواهی پايان دوره می گردد. فراهم فاي بی عملا گردد می اجرا

آوردن سیاستهای تشويقی و مالیاتی به صنايع، کارخانجات و موسساتی است که به شکل 

 سیستماتیک از محققین دانشگاهی به عنوان سهامدار يا بخشی از پروژه استفاده می کنند.

 



 

 

 

 گاهی به خشونت زنان ن

 دکتر زهرا ارزجانی

آذر(، با هدف ارتقای سطح آگاهی عمومی و بسیج مردم  81تا  5دسامبر ) 01نوامبر تا  85از  

ی مردم را دعوت به نارنجی کردن جهان سراسر دنیا برای ايجاد اتحاد در اين خصوص، همه

خشونت علیه  دون خشونت باشد.ی بهتر و بکرده است تا اين رنگ به عنوان نمادی از آينده

هدفشان اين بود که نگرش جهانی را به مبارزه با  زنان همچنان يک معضل جهانی است

کنند خشونت علیه زنان تنها از سوی خشونت علیه زنان جذب کنند. خی از مردم گمان می

ان دهد بخشی از خشونت علیه زنان توسط زنکند. آمارهای جهانی نشان میمردان بروز می

خشونت علیه دهد.دهد. اما بخش بزرگی از خشونت علیه زنان توسط مردان رخ میديگر رخ می

خشونت علیه زنان از پیامدهای تبعیض علیه زنان و پافشاری  زنان، تجاوز به حقوق بشر است

کنی فقر، خشونت علیه زنان مانع پیشرفت در ريشه.بر عدم برابری میان زنان و مردان است

خشونت نوعی رفتار است که  .ايدز و صلح و امنیت در بسیاری از نقاط دنیا شده است مبارزه با

هايی از دهد. نمونهبه صورت فیزيکی يا غیرفیزيکی به منظور آزار دادن و آسیب رساندن رخ می

داری، جدا کردن خشونت علیه زنان: کتک زدن زن، تجاوز جنسی به زنان، فروش زنان و برده

آزار جنسی در خیابان: متلک و دستمالی و الفاظ زننده، آزار جنسی در ،به زورمادر از کودک 

ها و مقامات ارشد، بازيگران محل کار: در پارلمان کشورهای پیشرفته، از سوی ريیس جمهوری



حتی . ها: از سوی پدر و برادر و همسر و اعضای فامیلهای مشهور و در پستوی خانهو کارگردان

از موارد اعمال خشونت علیه زنان با ظهور جهان مجازی وتاثیر آن بر بازيگران اخیراً نوع خاصی 

اين جهان که کمتر از تاثیر ان در جهان واقعی نیست انجام گیرد. شکل مدرن زن آزاری را در 

وبلاگها و وب سايت های اينترنتی میتوان ديد. از زنان وبلاگ نويس اگر بپرسید حتما به شما 

 داقل يکبار ايمیلی با مضمون توهین جنسی دريافت کرده اند.خواهند گفت که ح

 

اولین خشونت در جامعه انسانی را شايد کشته شدن هابیل به دست برادر خود قابیل دانست. و  

 زمان شرايط و فرهنگها  در طی عصرها و قرنها د ر تمدن ها گوناگون پديده خشونت با توجه به

شود در جوامع امروزی نیز شاهد تنوع اين خشونتها می ديده مختلف صور به زمان آن خاص

خشونت علیه زنان، ريشه  .باشدخشونت خانگی می»علیه زنان می باشیم يک از اين نمونه ها 

تر را در اختیار مردان قرار ؛ قوانینی که فرصت بیش در فرهنگ اجتماعی و قوانین حقوقی دارد

های متعددی از قوانین مربوط به خانواده، بحث ازدواج، ارث تا باره نمونهيناند تا زنان. در اداده

شود که در دعاوی مطرح شده، جانبداری های مادری وجود دارد. بعضا ديده میمسئولیت

مسئله ديگری که منجر شده تا ما در آن به نوعی با .عمدتا به سمت مردان هست تا زنان

مبحث حجاب و عفاف است؛ در جامعه ما، هنگامی که سخن از خشونت علیه زنان روبرو باشیم، 

کند. در گذاران را به سمت زنان معطوف میآيد، بلافاصله اذهان سیاستحجاب و عفاف می

http://honarmandonline.ir/%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b1%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7/
http://honarmandonline.ir/%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b1%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7/
http://honarmandonline.ir/%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b1%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7/


