
در حالي كه افكار عموم�ي و متخصصين امر 
تعلي�م و تربي�ت و خانواده ه�ا انتظ�ار دارند 
گزارش موفقيت ه�اي آموزش و پرورش را در 
عرصه هاي آموزشي و تربيتي بشنوند، مجتبي 
زيني ون�د، مع�اون وزير آموزش و پ�رورش و 
رئيس س�ازمان م�دارس غيردولت�ي مدعي 
ش�د، م�دارس غيردولت�ي ۳۳هزارميليارد 
تومان ب�ه آموزش و پ�روش نفع رس�انده اند. 
ب��ا وجودي كه حدود ش��ش س��ال اس��ت نگاه 
اقتصادي بر آموزش و پرورش حاكم شده، با اين 
حال در ماه هاي اخير دولت در كاهش هزينه هاي 
اين وزارتخانه از محاسبات اقتصادي بهره مي برد 
كه در هي��چ يك از آنه��ا الزام��ات و مالحظات 
آموزشي و تربيتي ديده نش��ده است. به طوري 
كه از گفته هاي رئيس جمهور در جلس��ه تقديم 
اليحه بودجه در مجلس اينطور به نظر مي رسد 
كه س��رمايه گذاري در آموزش و پ��رورش صرفه 

اقتصادي ندارد. 
اين در حالي است كه زيني وند مؤسسان مدارس 
غيردولتي را ايثارگراني مي داند كه با نگاه هزينه 
فايده اگر در جايي ديگر سرمايه گذاري مي كردند، 

براي آنان بيشتر سودآور مي بود. 
وي ادامه داد: نگاه سختگيرانه اي نسبت به مدارس 
غيردولتي وجود دارد و مدارس غيردولتي مانند 
تيمي هستند كه داور، تيم رقيب آنان را همراهي 
مي كند و متأسفانه با وجود تأكيدات مقام معظم 
رهبري بر نقش آفريني بخش غيردولتي، كه در 
بيانيه  مهم اخير معظم له نيز آمده اس��ت، برخي 
هنوز نگاه خ��ودي و غيردولتي نس��بت به اين 

مدارس دارند. 
اينكه آموزش و پرورش براي آسان ترين مشاركت 
بخش خصوصي از رهبري انقالب هزينه مي كند 

در جاي خود قابل تأمل است. 
ام��ا اظه��ارات زيني ون��د مبن��ي ب��ر س��ود 
33هزارميلياردي دولتي از فعاليت غيردولتي ها 
را مي توان از دو منظر بررس��ي ك��رد؛ اول اينكه 
رقم اعالم��ي به بودجه س��ال جاري تنه مي زند. 
بنابراين به لطف دولت هاي يازدهم و دوازدهم، 
آم��وزش و پرورش��ي م��وازي آموزش و پرورش 
دولتي و قدرتمندتر از آن دست كم از نظر مالي 
شكل گرفته اس��ت كه بايد س��از و كار نظارتي 

و رگوالتوري آن از س��وي مجل��س و حاكميت 
مطالعه و تدوين ش��ود؛ دوم اينكه سودي كه از 
فعاليت غيردولتي ها عايد دولت ش��ده، نشان از 
گردش مالي باالي اين مدارس اس��ت. بنابراين 
در اين ش��رايط اقتصادي چرخه مالي موفقي را 
تجربه مي كنند. پس اظهارات گذشته زيني وند 
مبني بر لزوم حماي��ت دولت از بخش خصوصي 
براي س��رمايه گذاري در آموزش و پرورش نقض 
مي شود. يا ذكر مصيبت براي ظرفيت هاي خالي 
مانده م��دارس غيردولتي كه ب��ا حمايت دولت 

مي توانس��ته خريد خدمات ش��وند هم مبناي 
محاسباتي نخواهد داش��ت، زيرا سود و ضرر در 

