
 

 

 

 

سال حکومت اسالیم  40بیالن:  -ایران  

سال بیدادگری در ایران 40فاکت ها و  اعداد و ارقام در رابطه با   

است، تالش یم شود در این جدول نشان داده  کومت ایراندر ایران که مسئولیت آن با حدر کنار نقض سیستماتیک حقوق بشر 

بیدادگری و عدم مدیریت و  ناالیقی این حکومت  با سال گذشته  40در تا کجا در چه  ابعادی و شود که مردم و جامعه ایران 

فت، رژیم حاکم  .مواجه بوده است ر ایران  بر سیاستی سماجت یم ورزد  که عمال ببجای هدایت جامعه در مسیر توسعه و پیشر

حاصل  و  را در نظر داشته ش قدر  مذهت  وود که فقط حفظ و گسیی   است. سیاستی  آن رژیم را بر علیه مردم کشور قرار داده

 مردم داشته است. آن نابودی منابع و امکانا  طبییع و انسانی  
ی

ا  بسیار  شدیدی بر  زندگ کشور بوده که تاثیر  

 مردم هزینه شود، در اساس رصف برنامه های هسته 
ی

ایط و امکانا  بهیی زندگ رسمایه گذاری های رژیم بجای آنکه برای ایجاد رسر

ش ایدئولوژی این حکومت یم شود. ای، جنگ، حمایت    از سازمان های تروریستی و  گسیی

فاکت های آورده شده در این جدول نمونه هانی هستند از حوزه های مختلف تا نشان دهند مردم ایران در چه ابعادی تحت 

و یا کارشناسان و  رسانه  متحاکمیت این رژیم رنج یم برند. اعداد و آمار موجود در اساس از منابع حکومتی یا نزدیک به حکو 

برگرفته شده است که در اینجا گردآوری و ارائه یم شوند.  های مستقل  

 اطالعا  بیشیی به زبان فاریس را یم توانید در لینک زیر ببینید: 

http://www.hanifhidarnejad.com/Hidarnejad/index.php?option=com_content&task=view&id=11883&Itemid=245 

………………………………………………………………………………………………………..  

 نابودی انسانیت

 بی ارزش بودن جان و کرامت انسان

:اعدام شدگان  

نفر  ۲۶۳۲۵قل حدا:۱۳۵۷بهمن سال  اعدام های انجام شده از   
http://www.hanifhidarnejad.com/Hidarnejad/index.php?option=com_content&task=view&id=11881&Itemid=1 

 

1367تا  1358، جنگ ایران و عراق  
نگاران جوان:  نفر ۲۲۵۵۷0جنگ ایران و عراق: شده در  کشتهنظامیان و شبه نظامیان  باشگاه وی   

 : ی %( ۲۵نفر معلولیت زیر  ۳۳۶۲8۲% و ۷۵تا  ۲۵ با معلولیتنفر  ۲۳۷8۱9نفر) ۵۷4۱0۱مجروحیر  
 :
ی

نفر 4۳۱۷۳اسیر جنگ  
https://www.yjc.ir/fa/news/6256447/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-

%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C 

 

نفر  ۳۶000: کودک رسبازان کشته شده در جنگ ایران و عراق  
هزار نفر ۵۵0ا عراق: فوروم ایرانیان: دانش آموزان اعزام شده به جبهه در طول طول جنگ هشت ساله ب  

https://www.youtube.com/watch?v=AGfi-aRIMJk&feature=share 

 

ی در واحدهای بسیج آموزش نظایم یم دهن د تا در  هنوز هم بعد از پایان جنگ معمول است که کودکان را  برای به ودمت گرفیی
ی در   بکار گرفته شده یا از آنان به عنوان وی  چیر

اضا  ویابانی ل پوشش زنان یا برای رسکوب اعیی ل های ویابانی یا برای کنیی کنیی
 حوزه های مختلف استفاده یم شود. 

