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آﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ
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ی اص
اﻟﻨﺎز ﻣﺤﻤﺪى
دﺑﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ

دوﺷــﻨﺒﻪ  23اردﯾﺒﻬﺸــﺖ  98را
ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدى از ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﻰ ﺗﺎ
ﺳﺎلﻫﺎ از ﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد؛ ﮐﺴﺎﻧﻰ را
ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺮاى دو ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ،
ﻫﺸﺪار دادﻧﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از دوﺳــﺎل ﺗﻼش ﺗﻌــﺪادى از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻌﻀﻰ از
اﻋﻀﺎى ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن ﺑﺮاى ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻻﯾﺤﻪ »اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﺗﺎﺑﻌﯿــﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺻــﻞ از ازدواج
زﻧﺎن اﯾﺮاﻧــﻰ ﺑﺎ ﻣــﺮدان ﺧﺎرﺟﻰ« و
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾــﺎن اﻧﺪاﺧﺘــﻦ »ﻃﺮح
ﺗﺸــﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات اﺳﯿﺪﭘﺎﺷــﻰ« در
ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ،ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﻰ
رﺳﯿﺪهاﻧﺪ؛ اوﻟﻰ ﺟﺰﯾﯿﺎﺗﺶ دﯾﺮوز در
ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده واﺣﺪه آن ،ﻣﺎدران اﯾﺮاﻧﻰ
ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﻰ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺧﺎرﺟﻰ
از وزارت ﮐﺸــﻮر ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﻢ ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷــﺪ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻗﺒﻞ از رﺳــﯿﺪن ﺑﻪ ﺳــﻦ 18ﺳــﺎل
ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴــﻰ ﺑﺮاى ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﻰ
ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .دوﻣﻰ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن
»ﻃﺮح ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﻰ«
ﻫﻢ ﻓﻮرﯾﺖ ﺑﺮرﺳــﻰاش در ﻣﺠﻠﺲ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه و ﺣﺎﻻ اﻣﯿﺪﻫﺎى ﺗﺎزهاى
ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺴــﺎﻧﻰ زﻧﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ
اﺳﯿﺪﭘﺎﺷــﻰ را ﺑﺮاى ﮔﺮﻓﺘــﻦ اﻧﺘﻘﺎم
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
آﻣﺎر اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾــﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﻰ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ 90درﺻﺪ
اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن زن ﻫﺴــﺘﻨﺪ؛ زﻧﺎﻧﻰ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﺷــﺎن از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻮرت آﺳﯿﺐ
ﻣﻰﺑﯿﻨﻨــﺪ و ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺸــﺎن ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ
ﻣﻰﺷﻮد .در ﺳــﺎلﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ
ﻫﺮﺑﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮى درﺑﺎره اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﻰ
ﺑﻪ ﯾﮏ زن ،ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﻰ و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن

یه متر یانه
از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ درﺑﺎره اﺳﯿﺪﭘﺎﺷــﻰ
در اﯾﺮان ﮔﻔﺘﻪاﻧــﺪ؛ از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺠﺎزات
اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﻰ ﮐﺎﻓﻰ ﻧﯿﺴــﺖ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات آن ،ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
را ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺣــﺎﻻ و ﺑﺎ ﺑﻪ
ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘــﺎدن »ﺗﺸــﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات
اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﻰوﺣﻤﺎﯾﺖازآﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن
ﻧﺎﺷﻰ از آن« ،دوﺑﺎره اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ
آﻣﺪه ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ وﻗﺘﻰ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﻰ ﯾﮏ
ﻓﻌﻞ ﺧﺸﻦ و ﻏﯿﺮاﻧﺴــﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﺑﺎ
ﻣﺠﺎزاتاﻧﮕﺎرى ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﺟﻠﻮى
وﻗﻮع آن را ﮔﺮﻓﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳــﺖ ،اﻣﺎ آنﭼﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﮕﺎه
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح دﺳــﺘﮕﯿﺮ آدم
ﻣﻰﺷﻮد ،ﻧﮕﺎﻫﻰ ﻣﺘﺮﻗﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات
اﺳــﺖ ،آن ﻫﻢ زﻣﺎﻧﻰ ﮐــﻪ در ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺠﺎزات اﺳــﻼﻣﻰ ،ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص
ﺑﺮاى اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه اﺟﺮا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ
ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪهﺷﺪن اﺳﯿﺪ روى
ﺻﻮرت و دﺳــﺖ و ﭘﺎ و ﺑﺪنﻫﺎىﺷﺎن،
ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﻰ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﭘﻮﺳﺘﻰ ﭼﺮوك
و ﺳــﻮﺧﺘﻪ ،زﻧﺪﮔﻰﺷــﺎن را اداﻣــﻪ
ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ آن ﺣﺠﻢ ﺧﺸﻢ
و ﻧﺎراﺣﺘﻰاى را ﮐﻪ از اﺳﯿﺪﭘﺎشﺷﺎن
در دل دارﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﺠﺎزاﺗﻰ ﺗﺎزه ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ ،ﮐﻤﻰ ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ؛
ﻣﺠﺎزاﺗﻰ ﮐﻪ در ﺻــﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ در
ﻣﺠﻠــﺲ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﻰ در ﺷــﻮراى
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻــﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
»رﯾﺨﺘﻦ اﺳــﯿﺪ ﯾﺎ ﺳــﺎﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ روى ﻓﺮد ،ﻓﺮو ﺑﺮدن اﻋﻀﺎى
ﺑﺪن درون اﺳــﯿﺪ و اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻧﻈﯿﺮ آن
در ﺣﮑﻢ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷــﻰ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼﻰ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﻣﻮﺿﻮع
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮد و ﻣﺠﺎزات آن ﻗﺼﺎص
ﻧﺒﺎﺷﺪﯾﺎﺑﻪﻫﺮﻋﻠﺘﻰﻣﺎﻧﻨﺪﻓﺮار،ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﯾﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اوﻟﯿــﺎىدم ﻗﺼﺎص اﺟﺮا
ﻧﺸﻮد ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﯾﺎ
ارش ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺠﺎزات
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آن ﺣﺒﺲﻫﺎى ﺗﻌﺰﯾﺮى
درﺟﻪ ﯾﮏ ﺗﺎ 4اﺳﺖ«.
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شما را به خدا مرد را در او وی

س یاوش باقی| »ﮔﺎﻫﻰ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎى اﻧﺘﻘــﺎل ﺑﻨﺰﯾﻦ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزى در ﺟﻨﻮب ﮐﺸــﻮر ﮐﺸــﻒ ﻣﻰﺷــﻮد
ﮐﻪ ﻧﺸــﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﺗﺸــﮑﯿﻼت ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻨﺰﯾﻦ اﺳــﺖ.
ﺗﺮدﯾﺪى ﻧﯿﺴــﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺑﻨﺰﯾﻦ از ﺗﺸــﮑﯿﻼت
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪى ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ «.اﯾﻨﻬﺎ را اﮐﺒﺮ ﺗﺮﮐﺎن ،ﻣﺸــﺎور
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮرى و رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺷــﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ
آزاد ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻰﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻌﻰ اﺳــﺖ .درﺑﺎره
ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻨﺰﯾﻦ از ﮐﺸــﻮر آﻣﺎرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ داده ﺷــﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﻰ دارﻧﺪ اﻣﺎ در اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻔﺎوﺗﻰ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻰﮐﻨﺪ .روزاﻧــﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ
از ﮐﺸــﻮر ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻰﺷــﻮد؛ ﺗﻮﺿﯿﺢ
زﯾﺎدى ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ .اﯾــﺮان اﻣﺮوز ﯾﮑﻰ از ارزانﺗﺮﯾﻦ
ﺑﻨﺰﯾﻦﻫــﺎى ﺟﻬﺎن را ﺑــﻪ ﺷــﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﮐﻨﺪ
و ﺗﻔــﺎوت ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾــﻦ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸــﻮر
ﻫﺰاران ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ،ﺑﯿﮑﺎرى و
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﻣﺮزﻧﺸﯿﻦﻫﺎ
را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاى ﺷــﮑﻞﮔﯿﺮى ﻗﺎﭼﺎق
ﺳﯿﺴــﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﻬﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳــﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮاى ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺎرت ﭘﺮﺳــﻮدى ﻣــﻰارزد ﮐﻪ اﻓﺮاد و
ﺟﺮﯾﺎنﻫــﺎى ﮔﺮدنﮐﻠﻔﺖﺗــﺮى ﺑﻪ ﻣﯿــﺪان ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻣﺎﺟﺮا را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ
ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت آﻗﺎى ﺗﺮﮐﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﺮاى اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ دوﻧﺮﺧﻰ ﺷــﻮد و ﺑﻨﺰﯾﻦ ارزان ﺿﺮﺑﻪ
ﻣﻬﻠﮑﻰ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸــﻮر ﻣﻰزﻧﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺳــﺘﻰ ﮐﻪ
ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ از زﺑﺎن ﺑﺴﯿﺎرى از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﮐﺸﻮر ﻣﻰﺷﻨﻮﯾﻢ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ واﻗﻌﻰ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﻰ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻫﺮ ﺳﺎل
ارزانﺗﺮ ﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮد .ﭘﺲ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﺮ ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻘﻰ ﺑﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ و ﺷﮑﻞ اراﯾﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﻰدﻫﺪ و اﯾﻦﮐﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻤﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷــﻮد ﻫﻤﻪ از ﺗــﺮس ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎى
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺒﻬﻢ در زﻧﺪﮔﻰ اﻗﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
ﺳــﻮال ﺟﺪى از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺑﺮاى اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖﺳــﻨﺠﻰﻫﺎﯾﻰ در
ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﮐﺸﻮر اﺳــﺖ ،ﭼﺮا ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻨﺰﯾﻦ
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﻤﻰﺷﻮد؛ ﺗﺠﺎرت ﺳﯿﺎﻫﻰ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ
دﻻر ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺸــﻮر را ﺑﻪ ﻏﺎرت ﻣﻰﺑﺮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﭘﺎﺳﺦ ﺳــﺮﯾﻊ و دمدﺳــﺘﻰ ﺑﺮاى اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺮزﻫﺎى
ﻃﻮﻻﻧﻰ ﮐﺸﻮر و ﺳﺨﺘﻰ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
از ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ
اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﻗﺎﭼﺎق،
ﺟﻨﮕﯿﺪن در ﻣﺮزﻫﺎ و ﺷــﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻰ ﺧﯿﻠﻰ
ﻣﺸــﮑﻞ اﺳــﺖ اﻣﺎ در دﯾﮕﺮ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﻫﻢ ارادهاى ﻗﻮى
دﯾﺪه ﻧﻤﻰﺷــﻮد .اﻣﺮوز ﺑﺎ ﯾﮑﻰ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺤﺮانﻫﺎى

رار ندهید

اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ و دوﻟﺖ ﺑﺮاى اداره ﮐﺸــﻮر ﺑﯿﺶ از
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﺳــﺖ؛ اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﺮارﻫﺎى
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ اداﻣــﻪ دارد و ارﻗﺎم ﺑﺮق از ﭼﺸــﻢﻫﺎ ﻣﻰﭘﺮاﻧﺪ.
ﻫﻤﯿــﻦ ﭼﻨــﺪ روز ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ﮐــﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن
اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  30ﺗﺎ 40درﺻﺪ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل در ﮐﺸــﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ ﺑﻪ
ﺧﺰاﻧﻪ وارﯾﺰ ﻧﻤﻰﺷــﻮد و اﯾﻦ ﻣﯿــﺰان درواﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ
رﻗﻤﻰ ﺑﺎﻟﻎ ﺑــﺮ 90ﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻓــﺮار و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ اﺳﺖ؛ ﺷﻮﺧﻰ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ 90ﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﺸﮑﻼت دوﻟﺖ ﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﭘﻨﻬﺎن و آﺷــﮑﺎر اﻣﮑﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺴﺎد
و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣــﻖ ﻣﺮدم وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻓــﺮار و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ
ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤــﺪه آن ﺑﻪ ﺟﯿﺐ اﻓــﺮاد و ﻣﺮاﮐﺰ
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪدار و ﭘﺮﻗﺪرت ﻣﻰرود ،در ﺣﺎﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺪ
ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﻣﻌﻠﻤــﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﻌﻨﻰ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ
و ﻣﺤﺮومﺗﺮﯾﻦ اﻗﺸــﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣــﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺧﻮد را ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺷــﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ دﻻلﻫﺎ و ﺑﺪﻫﮑﺎران ﺑﺰرگ
ﺑﺎﻧﮑﻰ و ﺣﺘﻰ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ و ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﭘﺮدرآﻣﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎ
و ﺑﺨﺸــﻰ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮐﺸــﻮر از دادن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻃﻔﺮه
ﻣﻰروﻧﺪ و از ﺣﻔﺮهﻫﺎى ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺸﺎر
ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺑﻪ دﻫﮏﻫﺎى ﻣﺤﺮوم وارد ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﺸﮑﻼت دوﻟﺖ و ﮐﺸــﻮر ﻗﺎﺑﻞ درك اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﻰ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺮ روز ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎﻻﺑﺮدن
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫــﺎ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺒﻮدﻫــﺎى ﺧﺰاﻧﻪ
ﺟﺒﺮان ﺷــﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ راهﻫﺎﯾﻰ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳــﺎدهﺗﺮ
و در دﺳﺘﺮسﺗﺮ اﺳــﺖ .ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت از داﻧﻪدرﺷﺖﻫﺎ
و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﻗﺎﭼﺎق و ﺑﺮرﺳﻰ اﯾﻦﮐﻪ دﻻرﻫﺎى 4200
ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ در ﻣﺎهﻫﺎى ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ راﻧﺖ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﻰ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰﻫﺎ ﮐﻪ
از ﻫﻤﻪ اﻣﺘﯿﺎزات اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ
از ﺻﺎدراتﺷــﺎن را ﺑﻪ ﮐﺸــﻮر وارد ﻧﻤﻰﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ روز
ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ارزش رﯾﺎل ﻧﺒﺎﺷــﯿﻢ .از ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻓﺸــﺎر آوردن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻣﻔﺴﺪان و ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن و ﻓﺮارﯾﺎن ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎورﻧﺪ.