كنار هم بوده و قابل جبران است. 
عالوه بر اين افزايش سود دولت از فعاليت مدارس 
غيردولتي گ��زارش بانك جهان��ي را در رابطه با 
افزايش دانش آم��وزان م��دارس غيردولتي در 
كش��ورمان تأييد مي كند. بانك جهاني چندي 
پيش طي گزارشي اعالم كرده بود:»كشورمان در 
شيب رشد درصد دانش آموزان دوره متوسطه در 
مدارس غيرانتفاعي در سال هاي 1998 تا 2017 

در ميان كشورهاي دنيا ركورددار بوده است.«
در اين بين تنها مسئله اي كه بي پاسخ، مي ماند 
موضوع تربيت و و تأمين نيروي انساني موردنياز 
در اين مدارس است كه اغلب يا خارج از چرخه 
تربيت معلم است يا از جذب معلمان برتر مدارس 

دولتي تأمين مي شوند. 
با وجودي ك��ه آموزش و پرورش چيره ش��دن بر 
كس��ري بودجه مزمن را دليل اقبال بي س��ابقه 
خ��ود ب��ه خصوصي س��ازي و خري��د خدمات 
آموزش��ي عنوان مي كند، با اين ح��ال مدافعان 
خصوصي سازي آموزش و پرورش براي پركردن 
صندلي هاي خالي مدارس غيردولتي به بودجه 

دولتي چشم دوخته اند. 
به بيان ديگر دولتي كه ب��راي تخصيص بودجه 
به آموزش و پ��رورش دولتي فغانش به آس��مان 
بلند اس��ت، براي احياي م��دارس غيردولتي با 
بودج��ه دولتي تنفس مصنوع��ي مي دهد. حاال 
سؤال اينجاس��ت، چرا اعتبارات خريد خدمات 
آموزشي يا تسهيالت ارزاني كه در اختيار مدارس 
غيردولتي ق��رار مي گيرد براي توس��عه مدارس 

دولتي هزينه نمي شود؟ 
البته نبايد از نظر دور داش��ت كه همين گزارش 
يك خطي مع��اون وزير از كم��ك مالي مدارس 
غيردولتي به دولت هم به اندازه كافي ابهام دارد. 
به عنوان نمونه جزئي��ات عملكرد مالي مدارس 
غيردولتي و سوددهي آنها تاكنون منتشر نشده 

است. 
آيا شهريه مصوب مدارس غيردولتي به اندازه اي 
س��ود داش��ته كه به جز برداش��ت مؤسس��ان 
اين ان��دازه هم به دولت كمك ش��ده اس��ت؟ يا 
بخش��ي از اين س��ود حاصل تخلف ش��هريه اي 
است؟ يا سرمايه گذاري شهريه هاي دريافتي در 
ساختمان سازي به جاي هزينه كرد آنها براي ارائه 

خدمات بهتر اين اندازه سود داشته است؟
عالوه بر اين، بايد به اين س��ؤال پاسخ داده شود 
كه 33 هزار ميليارد سود عنوان شده در چه مدت 

بوده است؟ 
همچنين بايد پاس��خ داده ش��ود ك��ه مدارس 
غيردولتي تاكنون چه ميزان تسهيالت كم بهره 
و امكانات سخت افزاري و نرم افزاري دولتي را در 

اختيار گرفته اند؟
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عوامل تهديدكننده سالمت مردان را بيشتر از زنان تحت تأثير قرار مي دهد

ابتال به بيماري رواني منجر به مرگ در مردان ۴ برابر زنان 

وزير ارتباطات: فلج اقتصادي با كمك بسيج ريشه كن مي شود

دولت با 33هزار ميليارد  قيد مدارس دولتي را  زد
رئيس سازمان مدارس غيردولتي: مدارس غيردولتي ۳۳هزارميليارد تومان براي دولت آورده داشته است