 
 
 
 

http://www.hanifhidarnejad.com/Hidarnejad/index.php?option=com_content&task=view&id=11883&Itemid=245
http://www.hanifhidarnejad.com/Hidarnejad/index.php?option=com_content&task=view&id=11881&Itemid=1
https://www.yjc.ir/fa/news/6256447/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/news/6256447/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/news/6256447/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://www.youtube.com/watch?v=AGfi-aRIMJk&feature=share


 

 

 "صدور انقالب"
 

اتژی "صدور انقالب" دارد. این یعتی آنکه به دنبال ت ی  ارژیم ایران عالقه زیادی به اسیی گذاری بر کشورهای اسالیم بوده و  رهی  ثیر
 )رادیو

ی
نت،  -کشورهای اسالیم را حق وود قلمداد یم کند. این سیاست از راه های نظایم و اعمال نفوذ فرهنگ تلویزیون، اینیی

لبنان، گروه های  راه وود را  باز کرده و  تالش یم کند از طریق حمایت از سازمان های ترورریستی مانند حزب هللا درماهواره( 
ی از طریق حمایت مایل طرفداران وود در  کشور های غرن  ، شیعه در عراق، در افغانستان مانند  ،در  یمن و  در بحرین و نیر
اهداف وود را دنبال کند.  مسجد امام عیل در هامبورگ   

 
 بر علیه ایاال  متحده آمریکا، یمیک سیاست تهاج در ودمت تقویت جمهوری اسالیم بوده و سیاست این اهداف ایدئولوژیگ 

اتژی به جنگ در کشور های مختلقی راه یم برد که در آن حاکمان مستبدی ارسائیل و عربستان سعودی را تعقیب یم کند  . این اسیی

ی سیاستی در سطح منطقه میلیون ها انسان در واورمیانه و رنج درد  همچون بشار اسد در سوریه حمایت یم شوند. پیامد چنیر
ت: سا  
 

 در یورو نیوز: جنگ 
ی

 با حداقل وانگ
ی

تا مارچ  ۲0۱۱هزار کشته از مارچ  ۵۱۱سوریه و حمایت جمهوری اسالیم از بشار اسد. جنگ
۲0۱8 

https://fa.euronews.com/2018/03/12/sohr-says-more-than-half-a-million-people-killed-in-the-syrian-war 

 

 با 
ی

میلیون نفر پناهجو در وارج از سوریه ۵.۶میلون آواره در داول کشور و  ۶.۱ن  ن  یس: سوریه، جنگ  
http://www.bbc.com/persian/world-43416641 

 با: 
ی

میلیون آواره ۲هزار کشته و حدود  ۱0صدای آمریکا: جنگ یمن، جنگ  
https://ir.voanews.com/a/yemen-war-timeline/4437625.html 

 

 با بیش 
ی

ز هفت و نیم میلیون کودک در معرض سوء تغذیه شدید ان  ن  یس: جنگ یمن، جنگ  
http://www.bbc.com/persian/world-38809925 

 

 فعالیت های تروریستی رژیم ایران

 

ی تبعیدیان ایرانی ور فعالیت های وصمانه رژیم ایران عالوه بر کش د.  نشانه یم در وارج کشور را  های دیگر، همچنیر گیر  

ان رژیم در کشورهای مختلف، از جمله در اتحادیه اروپا به دستور  یدیسال گذشته صده ها نفر ایرانی تبع 40در  رهی 

کشته شده اند. و همکاری سفار  وانه های این رژیم در کشور های مختلف   سپاه پاسدارانایران و  با برنامه ریزی 

ی و چد نفر دیگر در رستوران میکونوس ان ر حزب دمکرا  کردستان ایرهی  ترور  رها: و برخی از این تر  در وین،  ، و در برلیر

.بُن آلمانفریدون فروزاد در  قتلقتل شاهپور بختیار آورین نخست وزیر شاه در پاریس یا   

  