ﻫﻤﮑﺎرﻣﺤﺘﺮم

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﻢ ﻧﺮاﻗﻰ
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صفحه

ﺪى

خانمباجی گفــت« :باالخره یک تصمیم
اصولی در مــورد خانمها گرفتند و مجلس
بخشی از حقوق خانمها را به آنها برگرداند و
قانونی تصویب کرد که به فرزندان حاصل از
ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی تابعیت
ایرانیبدهند».
روح آقاجان گفت« :تا چشم مرا دور دیدند
برایخودشانبریدندودوختند».
خاله خانم گفت« :کجاش بد است؟ مثال
االن دختر شادروان مریم میرزاخانی باالخره
میتونهتابعیتایرانیبگیره».
روح آقاجان گفت« :شــما مو میبینید و
من پیچش مو .مسئوالن فهمیدند با اینکه
بچهدارشدن خوبه ،اما شــرایط اقتصادی
اجازه نمیــده خیلی از مــردم حتی به این
موضوع فکر
کنند.
پس
تنها
راه برای افزایش
جمعیتاینبودکهباموضوعاعطایتابعیت
بهفرزندانزنانایرانیموافقتکنند».
خانم باجی گفت« :شــما هم که همیشه
همهچیزرایکجوردیگرببین».
روح آقاجان گفت« :شما مثل کبک سرت
را کردهای زیر برف وگرنه دنیا همین شکلی
استکهمنمیبینم.میتوانمتادلتبخواهد
هم مثال مشابه بیاورم که ثابت کنم مقامات
دیدهاند به
عمــل
کار
برنیاید و باید از طریق
سخندانیوتغییرنگاهآماریخیلیازمسائل
رارتقوفتقکنند».
خانم باجی گفت« :شما الزم نکرده خیلی
مثالبزنی.یکمثالدیگهبزنببینم».
روح آقاجان گفت« :معــاون وزیر ورزش
گفته با اشــاره به ابالغ مصوبات شورایعالی
جوانان کشور از سوی وزیر ورزش و جوانان،
بازه سن جوانی از  ۱۵تا ۲۹ســال به  ۱۸تا
۳۵سال
تغییر
کرد».
همگیگفتیم«:خب؟»
روح آقاجان گفت« :خب این یعنی دیگه با
مشکلپیرشدنکشورمواجهنیستیم،چون
از طریق تغییر در تعریفمان از سن جوانی،
تعداد جوانان کشــور زیاد میشود .حق هم
دارند .در همین خاندان خودمان ببین چند
نفر که اتفاقا همگی هم بچه دوست هستند،
به خاطر شــرایط کاری و درآمدشــان قید
بچه را
زده
اند؟
حاال اما با این تغییر تاکتیک
تعداد جوانان کشور افزایش پیدا میکند و
مشکل پیر شدن تا چندسال از بحث کشور
خارج میشود .چندسال بعد هم سن جوانی
را تا 45سال میبرند باال و مدام این مشکل
را به بهتریــن روش و از طریق آماری حل
میکنند».
شــوهر دخترخالهام گفت« :با این روش
خیلی از مشکالت مهم کشور را میتوان رفع
و رجوع کرد .مثال اعالم کنند هرکس سفر
خارجی میرود ،ســه بسته پفک با خودش
ببرد .بعــد آمار بدهند که حجــم صادرات
غیرنفتی کشور بشــدت افزایش پیدا کرده
است».
دخترخالهام گفت« :مــن فکر میکردم
شوهرمبیکاراستوازدریایبیکراننبوغش
این طرحها را میدهد .خب میدیدم از وقتی
تعدیل شده و نشســته خانه ،موقع سبزی
پاککردن و ناهار بچهها را دادن هی از این
فکرها میکند و نظریه میدهد .اما با خودم
میگفتم حتما از عوارض بیکاری اســت.
االن فکر میکنم با یــک تغییر کوچک در
تعریفمان از بیکاری میشود آمار شاغالن
را افزایش داد .کافی است بگوییم خانهداری
و ســبزی پاککردن هم شــغل حســاب
میشوند .آن وقت همسر 35ساله من ظرف
یکروزازیکمیانسالبیکار تبدیلمیشود
بهیکجوانشاغل!»