اوض�اع س�المت 

زهرا چيذري
ايران�ي   گزارش  2 م�ردان 

مس�اعد نيس�ت. 
حدود 75درصد از مردان 18سال به باالي كشور 
اضافه وزن و چاقي دارند. حدود 45درصد مردان 
تحرك بدني كافي دارند و 55 درصد بقيه تحرك 
كافي ندارند. بيش از 40درصد مردان 45سال به 
باال فشارخون، چربي خون و كلسترول باال دارند. 
  فوت ناشي از بيماري هاي روان در مردان چهار 
برابر زنان است و مردان بيش از زنان در معرض 
عوامل تهديدكننده سالمت قرار دارند. سطح 
س�واد س�المت مردان ايراني هم كمتر از زنان 
است. از همه مهم تر اينكه مردان كمتر به پزشك 
مراجعه مي كنند يا زماني مراجعه مي كنند كه 
گاهي خيلي دير اس�ت؛ اين يعن�ي بايد نگران 

سالمت مردانمان باشيم. 
نخستين شناخت هر يك از ما از »مرد«  تصوري است 
كه از پدرمان در ذهنمان نشس��ته است. پدري كه 
هيچ وقت نگذاشته درد كشيدنش را متوجه شويم. 
آمار و ارقام هم همين را مي گويد اينكه مرداني در 
نقش هاي پدر،  برادر، همسر، خويشاوند يا دوست و 
همكار در كنار ما حضور دارند، كمتر به سالمت خود 
اهميت مي دهند. هفته اول اسفند به نام هفته ملي 
سالمت مردان ايراني نامگذاري شده است تا بهانه اي 
باشد براي پرداختن به موضوع سالمت مرداني كه در 

زندگي ما نقش آفريني مي كنند. 
اين هفته با ش��عار مردان فعال تر، مردان س��الم تر 
فرصتي ب��راي توجه بيش��تر به س��المت مردان و 

پيشگيري از مخاطرات سالمت است. 
 مردان در معرض تهديد سالمت 

روزگذش��ته حامد بركاتي، مديركل دفتر سالمت 
جمعيت، خان��واده و مدارس وزارت بهداش��ت در 
نشست خبري به مناسبت هفته سالمت مردان با 
اشاره به اينكه مردان بيش از زنان در معرض عوامل 

تهديدكننده س��المت قرار دارند، اف��زود: »مردان 
بيش از زنان سبك زندگي نادرست و ناسالم دارند، 
همچنين سطح سواد س��المت مردان پايين تر از 

زنان است.«
به گفته وي چاقي، اضافه وزن، چربي و فشار خون 
باال و اعتياد پنج عامل تهديدكننده سالمت مردان 
در كنار تصادفات است، اما زنان 2تا 3درصد بيشتر 
از مردان واجد بيمه هاي عمومي و مكمل  هستند. 
همچنين در مردان مبتال به بيماري رواني منجر به 

مرگ در آنها چهار برابر زنان است. 
مديركل دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس 
وزارت بهداش��ت در صحبت هاي��ش ب��ه تدوي��ن 
اولويت هاي ش��ش گانه  در حوزه س��المت مردان 
پرداخت؛  سه مورد از اين اولويت ها سبب پيشگيري 
از مرگ مردان و س��ه مورد هم سبب پيشگيري از 

ناتواني ناشي از بيماري در مردان مي شوند. 
وي تأكي��د كرد:»بيماري ه��اي قلب��ي- عروقي، 

حوادث و س��رطان ها مواردي هستند كه منجر به 
مرگ در مردان مي شوند. همچنين 11علت مرگ 
مردان 30تا 70ساله در كشور، بيماري هاي قلبي - 
عروقي، حوادث ترافيكي، سكته ها، ديابت، سرطان 
دستگاه گوارش، خشونت، سرطان ريه، فشار خون، 

خودكشي و بيماري هاي تنفسي است.«
به گفته اين مقام مسئول در وزارت بهداشت از ديگر 
موارد منجر به بيماري در مردان 30تا 70ساله شامل 
اختالالت روان��ي، اختالالت اس��كلتي، اختالالت 
باروري و جنسي كه در 2۵درصد موارد براي مردان 
مشكل آفرين است.  بركاتي با اشاره به خدمات جامع 
سالمت افزود:»انتظار داريم س��االنه 32درصد از 
مردان براي دريافت خدمت به مراكز جامع سالمت 
و پايگاه هاي بهداش��تي مراجعه كنند، ولي ميزان 