از هر سه زن در جهان يکی  .آيدگاه از حجاب و عفاف مردان سخن به میان نمیباره هیچاين

بنا بر آخرين آمار  ک زندگی خود( استقربانی خشونت خانگی)خشونت جسمی يا جنسی شري

درصد از زنان و دختران در سراسر جهان به نوعی خشونت فیزيکی يا جنسی  25سازمان ملل، 

میلیون دختر زير  21شود که اند. علاوه بر اين، تخمین زده میرا در طول عمر خود تجربه کرده

میلیون دختر و زن نیز  021 سال در معرض خطر ختنه يا ناقص سازی جنسی قرار دارند و 05

میلیون زن در جهان  851اند. همچنین سازی جنسی قرار گرفتهدر سراسر جهان مورد ناقص

در همین ارتباط سازمان بهداشت اندقبل از سن پانزده سالگی و به عنوان کودک ازدواج کرده

رسید که در هر  جهانی در نخستین مطالعه جهانی خود درباره خشونت علیه زنان به اين نتیجه

گیرد، حتی باردار بودن، زنان را از خشونت ثانیه، يک زن مورد حمله يا بدرفتاری قرار می02

تواند با خشونت علیه خودش مبارزه کند ترين عاملی که زنی نمیمهم.داردمردان مصون نمی

د به نفس، اين است که از حمايت کافی برخوردار نیست. عدم توانايی حل مسئله، نداشتن اعتما

. در کند خشونت تحمل به وادار را زن تواندمی نیز …ترس از تغییر زندگی، مشکلات مالی و 

 کنندتوانند جلوی خشونت بايستند و هر روز رنج و آزار را تحمل میچنین شرايطی زنان نمی

دانند زنان گاهی خشونت های جسمی ملايم تر را بخشی از زندگی روزمره و سرنوشتشان می

ر مقابل رفتارهای همسرشان سکوت کنند؛ چه اين رفتارها درست باشد و چه نادرست نبايد د

کند آن را نوعا طبیعی و عادی توجیه کرده و به زنان داند و سعی میمی به بیرون درز کنند

رود و هرچه بر سرش آيد، بايد با کفن سفید قبولاند که زن با لباس سفید به خانه بخت میمی

های درمانی، ايجاد خانهرون بیايد! خشونت علیه زنان جا و مکان خاصی ندارد! خانوادهاز آن بی

های آموزشی های قانونی از زنان مورد خشونت، شرکت در کلاسامن و سرای ويژه زنان، حمايت



قبل از ازدواج، مشاوره ازدواج، افزايش آگاهی مردان و زنان از طريق جلسات آموزشی در 

 ونت علیه زنان موثر است.پیشگیری از خش

 

 

 امنیت غذایی ،چالش آینده

 دکتر زهرا ارزجانی
 

مهم و کاربردی است امنیت غذايی به دسترسی همه  هايیواژه از ايمنی غذا امنیت غذايی و

و فعال  زندگی سالم برای داشتن سالم به غذای کافی و عمر، در تمام ادوارجامعه افراد يک

نظام  از عوامل مهم در تأمین امنیت غذايی در يک خانوار شود و درآمدگفته می

آبی دو سوم مردم جهان دچار بحران کم 8185سال تا  به گفته يونسکو  .باشد. می اجتماعی

 85شوند و نیمی از مردم جهان به سوء تغذيه دچار می 8151تا سال  و همچنین خواهند شد 

امنیت غذايی  .شودبرند اضافه میذيه رنج میمیلیون کودک به شمار کودکانی که از سوءتغ

کنیم که ای زندگی میممکن نیست مگر از طريق مقابله با فقر و حفظ محیط زيست. در جامعه

ها اگرچه بر آزادی انتخاب زند. تنوع کالاها و افزايش کمی آنمصرف حرف اول و آخر را می

. اين رابطه اتفاقا معکوس است، به ويژه افزوده، اما لزوما به معنای بهبود کیفیت زندگی نیست

میلیارد نفر  0به بیش از  81۴1بنابر آمارها جمعیت جهان تا سال .در رابطه با تولید مواد غذايی