ارج از ایران، از جمله در آذربایجان، وجمهوری اسالیم در  برخی از عملیا  تروریستی  یک مقاله تحقیقی ایرج مصداقی در مورد 
  ترکیه، سوئد، عربستان سعودی، هندوستان، گرجستان و در تایلند وی  یم دهد. 

http://pezhvakeiran.com/maghaleh-40211.html 

 

و  کدویچه وله: انفجار مقر تفنگداران دریانی آمری نظایم فرانسوی  ۵8نظایم آمریکانی و  ۲4۱: مرگ ۱98۳ا در بیر  
ی ر در عربستان سعودی: کشته شدن  انفجار در برج

ُ
نفر 498رسباز آمریکانی و زویم شدن حدود  ۱9های و  

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-

%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-

%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%AF/a-18941570 

  

ی در ن  ن  یس:  نفر زویم    ۲00نفر کشته، بیش از  8۵: ۱994در ماه جوالی  انفجار مرکزهمیاری یهودیان آرژانتیر  
http://www.bbc.com/persian/iran-45771398 

 

نفر 40۲: کشته شدن ۱۳۶۶ن  ن  یس: ارسال مواد منفجره به مکه و پیامد های وونبار آن   
http://www.bbc.com/persian/iran-45771398  

http://www.bbc.com/persian/iran-features-40775941 

 
 

 آمار زندانیان در زندان های ایران
 

کشور اول دنیا قرار دارد  10ایران از نظر تعداد زندانیان، در رده   
ان در سال  نفر زندانی بوده ۲۳هزار نفر،  ۱00از هر  ۵8براساس آمار در سال » ی  ۱00ه ازای هر بنفر  ۲80به  9۶اند که این میر

«هزار نفر رسیده است.   
  https://www.radiofarda.com/a/29686539.html 

https://fa.euronews.com/2018/03/12/sohr-says-more-than-half-a-million-people-killed-in-the-syrian-war
http://www.bbc.com/persian/world-43416641
https://ir.voanews.com/a/yemen-war-timeline/4437625.html
http://www.bbc.com/persian/world-38809925
http://pezhvakeiran.com/maghaleh-40211.html
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%AF/a-18941570
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%AF/a-18941570
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%AF/a-18941570
http://www.bbc.com/persian/iran-45771398
http://www.bbc.com/persian/iran-45771398
http://www.bbc.com/persian/iran-features-40775941
https://www.radiofarda.com/a/29686539.html


 

 

 

های کشور  ظرفیت زندان  
 9۶ه است، در سال واجها با کمبود جا و مکان م با بیان اینکه سازمان زندان محمدعیل پورمختار، نماینده مجلسسالمت نیوز: 

چلک، رییس  هزار نفر موسوی ۱40های ما  هزار زندانی داریم در حایل که گنجایش زندان ۲۲۵واطرنشان کرده بود: در حال حارصی 
شوند که حدود سه برابر وارج از ظرفیت  ها یم هزار نفر وارد زندان 4۳0انجمن مددکاری اجتمایع عنوان کرده ساالنه حدود 

.استور های کش زندان  
http://www.salamatnews.com/news/244553/-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-

%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86 

 

 آمار ازدواج کودکان 

 
سال طالق  ۱۵کنند و بیش از هزار دویی زیر  سال در ایران ازدواج یم ۱۵هزار دویی زیر  40: ساالنه حدود ۱۳9۷دی  9، یسنا ا

ند یم .گیر  

 
https://www.isna.ir/news/97100804278/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-

%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 

http://www.salamatnews.com/news/244553/-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86
http://www.salamatnews.com/news/244553/-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86
https://www.isna.ir/news/97100804278/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/97100804278/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 

 

 

 
ان زیر  سال 18ازدواج دختی  

ان زیر درصد از ازدواج ۱۷: ۱۳9۷دی  ۲۶،  ایسنا   ۱8هزار کودک بیوه زیر  ۱4سال است،  گفت:  ۱8 های کشور مربوط به دویی
.سال در کشور وجود دارد  

https://www.isna.ir/news/97102614285/%DB%B1%DB%B7%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-