مراجعه مردان به اين مراكز بسيار كمتر است.«
 تغذيه نامناسب تر در مردان 

زهرا عبداللهي، مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه 

وزارت بهداش��ت نيز با بيان اينك��ه در حال حاضر 
مهم ترين علت مرگ و مير در كش��ور بيماري هاي 
غيرواگير است، خاطر نش��ان كرد:»بيماري هايي 
مانن��د دياب��ت و بيماري ه��اي  قلب��ي - عروقي و 
سرطان ها مهم ترين اين بيماري ها هستند كه يكي 
از ريسك فاكتورهاي آن، تغذيه است.« بنا به تأكيد 

وي، تغذيه مردان چندان مطلوب نيست. 
عالقه مردان به غذاهاي شور و فست فود بيشتر است 
و آنطور كه خانم عبدالله��ي مي گويد، در برابر اين 
رژيم غذايي چندان عالقه اي هم به ورزش ندارند. 
حدود 7۵درصد مردان 18 س��ال به باالي كشور، 
اضافه وزن و چاقي دارند. ح��دود 40درصد مردان 
تحرك بدني كافي دارن��د و ۵۵ درصد بقيه تحرك 
كافي ندارند. بيش از 40درصد مردان 4۵ سال به باال 

فشار خون، چربي خون و كلسترول باال دارند.  
كمب��ود ويتامي��ن  D  نيز وج��ود دارد ك��ه حدود 
۵9درصد مردان 4۵ تا 60  س��اله دچار كمبود اين 
ويتامين هس��تند. كمبود ويتامين  D  خطر پوكي 
و نرمي استخوان را افزايش مي دهد و همچنين اين 
ويتامين در  پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير نيز 

نقش دارد.  
 مرداني كه دير مي رسند

مردان به طور كلي كمتر از زنان به مراكز بهداشتي 
و درماني مراجعه مي كنند و اغلب زماني نزد پزشك 
مي آيند كه عوارض بيماري آشكار شده است. حاال 
مديركل دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس 
وزارت بهداش��ت از ثبت 80درصد جمعيت كشور 
در س��امانه س��يب ثبت خبر داد و تأكيد كرد: اگر 
مردان براي درياف��ت خدمت مراجع��ه نكنند، از 
طريق فراخوان تلفني با آنها ارتباط گرفته مي شود. 
وي تصري��ح كرد:»درح��ال حاضر در بس��ياري از 
شهرستان هاي كش��ور خدماتمان را به محل كار 
برده ايم و غربالگري سالمت را به طور هماهنگ در 

محل كار مردان انجام مي دهيم.«

وزير ارتباط�ات و فن�اوري اطالع�ات گفت: 
همانطور ك�ه فلج اطف�ال با كمك بس�يج در 
كش�ور ريش�ه كن ش�د، امروز هم مي توانيم 
براي بهبود ش�رايط اقتصادي ظرفيت بسيج 
را فع�ال و فلج اقتص�ادي را ريش�ه كن كنيم. 
محمدجواد آذري جهرمي، در دومين جشنواره 
و نمايشگاه تخصصي بسيج مهندسين صنعتي 
كشور با بيان اين مطلب گفت: اين ظرفيت بسيج 
است كه امام)ره( پايه گذاري كردند و مي تواند در 
عرصه هاي مختلف حتي سالمت به خدمت گرفته 

شود و اين بيماري را ريشه كن كند. 