ﺎ

اﻨ ﺎ ا

پ را گفتم :به ما شد عرصه تنگ
جز

شكيبــا چه باشد راهــكار؟

سردبیر

مدیرمسئول

instagram.com/shahrvang1

ﻨ

تـوی دنيـــای پر از اندوه و جنـــگ
خنده كرد و داد پاسخ» :شهرونگ«
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صفحه آخر
تماشاخانه

موج جدید ملخهای صحرایی
از اواخر اردیبهشت وارد کشور میشوند

آخ جون غذاااا
یکمسئول:
دیدیمدوستدارید،خودمونگفتیمبیان!
ملخها :چطور موج گرونی و تورم و هر کوفت
و
زهرماریداشتهباشید،موجملخنداشتهباشید؟!
یکدالل:فکر
کنمبایدبهچشمخریداربهشوننگاهکنم!
فرماندهملخها:نترسید،دربرابربالیایی
کهگرفتارششدیدماهیچینیستیم!

ﺎ ﻣ

باشکوهتر طلوع خواهیم کرد

|

ﺎ

ﯿ

نر های خودرو و مسک
به آگهیهای دیوار،
شی ور و باما بازگشت

اﻋﻤﺎل ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای
آﮔﻬﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎزی
قیمتها دوب اره به دیوار
و ش ی ور و باما برگشتند
س رکی به قیمت امال
و خودرو در س ایتهای
گفتهش ده ،نشان میدهد
ک ه قیمتها ب ا نر های
گ ش ته تفاو آنچنانی
ال ر ا
ندارند با ای
ا فتنس  ،ر ی اتحادیه
کس وکارهای
صفحه