%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B8%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-

%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%87 

 
 

 آسیب های اجتمایع،  تخریب اجتمایع و تخریب محیط زیست
 

متر جاده ایو  مرگ   
(۱۳9۷تا  ۱۳84هزار نفر )از سال  ۲۷۷رادیو فردا: کشته های حوادث جاده ای:   
(۱۳9۷تا  ۱۳84چهار میلیون و سیصد هزار نفر )از سال   

http://www.ion.ir/news/415505/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-
%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF 

  
الئون،   ۱90رادیو فردا: بر اساس گزارش پژوهشکده بیمه مرکزی ایران، در میان  کشور جهان، ایران پس از کشور آفریقانی سیر

ی  درصد جان ۵۱ها را دارد.  ومیر در جاده باالترین نرخ مرگ   بیر
ی

صد سال سن دارند و هشت در  ۵0تا  ۲0باوتگان رانندگ
باوتگان کودکان هستند.  جان  

https://www.radiofarda.com/a/car-accident-victims-in-iran-during-ten-years-/29524979.html 

 

هزار نوزاد در سال 10فقر در ایران عامل مرگ   
ند و با توجه به تولد ساالنه  نوزاد به دلیل فقر اقتصادی در کشور یم 8،۲۷به ازای هر هزار تولد »: ۱۳9۷آذر  ۲۱، رادیو زمانه میر

ی یم ۱0نوزاد هر سال بیش از  400حدود یک میلیون و  .«روند هزار نوزاد به این علت از بیر  
https://www.radiozamaneh.com/424288?fbclid=IwAR0EDNZ-B8xVPwFHSaqKFmXbTbwoEI4IQUf_8a_vxiya453gEryDxrY4hfM 

 

 

 مرگ به دلیل حوادث کاری
ا به دلیل نفر در حواد 99۷هزار و ۱۵، ۱۳9۶تا سال  ۱۳8۷سال گذشته یعتی از سال  ۱0رادیو زمانه: یط  ث نایسر از کار ]اکیر

ی نبودن ایمتی کار[ جان وود را از دست داده .اند تامیر  
https://kayhan.london/fa/1397/05/28/%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-

%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af 

 

( از مقام وود استعفاء کرد، شمار کارگران فونی بر اثر حادثه در محل کار را ۱۳9۶وزیر بهداشت و درمان که ماه گذشته )آذر 
شوند.   یم« معلول»براثر حوادث کار کارگر در ایران   ۱00هزار تن اعالم کرده بود. به گفته او روزانه حداقل  ۲ساالنه بیش از   

https://www.radiozamaneh.com/428969?fbclid=IwAR3SO5xiFhobxEONt5sNfF3Te2q84P_NCvCbx2nzPwd3jMh_977FJ74-cCo 

 
 

 

 

 
گزارش مرگ کارگران براثر حوادث کار به روایت سازمان پزشگ قانونی ایران   

https://www.isna.ir/news/97102614285/%DB%B1%DB%B7%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B8%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%87
https://www.isna.ir/news/97102614285/%DB%B1%DB%B7%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B8%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%87
https://www.isna.ir/news/97102614285/%DB%B1%DB%B7%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B8%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%87
http://www.ion.ir/news/415505/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.ion.ir/news/415505/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.radiofarda.com/a/car-accident-victims-in-iran-during-ten-years-/29524979.html
https://www.radiozamaneh.com/424288?fbclid=IwAR0EDNZ-B8xVPwFHSaqKFmXbTbwoEI4IQUf_8a_vxiya453gEryDxrY4hfM
https://kayhan.london/fa/1397/05/28/%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af
https://kayhan.london/fa/1397/05/28/%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af
https://www.radiozamaneh.com/428969?fbclid=IwAR3SO5xiFhobxEONt5sNfF3Te2q84P_NCvCbx2nzPwd3jMh_977FJ74-cCo


 

 

 