وزير ارتباطات افزود: فلج اقتصادي سخت تر از فلج 
اطفال نيست و همان طور كه به همت بسيج اين 
بيماري در كشور ريشه كن شد، امروز هم مي توانيم 
براي بهبود شرايط اقتصادي ظرفيت بسيج را فعال 

و فلج اقتصادي را هم ريشه كن كنيم. 
وي تصريح كرد: امروز مهم ترين جهاد در كشور، 
جهاد ايجاد رون��ق اقتصادي و بهب��ود وضعيت 
معيش��تي مردم اس��ت كه اش��تغالزايي يكي از 

راهكارها در اين  ارتباط است. 
وي با بيان اينكه اطالع داريم طي يك سال گذشته 
مجموعه بسيج در حوزه فضاي مجازي كارهاي 

خوبي انجام  داده اس��ت، گفت: بهتر اس��ت اين 
اقدام��ات از طريق هم افزايي ب��ا مجموعه دولت 
انجام شود. البته س��ردار غيب پرور در اين رابطه 
اعالم آمادگي هم كرده اند و ما هم به  عنوان وزارت 
ارتباطات اعالم مي كنيم كه آم��اده همكاري با 

بسيج هستيم. 
آذري جهرمي افزود: فكر مي كنم با اين هم افزايي 
چه در حوزه تحول ديجيتال كه گام هاي مؤثري 
در اين ارتباط برداشته  شده و البته كافي نيست و 
چه در حوزه حضور جريان ساز در فضاي مجازي 
كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري است، مي توانيم 

بسياري از مشكالت را حل كنيم.  وي تأكيد كرد: 
به هر حال استفاده از ظرفيت بسيج مردمي براي 
حل مش��كالت بزرگ ترين راهكاري بود كه امام 
راحل پيش��نهاد كردند. امروز ه��م اين ظرفيت 
بهترين راهكار و كليد حل بس��ياري از مشكالت 

است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 
وي تصري��ح ك��رد: اميدواريم ب��ا همكاري هاي 
فزآينده، هرچه زودتر آينده روشن را نمايان كنيم 
تا تودهني محكمي باشد به افرادي كه به خيال 
خودشان جمهوري اسالمي نمي تواند چهلمين 

سالگرد خود را جشن بگيرد. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------
 اميرعلي صفا توئيت كرد: دم قاضي  ك��ه حكم جايگزين حبس 
صادر مي كنه گرم، اما نبايد قاضي رو وارد اين بازي ها كرد. عالقه مردم 
لزوماً منطبق بر عدالت نيست و قاضي هنگام صدور حكم بايد مراقب 
عدالت و قانون باشه نه خوشايند افكار عمومي. دم همه اين تك گل هايي 

كه براي بهار، آستين باال زده اند هم گرم. 
-----------------------------------------------------

 دختر شهيد با انتشار اين عكس توئيت زد: شب قبلش خواب 
شهادتش��و مي بينه صبح كه براي يكي از خلبانا تعريف مي كنه، بهش 
ميگن »رضايي« امروز نرو پرواز، سه تا بچه كوچيك داري... لبخند زد 
و گفت: بچه هاي من فداي حسين فاطمه و رفت... و حاال امروز 24 سال 

از آن روز گذشت... 
-----------------------------------------------------
 رس�ول ش�كري نيا توئيت كرد: آيت اهلل مؤمن حقيقتاً مؤمن به 
اس��الم، انقالب، واليت و حق مردم بود. اعترافي كه دوس��ت و دشمن 
درباره اين مرد بزرگ داش��ته و دارند هم همين اس��ت. اينكه فقيهي 
چنين ارزش��مند در ميان ما نيست خس��راني بزرگ است. ان شاءاهلل 
همه ما مانند ايشان در بزنگاه ها، پاي حرف خود بايستيم و واليتمدار 

حقيقي باشيم. 
-----------------------------------------------------

 يك كاربر با انتش�ار اين عكس توئيت زد: عدالت اجتماعي در 
تصور برخي.... 