زمان تغییر قابل توجهی در عادات غذايی در کشورهای در حال توسعه ديده رسد. هممی

آورند. اما تر روی میبا کیفیت تری از جمعیت به تغذيهشود. در اين کشورها بخش بزرگمی

 .اين همه واقعیت نیست

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C_%D8%BA%D8%B0%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C_%D8%BA%D8%B0%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1


ای از تغییرات را به همراه گسترش مراکز عرضه مواد غذايی در سراسر جهان، با خود سلسله

آورده است؛ تغییراتی که الگوی مصرف را نیز تحت تاثیر قرار داده است. اين الگو در عین حال 

ز هست. اهداف کشاورزی، زيست محیطی و سیاست تغذيه متاثر از رشد اقتصادی يک جامعه نی

زمان اين نه فقط در کشورهای پیشرفته، که در سراسر جهان در حال تغییر است. هم

اندرکاران مبادله و تجارت مواد غذايی هستند که به شدت بر الگوی مصرف تاثیر دست

 .گذارندمی

ی سطح نیازها که به تبلیغات هر روزه کنیم که در آن با افزايش مصنوعدر دنیايی زندگی می

تواند به اند، روبرو هستیم. البته صنعت تولید مواد غذايی با تکنولوژی پیشرفته میمتکی

هايی از منابع طبیعی منجر زمان به نابودی بخشنیازهای ايجاد شده پاسخ دهد، اما هم

نیت غذايی در جهان های فراروی امنابودی محیط زيست و طبیعت از جمله چالش .شودمی

که به باور عموم متخصصان زيست محیطی، وقتی به رود. اين درحالیست امروزه به شمار می

رسیم بايد بدانیم پیشگیری بهتر از درمان است شايد هیچ وقت فرصت درمان محیط زيست می

هان امروز های غیر قابل جبرانی نیاز باشد.تجارت مواد غذايی در جوجود نداشته باشد يا هزينه

برداری از زمین، کاهش منابع طبیعی مانند فسفر و استفاده بر پايه افزايش تولید با تشديد بهره

از مواد شیمیايی و آلوده کننده است؛ روندی که به گفته محققان محیط زيست بايد متوقف 

ذايی هايی دهد که بر پايه تضمین پايداری محیط زيست و امنیت غشود و جای خود را به روش

اگر به  .اندآورده روی آب از موثر  برداریبا استفاده از روش بوم شناسی استوارند و به بهره

مان روی نیاوريم، کشاورزی پايدار، تغییر روش در تولید مواد غذايی و نیز تغییر عادات غذايی

 انداز آينده را متحول کنیمبه دشواری بتوانیم چشم



هزار ساله کشاورزی  00وجب شده که میراث يت نا کارامد مو مديرای سیاستهای غلط توسعه

اگر .تبديل شود« نیم مرده -نیم زنده »در ايران طی شصت سال گذشته، به موجودی 

رونق داشت، روستايی سنت و آداب و اصالتش را راحت با سیستم آبیاری پیشرفته  کشاورزی

 تدريجی؛ مرگ تدريجی؛  فقر کند و مهاجرت کند. اين هجوم است؛ هجوم ناشی ازرها نمی

 و کپرنشین شهر در کشاورزها از خیلی. شهرنشینی ذلت يا و روستا در فقر بین انتخاب

اين داستان کشاورزی در ايران است. اين تفکر حاکم بود که به اسم صنعتی .شدند نشینزاغه

هم از دست شدن، کشاورزی را از بین برد. حاصل اين شد که صنعتی نشديم و کشاورزيمان را 

ايم، در نابودی کشاورزی رقابت کردند، ؛ داديم متأسفانه هرچه دولت به دولت ديگر پیش آمده

اما طوری شده که چه در اين دولت، چه دولتهای قبلی قسمت اعظم کالاهای اساسیمان 

روغن نباتی، نیمی از برنج، بخش زيادی از گندم، گوشت و  02۴چای،  05۴وارداتی شده است؛ 

غذا در حال تبديل شدن به يک بايد بدانیم زده، شکر و حتی میوه، وارداتی است.ئین يخپروت

آيد؛ تخريبهايی که اتفاق افتاده؛ کننده است. اقلیمها به هم ريخته؛ سیلی که میپديده نگران

جنگلها از بین رفته؛ زمینهای زراعی آسیب ديده؛ سطح زير کشت پايین آمده؛ در کنارش 

پردازد و ... اين شرايط باعث شده وژيک؛ بايو تکنولوژی که به اصلاح بذرها میتحولات تکنول