مومیایی:همه کهنبایدبرن،یه عدههممیان!
#زپلشک_آید_و_
زن_زاید_و_ملخ_ز_در_آید#شهرونگ

|

صفحه

ﺪ
د) بــه همــان دلیل کــه زمانی در
ﺎ
ج)صبر کنید .شاید رفته تو اسپم.
تلویزیــون آدمهای بد با ربدوشــامبر
د) نه تو اسپمم نبود .همون تو فلش
و
دســتمالگردن از حمــام بیــرون بریزین.
میآمدند و بــا موبایل حرف میزدند و
امتحانهفته
ه) از طنزپرداز بانمــک تقاضا داریم
اسمشان هم جمشید بود.
که بیشتر از این ما را نخنداند.
یک)با توجه به اعالم وزارت ورزش
ســه)با توجه بــه اینکــه مارک
پنج) خانم بازیگــری که با بادیگارد
و جوانان مبنــی بر اینکه بازه ســن
ویلموتس ســرمربی بلژیکی بهعنوان
در فضای عمومی ظاهر میشــود ،در
جوانی از  15تا  29به  18تا 35ســال
ســرمربی تیمملــی انتخاب شــده،
جواب به انتقاد پرویز پرستویی گفت:
تغییر کــرد ،بفرمایید ایــن ابالغ چه
بفرماییــد که کــدام نظــر در مورد او
فایــدهای به
«مثل عمــو پرویز معروف نیســتم اما
حــال مملکــت خواهد صحیح است؟
داشت؟
محبوب هســتم ».از کلیت این گزاره
الف) مــارک ویلموتس
ســرمربی چه نتیجهای مستفاد میشود؟
الف)در سرشماری بعدی جمعیت
بزرگی است که با موفقیت نسل طالیی
الف)
ایران
محبوبیت
جوان
اعالم
باعث
می
ایجاد
شود.
ناامنی و
بلژیک را در دست گرفت و درنهایت از
در نتیجه استخدام بادیگارد میشود.
ب) حسین کعبی اینبار از رده
سنی تیمملی آن کشور اخراج شد.
ب) حساســیت عموپرویز نسبت به
نونهاالن فوتبالش را شروع میکند.
ب) مــارک ویلموتــس ســرمربی
ج) وقتــی
امکان ترور افراد محبوب جامعه بسیار
گوینده رادیــو میگوید بزرگی اســت
که ســرمربیگری تیم پایین است.
جواااان ایرانی سالم دهه شصتیها هم
ساحل عاج را عهدهدار شد و موفق شد
در جواب میگویند سالم.
ج) معروفبودن تاثیــری در ناامنی
از تیمملی ساح عاج اخراج شود.
ندارد .محبوبیت مهمتر است.
د) جوان 30ســاله ایرانی میگوید
ج) مــارک ویلموتــس تنهــا یک
د) جمعــی از هنرمندان بــه دنبال
«درسته نتونستم زندگی تشکیل بدم
ســرمربی بزرگ نیســت .سیاستمدار
و خونه و ماشین داشته باشم و
حذف فیزیکی بازیگــر نقش زندانبان
هنوز با لیبرال بزرگی است که از سال
2003
ســریال
بابام از
کیمیا
حوله
بــه
مشترک
دلیــل خصیصه
استفاده میکنیم تــا  2005در مجلس
ســنای بلژیک ناصواب حسادت هستند.
ولی پنجسال وقت دارم» و امید در بین
حضور داشــت و به دلیــل مخالفت با
مردم افزایش مییابد.
شــش) از آنجایی که اخیرا فضای
رویکرد لیبرالیستی مجلس از سیاست
ه) تأثیر
مطبوعات دچار گشودگی بسیار شده
خاصی ندارد .اعالمکنندگان کنار کشید.
و ما ماندهایم که کدامیک از اخبار مهم
میخواســتند بگویند دیگه اینجوری
د) مهم نیســت مــارک ویلموتس
هم زشته ،یه کاری انجام بدیم.
مملکــت را انتخاب کنیــم ،بفرمایید
کیســت و چــه کــرده .مــا بــا نادر
اگر جــای ما بودید ،کــدام تیتر زیر را
دو)با عنایت به این تیتر خبرآنالین
دستنشــان هم که شــده ،باشکوهتر
بفرمایید که واقعا چرا؟
که بیانگر مســائل اصلی کشور است،
«چرا تصویری طلوع خواهیم کرد.
انتخاب میکردید؟
که صداوسیما و فیلمهای سینمایی از
چهار) جمله زیر که
توســط
یکی
از
الف)
فرار
زن
می
جوان
از خانه به دلیل
اعتیاد ســازند ،یک معتاد متجاهر
مسئولین گفته شده را کامل کنید.
است؟»
ناامیدی (فرارو)
«هیچگونــه گزارشــی از احتــکار
ب) لحظــه نجات بچه فیــل افتاده
الف)گریم معتــاد متجاهر راحتتر
کاالهای اساسی دریافت نکردهایم»...
است.
درچالهای در سریالنکا (عصر ایران)
الف) گزارشها را در ســاعت اداری
ب)
ج) رمــز و رازهای باروری بیشــتر
بعضــی بازیگران چهرهشــان بفرستید.
مردان (خبرآنالین)
متجاهر است ،ما اصال دست نمیزنیم.
ب)ســمت مــا اینترنــت ضعیفه.
ج) جشــنواره به معتاد
د)دختــری که با زیرگرفتن پســر
غیرمتجاهر گزارشهــا رو بریزیــن تــو
فلــش همسایه بختش باز شد!  +فیلم
فوقش یک دیپلم افتخار بدهد.
بدین.
ه)خداروشکر که جای شما نیستیم!

صفحه

مله به کاربران با استفاده از
بداف ارجاسوسی اسراییلی

آﭘﺪﯾﺖﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮﻧﻪ
ﻫﮏ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ
صفحه