-----------------------------------------------------
 غالمعلي حداد عادل توئيت زد: قيمت خودرو، كمبود گوشت و... 
چه ارتباطي به تصويب يا عدم تصويب اليحه  الحاق ايران به كنوانسيون 
پالرمو دارد؟ اينكه دولت، سخت ش��دن معيش��ت مردم را به پالرمو و 

FATF منوط كند، نوعي فرافكني است. 
-----------------------------------------------------

 نظير نظيمي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: چه حس غريبي و 
باشكوهي بود وقتي فدراسيون كشتي ش��لوارك پهلواني و گواهي مدال 
المپيك غالمرضا تختي را براي اهدا به موزه آورد، به زودي اولين موزه ورزش 

ايران با اهداي مدال ها و يادبود در كميته ملي المپيك افتتاح مي شه.
-----------------------------------------------------

 س�يدامير س�ياح توئيت كرد: درغرب، همه دريافتي مسئوالن 
قراردادهاي دولتي و آراي نمايندگان ش��فاف اس��ت. درغرب، مالك 
بيمارس��تان را نمي گذارند وزير بهداش��ت. درغرب، از امالك لوكس 
ماليات مي گيرند. درغرب، رشوه خوار را داغ مي كنند. درغرب، فاميلشان 
را نمي گذارند مدير خودروس��ازي آقايان غربزده؛ چرا اين چيزها را از 

غرب ياد نمي گيريد؟!
-----------------------------------------------------

 ميالد گودرزي توئيت كرد: باز هم خبر خوب از لواسان. ۵00هزار 
متر مربع از اراضي ملي در لواسان و رودبار قصران كه با خدمات متقابل 
سرويس دهنده و سرويس  گيرنده، به تصرف متصرفين در اومده بود، 
با ورود دستگاه هاي نظارتي حفظ شد. مديران متخلف هم به دستگاه  
قضايي معرفي ش��دن. نورافكن رسانه ها روي لواس��ان همچنان داره 

خروجي ميده.
-----------------------------------------------------

 فرشاد  مهري پور با انتشار اين عكس توئيت كرد: چند روزي است 
كه برخي دوستان تأكيد مي كنند كه سندباد علي بابا، چهره اي مردانه ندارد 
و من چندان جدي نگرفتم. تا اينكه دختر كوچكم تابلوي زرد رنگ را ديد و 

پرسيد كه »بابا! چرا اين آقاهه خودش  و شبيه خانوما كرده؟!«
-----------------------------------------------------

 نفيسه س�ادات موس�وي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: 
چجوري واس��ه بچه هامون تعريف كنيم يه روزايي هم بوده، فروشنده 
مي گفته: »بفرماييد تست كنيد، نخواستيد نخريد، امتحانش مجانيه!« 

كه باور كنن؟!

تلخيص و مقابله با متن اصلي: محمدصادق فقفوري

 رئي��س س��ازمان نوس��ازي، توس��عه و تجهي��ز م��دارس كش��ور 
گفت:۵0درصد مدارس��ي كه به تعبير افش��اني رئيس اسبق سازمان 
نوسازي مدارس »بمب ساعتي بودند« بازسازي شدند، اما ۵0 درصد 

ديگر هنوز هستند. 
  خبرگزاري فارس گزارش داد اس��ت كه »ش��اپور« از چهار سالگي 
موادمخدر را تجربه كرده و 4۵س��ال اعتياد داش��ته اس��ت. روزگاري 
كارتنخوابي در پارك كارش بوده، اما با همتي مثال زدني يك باره اعتياد 
را كنار گذاشته و با نوشتن 200جلد عنوان كتاب و راه اندازي مؤسسه 

مشاوره، راه نجات صدها نفر شده است. 
  رئيس سابق هيئت بدوي سازمان نظام پزشكي گفت: در حال حاضر 
90درصد قضات توصيه رئيس قوه قضائيه را رعايت كرده و حكم زندان 
را به احكام ديگر تبديل مي كنند و س��اير قضات به داليلي اين اقدام را 

انجام نمي دهند. 
  معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس س��ازمان مدارس غيردولتي 
گفت: مدارس غيردولتي 33هزارميليارد توم��ان به آموزش و پروش 

نفع رسانده اند. 