کلیت موضوع غذا به يک مقوله نگران کننده در امنیت جهانی تبديل شده است. خیلی از 

اند و روی مناطقی از جهان که غذا تولید ريزی کردهکشورها و شرکتهای قدرتمند دنیا، برنامه

رشد پايدار در بخش  .اند تا بتوانند در دنیا قدرت داشته باشنددهکنند تسلط پیدا کرمی

 .های آتی استکشاورزی، عاملی حیاتی برای تغذيه جهان در دهه

 



 مرگ تدریجی حیات شهروندان آلودگی هوای تهران ،

 دکتر زهرا ارزجانی
 

ندگی غیر يکی از عوامل اساسی و مهم حیات انسان و موجودات زنده، هوا است که بدون آن ز

اهمیت هوا تا جايی است که بدون وجود آن، هستی موجودات زنده ممکن  .ممکن مینمايد

 نخواهد بود. اهمیت ديگر آن در حفظ انسانها، گیاهان و حیوانات در برابر خطرات زيان بار اشعه

های مختلف خورشید میباشد يعنی هوا وسیله ای است که کمیت و کیفیت تابش انرژی 

آثار آلودگی هوا بر انسان بسیار خطرناک و هشدار دهنده .زمین را تعیین میکند خورشیدی بر

است. امروزه در اثر آلودگی هوا، نشاط و تندرستی و حتی شادی در مردم کمتر ديده میشود. 

ی زيادی از مردم خسته و فرسوده هستند و از دردهای مختلف رنج میبرند. در بسیاری از  عده

ان که همواره با مسئلهی ترافیک و آلودگی هوا دست و پنجه نرم شهرهای پر جمعیت جه

ت و بیماريها کمبود اکسیژن در بافتها است که از گاز منو اکسید کربن لامیکنند، يکی از مشک

بین خون وناشی از موتورهای اتومبیل، سوختن گاز و دود سیگار تولید میشود. اين گاز با هموگل

بروز بیماريهای قلبی و ريوی، برونشیت  .ای ايجاد میکند ترکیب شده و بیماريهای عديده

مزمن، آسم، آمفیزيوم ريوی، تشديد بیماری سرماخوردگی،کاهش ديد، سردرد، سوزش، اشک 

ريزش، تحريک چشم به صورت خارش، تأثیر منفی بر سیستم گردش خون و سرطان ريه از 

از ويژگیهای مهم  .حاصل میشوندشايع ترين بیماريهايی هستند که به سبب اين نوع آلودگی 

اين نوع آلودگی آن است که آلودگی هوايی ايجاد شده در يک کشور منحصر و محدود به آن 

کشور نخواهد بود، بلکه میتواند کشورهای همجوار را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بدين دلیل برای 

ون مرزی دوربرد آلودگی کنوانسیون راجع به آثار بر 0070جلوگیری از آلودگیهای مرزگذر در 



آلودگی هوا از راههای گوناگونی مانند  .زم االجرا شدلا 0022هوا به تصويب رسید که در سال 

دود ناشی از سوخت وسايل حمل و نقل زمینی، ريل، هوايی و دريايی، دود ناشی از سوخت 

ازهها، آتش ها، سوخت منازل و مغ کارگاهها و کارخانههای صنعتی و تولیدی، سوزاندن زباله

يکی از گازهايی که از سوختهای صنعتی حاصل میشود،  .سوزيها ممکن است حاصل شود

اين گاز  .گازکربنیک يا دی اکسید کربن میباشد که از سوزاندن کربن با اکسیژن بوجود میآيد

 .زمانی که از سوزاندن سوختهای فسیلی ايجاد شود؛ باعث افزايش آلودگی هوا میگردد

 

ه اين موضوع که شاخص اعلام شده در هر روز، میانگین شاخص اندازه گیری شده دقیق شدن ب

در ايستگاه های مختلف است. به اين معنی که برخی ايستگاه ها آلودگی شديدتری را به ثبت 

رسانند و بعضی ديگر از ايستگاه ها که در مناطق کمتر آلوده قرار دارند، آلودگی کمتری را می 

ه آن معناست که امروز اهالی برخی مناطق تهران در روزهايی مانند اين ب.ندنکمی ثبت 

روزهای اخیر، هوای کمتر آلوده ای را نفس کشیده اند و بعضی از مردم که در مناطق آلوده تر 

کنند، هوای آلوده تری را تنفس کرده و به همین قرينه، بیشتر آسیب ساکنند يا تردد می

رسید آيا تعطیل نکردن ادارات که اغلب شان در مناطق آلوده توان پاند. اينجاست که میديده

تر شهر قرار دارند، ظلم در حق برخی شهروندان نیست؟موضوعی که از ديرباز مغفول واقع شده 

و موجب شده مرگ تدريجی شماری از شهروندان که يا ساکن مناطق آلوده تر شهر هستند يا 



سفر روزانه داشته باشند، به چشم ب،محل کارمجبورند به دلايل مختلف از جمله حضور در 

هیچ کسی نیايد و از اين رو، کارايی نشست های کمیته اضطرار و تصمیمات شان به شدت زير 

سوال باشد. تصمیماتی که هر چه باشند، مشمول شمار زيادی از شهروندان که جمعیتشان نیز 

مثل همیشه منابع متحرک و در اصلی آلودگی هوای تهران  عامل.بسیار زياد است، نخواهد شد

در آن مکمل  عاملها هستند؛ اما رأس آنها خودروهای ديزلی، کاربراتوری و موتورسیکلت

ناسالم برای »روزهای اخیر که به تشديد آلودگی و ثبت هفت روز پیاپی آلوده اعم از روزهای 

احد منجر و 811و کمتر از  011با شاخص کیفیت بیش از « ناسالم»و « های حساسگروه

شده، سکون نسبی هوا تحت تاثیر کاهش قابل توجه سرعت باد بوده است. در حالی که سرعت 

متر بر ثانیه است، در اغلب  5کم ها به بیرون شهر دستباد موثر در تهران برای انتقال آلودگی

ل يافته متر بر ثانیه بوده و در برخی ساعات به يک متر بر ثانیه نیز تنز 8زير  روزهای هفته ،

تحت تاثیر بروز پديده وارونگی هوا  آلودگی هوا و سردتر شدن هوا، احتمال تشديد زمستاناست

ومیر منتسب به ذرات معلق در تهران . مرگ خواهد داد.افزايش را شهرها در تهران و ديگر کلان

شهر را ومیرهای سالانه اين کلاندرصد از مرگ 00هزار نفر عنوان شده که نزديک  2سالانه 

ومیر ، حدود سه تا چهار هزار نفر بوده است. مرگ02و  08های لشود. اين رقم در ساشامل می

درصد از  01شود که حدود هزار نفر در ايران نیز منتسب به آلودگی هوا شناخته می 21سالانه 

شاخص آلايندگی هوای کلان شهر تهران از مرز هشدار .ومیر سالانه کشور استکل آمار مرگ

)شاخص   851PSIتا  011بندی حد فاصلر جدول رتبهو د ده، به مرحله خطرناک رسیهگذشت

 قرار گرفته است.يعنی محله هشدار و خطرناک   057PSIاستاندارد آلودگی هوا(، بر روی عدد 

کند که روند تنفس هر تهرانی به هزار لیتر هوا تنفس می81هر فردی به طور متوسط روزانه 

http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D9%87%D9%88%D8%A7
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D9%87%D9%88%D8%A7


گازهای  د يعنی روزانه همین مقدارکنهای هوا به طور عکس عمل میعلت وجود آلاينده

های کند. در اين روند دم و بازدم، ذرات درشت دود در قسمتهای خود میوارد ريهسمی

ها کند و سبب بروز اختلالات در ترشحات بینی و سینوسفوقانی دستگاه تنفسی تجمع می

ت اگر صرف نظر کنیم، از اين نکا.شوندها جمع میتر ريههای عمیقشود و ذرات ريز در راهمی

بايست به شهرهای آلوده ديگر شود و برای ديدنش میبه بیرون جغرافیای تهران مربوط می و

سر کشید. به امثال اصفهان و تبريز يا ديگر شهرهای آلوده که روند اندازه گیری آلاينده ها در 

ه های سنجش آنها گاه بسیار غیرشفاف و ترسناک است، به گونه ای که گاه شمار ايستگا

آلودگی هوا و نتايج روزانه شان برای عموم نامعلوم است و شائبه های دستکاری در آنها از 