وخامت حقوق بشر 
با رياست جمهوري ترامپ* 

در دو سال اخير رياست جمهوري ترامپ، اوضاع حقوق بشر در امريكا بدتر 
شده است. با وجود اينكه حزب متبوع دونالد ترامپ، حزب جمهوريخواه، 
در كنگره و دولت غالب بوده اند و اختيار قانونگذاري را به عهده داشته اند، 
مجموعه ق��واي حاك��م در امريكا نتوانس��ته اس��ت قوانين، مق��ررات و 
سياست هايي را تصويب كنند و به اجرا بگذارند كه به پيشبرد حقوق بشر 

در امريكا كمك كند. 
عالوه بر اين مواردي چون سياست هاي ضدمهاجرتي و بيمه ملي امريكا 
كه در داخل اين كشور به گونه اي پيش رفته كه وضعيت حقوق بشر مردم 
امريكا را وخيم تر كرده اس��ت، در خارج از اياالت متحده هم حمايت هاي 
نظامي، مالي و ديپلماتيك امريكا از كشورهاي سوءاستفاده گر، امريكا را به 

كشوري مبدل ساخته كه نقض گسترده حقوق بشر را مرتكب مي شود. 
بازداشتگاه ها و زندان ها در اياالت متحده بيش از 2ميليون نفر را در حبس 
نگه داشته اند. عالوه بر اين حدود 4/۵ ميليون نفر تحت نظام آزادي نيمه 
مشروط در امريكا عماًل زنداني هستند. درصد رشد زنان زنداني در امريكا 
خيره كننده اس��ت؛ زنان زنداني در امريكا بين سال هاي 1980 تا 2016 
بيش از 700درصد رشد داش��ته و  ايالت اوكالهاما بيشترين تعداد زنان 
زنداني را در امريكا دارد و تأسف بار اينكه بسياري از زنان زنداني در اياالت 

متحده حتي توانايي مالي براي تهيه وثيقه را هم ندارند. 
ميليون ها نفر در امري��كا به دليل محكوميت هاي جناي��ي و ملغمه اي از 
قوانين حاكم در اين كشور از حق رأي دادن محروم هستند. مجازات اعدام 
هم هنوز در 30 ايالت امريكا وجود دارد و اعمال مي شود. در سال 2018 تا 
پايان نوامبر 21 نفر در امريكا اعدام   و در سال 2018 فقط در تگزاس 11 
نفر اعدام شدند. وضعيت اعدام كردن مجرمان در امريكا هم رقت بار است؛ 
همه اعدام ها به جز يك مورد در اين كشور يا به وسيله تزريق موادكشنده 
يا توسط صندلي هاي الكتريكي بوده است. عالوه بر اينها، ترامپ و دولتش 
از واضعان قانون امريكا خواسته اند كه مجازات اعدام را براي جرائم مرتبط 

با موادمخدر وضع كنند. 
وضعيت سياهان در امريكا وخيم تر از سايرين است. با اينكه سياهپوستان 
فقط 13درصد از جمعيت امريكا را تش��كيل مي دهن��د، اما 40درصد از 
زنداني هاي امريكا سياهپوست هس��تند. سياهپوستان بيش از پنج برابر 
سفيدپوستان در امريكا زنداني مي شوند. از بين كساني كه در امريكا كشته 
شده اند و نژادشان شناسايي شده، بيش از 22درصد سياهپوست بوده اند و 
از افراد غيرمسلح كشته شده توسط پليس، 39درصد سياهپوست بوده اند. 
تبعيض هاي نژادي ساختاري در استفاده پليس از قدرت، دستگيري ها و 
ايست بازرسي ها عليه سياهپوس��تان همچنان در امريكا جريان دارد. در 
37 ايالت امريكا نرخ زنداني شدن كودكان سياهپوست از سفيدپوستان 

بيشتر است. 
متهمان )و نه مجرمان( فقير امريكايي اغلب در زندان هستند، زيرا قضات 
به عنوان شرط آزادي خواهان وثيقه مالي هس��تند كه اين  افرادي را كه 
بعضاً مرتكب هيچ جنايتي نشده اند ،مجبور مي كند مدت زمان طوالني را 
در انتظار محاكمه پشت ميله ها بمانند. بسياري از قضات محلي هزينه و 
جريمه هاي بي شماري را براي نقض قوانين حتي جزيي اعمال مي كنند. 
در صورت پرداخت نكردن، اين بدهي ها مي تواند منجر به دستگيري هايي 
شود كه موجب چرخه زندان و افزايش فقر  شود. به طور مشابه، بعضي از 
ايالت ها خدمات معافيت از مجازات جرم را خصوصي سازي مي كنند كه 
اين برون سپاري در عمل افراد فقير را كه مرتكب تخلفات جزيي مي شوند 

مجازات سنگيني مي كند و منجر به سوء استفاده از فقرا مي شود. 

*متن پيش رو ترجمه بخشي از گزارش 2019 سازمان ديده بان حقوق 
بشر اس�ت كه وضعيت حقوق بشر س�ال 2018 را در سرتاسر جهان و 
به تفكيك هر كش�ور مورد بررسي قرار داده اس�ت. بديهي است اين 
گزارش با همان نرم هاي غربي حقوق بشري تنظيم شده و مترجم هم 
در مقابله با متن اصلي دخل و تصرفي در آن نداشته و صرفًا به ترجمه 

اكتفا كرده است.

  ويژه

افزايش نرخ كرايه هاي
 حمل و نقل عمومي طبق تورم

اليح�ه كراي�ه تاكس�ي، ن�رخ بلي�ت مت�رو و اتوب�وس به ش�وراي 
ش�هر ته�ران ارائ�ه نش�ده اس�ت. در اي�ن لواي�ح ش�هرداري 
98 پيش�نهاد نش�ده و مبن�ا  ب�راي س�ال  ن�رخ مش�خصي 
افزاي�ش قيمت ها ن�رخ ت�ورم اعالم�ي ت�ا پايان س�ال 97 اس�ت. 
در اليحه نرخ بليت مترو، شهرداري پيش��نهاد كرده است: »افزايش نرخ 
بليت مترو شهر تهران در س��ال 98 حداكثر به ميزان نرخ تورم اعالمي از 
سوي مراجع قانوني در پايان سال 97 نسبت به نرخ هاي مندرج در جدول 
ذيل ماده واحده »مصوبه تعيين قيمت بليت متروي تهران در سال 1397« 
مصوب 96/12/13 شوراي اسالمي شهر تهران باشد و زمان اعمال نرخ هاي 

جديد را هم از ابتداي ارديبهشت سال آينده پيشنهاد كرده است.«
همچنين در تبص��ره يك اين اليحه آمده اس��ت: »در هن��گام ثبت ورود 
توس��ط مس��افرين داراي كارت بليت مبلغ دار كمترين بهاي كارت بليت 
مبلغ دار از اعتبار كارت كسر مي ش��ود و در هنگام ثبت خروج و با توجه به 
مسافت طي شده مابه التفاوت مبلغ سفر از اعتبار كارت كسر خواهد شد. در 
صورتي  كه دارندگان كارت بليت مبلغ دار در هنگام خروج، بليت خود را در 
دس��تگاه هاي كنترل قرار ندهند، مابه التفاوت باالترين بهاي كارت بليت 

مبلغ دار، از اعتبار كارت ايشان كسر خواهد شد.«
همچنين هزينه چاپ، صدور و پشتيباني كارت بليت الكترونيك بي نام، 
مبلغ ۵0هزار ريال و غيرقابل استرداد تعيين مي شود. همچنين اين هزينه 
براي كارت بليت الكترونيك با نام با درج مشخصات شخصي متقاضيان، 
مبلغ 80هزارريال و غيرقابل استرداد است.  همچنين در اليحه »تعيين نرخ 
كرايه خطوط اتوبوسراني و ميني بوسراني شهر تهران در سال 1398« هم 
پيشنهاد شهرداري افزايش به ميزان نرخ تورم اعالمي تا پايان سال 97 است.  
در اليحه نرخ كرايه هاي تاكسي نيز ش��هرداري در اليحه نرخ كرايه هاي 
تاكسي باز هم شهرداري پيش��نهاد خود را تكرار كرده و تنها زمان اجراي 

نرخ هاي جديد را از تاريخ پانزدهم فروردين 1398  اعالم كرده است. 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  يک