گرفتن سلامت شهروندان تفسیر نشود، دست  هديرباز مطرح بوده است. وضعیتی که اگر نديد

 .بايدکم بی توجهی به الزامات اولیه مقابله با آلودگی هوا و پايش مدام و لحظه ای آن است

بیست و يکمین بند از منشور حقوق « زيست سالم و توسعه پايدارحق محیطبدانیم که 

حق آموزش و »و « حق دسترسی و مشارکت فرهنگی»شهروندی است که پس از دو بند 

  .آمده است« پژوهش

 :محتوای بند اول منشور به شرح زير است

ها سلب کرد مگر وان از آنتشهروندان از حق حیات برخوردارند. اين حق را نمی -2ماده 

 .موجب قانونبه

شهروندان از حق زندگی شايسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب،  -1ماده 

ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات 



ردهای ملّی، شرايط محیط پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روزو استاندا

  .زيستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند

 

حق بر محیط زيست به عنوان يکی از اقلام حقوق بشر، يعنی داشتن محیط زيستی سالم 

همچون آزادی و برابری از حقوق بنیادين انسان ها محسوب می شود وحق داشتن محیط 

بدين ترتیب، حقوق همبستگی( تلقی گرديده است. زيست سالم جزء مقوله سوم حقوق بشر)

آلوده نمودن هوای تهران و نبود کنترل و نظارت جدی بر آن نقض حقوق شهروندان تهرانی 

درهر حال به مفهوم حقوق بشر زيست محیطی جلوه الزام آور حقوقی داده .شودتلقی می

زيست حق از محیط زيست و گسترش فرهنگ حمايتحفاظت، بهسازی و زيباسازی محیط.اند

ای، اقتصادی، اجتماعی، های توسعهها، تصمیمات و اقدامدولت اين حق را در برنامه.شهروندان

زيست مقابله  دهد و با آلودگی و تخريب محیطفرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار می

 .کندمی

 

 ناکارآمد مدیریت و تاریخی بناهای تخریب

 دکتر زهرا ارزجانی



وساز در حريم بناهای تاريخی، انگیز مبنی بر تخريب آثار باستانی، ساختن غماين داستا

های بناهای باستانی هر روز به گوش حفاری در حريم حفاظت آثار تاريخی و سرقت کاشی

کنوانسیون  5شود.در حالیکه ايران در رسد، اما شوربختانه با متخلفان برخورد جدی نمیمی

ها ها و قوانین اين کنوانسیونشده و براساس قانون کشورمان، مصوبهالمللی مهم دنیا عضو بین

قانون اساسی ايران در کنوانسیونی عضو شده يا آن را  78ضمانت اجرايی دارند. براساس اصل 

قانون  0شود، و همچنین ماده بپذيرد، کنوانسیون يادشده به يکی از قوانین کشور تبديل می

ه آنکه اگر ايران کنوانسیونی را پذيرفت، قاضی مکلف است براساس مدنی ايران نیز اشاره دارد ب

قانونی درباره حفظ  0210آن رای صادر کرده و محکمه نیز بايد براساس آن عمل کند.در سال 

آن به جرائم تخريب و انهدام در محوطه آثار  2آثار باستانی ملی به تصويب رسید که در ماده 

پردازد. در آن زمان تنها مجازات جزای نقدی بود و میتاريخی يا تخريب آثار باستانی 

آورد. در فرهنگی را جرم چندان سنگینی به شمار نمیگذار در آن دوران تخريب میراثقانون

که قانون ثبت آثار ملی به تصويب مجلس وقت رسید، قوانین درباره تخريب  0258سال 

تری برای تخريب آثار باستانی نگینهای سفرهنگی شدت بیشتری پیدا کرده و مجازاتمیراث

های غیرمجاز به تصويب لايحه قانونی جلوگیری از انجام حفاری 0252وضع شد. در سال 

در قسمت تعزيرات قانون مجازات .تری در نظر گرفته شدرسید. در اين قانون مجازات سنگین

را شامل  520تا  552فرهنگی وجود دارند که از ماده اسلامی قوانین مفصلی درباره میراث

های شديدی نیز برای مجرمان در نظر گرفته شده و اگر بر اثر دستور يک شود. مجازاتمی

 01فرهنگی به وقوع بپیوندد باز هم براساس قانون يک تا شهردار يا مقام دولتی تخريب میراث

ای شود. اما با اين وجود تخريب بناهسال حبس و جزای نقدی شامل حال اين متخلفان می



های بسیار زيادی عضو تاريخی به دلیل سوء مديريت در حال افزايش است .ايران در کنوانسیون

المللی میراث شده و در زمینه قوانین کم و کاستی در کشور وجود ندارد. منشور مديريت بین

المللی است که ايران يکی از اعضای آن های بینباستانی نیز يکی ديگر از کنوانسیون

های تاريخی به منشور ايکوموس معروف است. اين ر محافظت از شهرها و محوطهاست.منشو

ها و رسانی و اعلام وقوع جرم به دادستانگانه پیشگیری، آموزش و اطلاعمنشور رويکرد سه

قضات محلی را در پیش گرفته است در ايران مسئله آموزش درباره محافظت و نگهداری 

فرهنگی به شود. زيرا بودجه میراثبسیار ضعیف عمل میفرهنگی بناهای تاريخی و میراث

های تاريخی به خوبی نگهداری تواند از آثار باستانی و محوطهای محدود است که نه میاندازه

فرهنگی کشور داشته تواند پیگیری حقوقی مناسبی در زمینه تخريب میراثکند و نه می

به ثبت رسیده اند، به دلايل مختلف در طول باشد.برخی از آثار ملی ايران که به طور رسمی 

تاريخ تخريب شده و از میان رفته اند. بعنوان نمونه کلیسای کرمان مربوط به اوايل سلطنت 

دوره پهلوی اول در کرمان،دبیرستان خیام در نیشابور،يا سرای دلگشا در محله منیريه تهران، 

، حمام خسروآقا در اصفهان، قلعه های برم دلک در شیراز، مسجد سلیمان در تهرانحجاری

ساله  2111سموران در کرمان ، تخريب کاخ کوروش بزرگ در برازجان، نابودی تپه باستانی 

های سنگی باستانی، ملاير با آبگیری سد کلان، ساخت سد گتوند و نابودی شیر« گونسپان»

ر نابودی بر اثر شهر تاريخی ماسوله: بر اثر تخريب جنگل در اطراف آن و بی توجهی در خط

 و تملک ……جابجايی و ريزش کوه قرار گرفته است،تخريب خانه تاريخی حاج باشی در اراک 

 تعیین با اراک شهر مرکزی مناطق در خانه اين شبیه کهنسال های خانه احیای و آزادسازی

تگاه ويت کار دساول در بايد که است برخوردار بالايی اهمیت از آنها رضايت جلب و ورثه تکلیف



فرهنگی، صنايع های اجرايی مرتبط و متولیان امر قرار گیردطبق اعلام نظر سازمان میراث

هکتار است. دو هزار و  851دستی و گردشگری محدوده تاريخی شهر تهران در حدود دوهزار و 

اثر به ثبت  211اثر واجد شرايط تاريخی در تهران شناسايی شده که از اين تعداد تنها  ۴11

درصد کل آثار تاريخی پايتخت 21اثر که اين تعداد در حدود  211یده است:و حدود ملی رس

ها با مجوز قانونی صورت های اين سالهای اخیر تخريب شده که متاسفانه تخريباست در سال

گرفته است. اين آمار تنها بخش اندکی از محوطه ها و آثار تاريخی است که در اين مدت يا از 

 شده است پیش از آن تخريب

. 

و  توان گفت تخريب میراث فرهنگی به اين علل بوده و هست: جهلدر يک نگاه کلی می

 های نژادی و سیاسی، اختلافاتتوجهی، زدودن خاطره بانیان و پديدآورندگان، دشمنیبی

..                        مذهبی، خرافات، تخريب برای استفاده از مصالح، توسعه و عملیات عمرانی  

ان و روش و منش گذشتگ واسطه آثاری که از گذشته بر جای مانده است، از احوالامروزه ما به

ن آثار میراث فرهنگی در واقع همی.گیريمهايشان بهره برمیشويم و از تجارب و اندوختهآگاه می

تواند پايه توسعه و ترقی درست در زمان حال و آينده و تجارب گذشتگان است که می

ور فرهنگی کشفرهنگی رويکرد خود را در زمینه میراثمان آن رسیده معاونت میراثباشد.ز

ور، از اين تغییر داده و با پذيرش وظايف خود درباره تمامی آثار تاريخی و بناهای باستانی کش



   .                                                         پس رويکرد جدی و مسئولانه در پیش بگیرد

                        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