 
 فقر
میلیون خانوار کشور زیر خط فقر مطلق به رس یم برند13  

های ساکن در شهر  درصد از وانواده ۱۲دهد نزدیک به  یم: محاسبا  بازوی پژوهشر مجلس نشان ۱۳9۷، آذز اقتصاد آنالین
ی حداقل ۶00و   میلیون تهران با درآمد زیر دو  های معیشتی وود را  هزار تومان زیر وط فقر مطلق قرار دارند و توانانی مایل برای تأمیر

اند.  نداشته  
 ۲.۷)با جمعیت  و بلوچستان  در استان سیستان وط فقر مطلق قرار دارند.  درصد از وانوارهای چهارنفره ساکن تهران زیر ۱۵.۳

درصد زیر وط فقر مطلق هستند. تعداد  ۳۲حدود میلیون نفر(  ۳.۲)با جمعیت درصد مردم و در کرمان  ۳8بالغ بر  میلیون نفر(
و در کرمان بالغ بر هزار نفر  ۲00میلیون و     اند، حدود یک عنوان فقیر مطلق شناسانی شده و بلوچستان به  افرادی که در سیستان

.نفر هستند هزار ۳00میلیون و  یک   
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/319879-%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AE-

%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C 
 

 

عتیاد و معتادینا  
)در  ن  ن  یس: آنتونیو دلئو، مدیر دفیی مبارزه با مواد مخدر و جرایم مرتبط سازمان ملل متحد در ایران، یم گوید که این کشور 

ان شیوع م ۲.۲۶با  (۲0۱۱سال  ی رتبه دوم جهان را به وود میلیون معتاد،  ۱.۲با رصف مواد اعتیادآور از نوع مخدرها، درصد میر
.اوتصاص داده است  

http://www.bbc.com/persian/iran/2011/07/110731_l07_drugs_iran_addicts_unodc 

 

هزار معتاد ویابانی دارد که نزدیک به  ۵0گوید، ایران حدود  یم   یم کیهان لندن: سخنگوى ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهورى اسال 
هزار معتاد  ٩هاى تهران رسگرم کشیدن مواد مخدر مختلف هستند. در حایل که ظرفیت پذیرش تنها  هزار نفر آنان در ویابان ١۵

.معتاد زن جا داریم ٢00ار در مورد زنان معتاد ویابانی هم توضیح داد که براى نگهدارى را داریم.  افش  
https://kayhan.london/fa/1397/11/03/%d9%a5%d9%a0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%89-%d8%af%d8%b1-

%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 

 

کننده "مستمر"  هزار نفر مرصف 808مبارزه با مواد مخدر، در ایران مجموعا دو میلیون و  دویچه وله: طبق آمار رسیم ستاد 
است.  مطابق آمار رسیم  ۱۳90مواد مخدر وجود دارد. این آمار نشانگر افزایش بیش از دو برابری شمار معتادان به نسبت سال 

ی  ده درصد معتادان ایران را زنان تشکیل یم .دهد نوزاد معتاد در ایران وی  یم ۷۵00از تولد ساالنه دهند. این آمار همچنیر  
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-

%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-43140602 

 

 

سال ۱۱کاهش سن مرصف مواد مخدر به  :۱۳9۷مرداد ، یسنا ا  
https://www.isna.ir/news/97052613691/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-

%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84 

 

سال  ۱4 : حداقل سن اعتیاد۱۳9۶، تیر ایرنا   
http://www.irna.ir/fa/News/82594235 

: دکیی محمدرضا مسجدی ، رئیس جمعیت مبارزه با استعمال ۱۳9۷دی  ۶عرص ایران،  : مرگ به دلیل استعمال دوانیا

.کنند های نایسر از آن فو  یم هزار نفر در کشور به دلیل استعمال دوانیا  و بیماری ۶0دوانیا  کشور: ساالنه نزدیک به   
http://www.asriran.com/fa/news/646704/%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-60-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-

%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-

%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA= 

 

 

 جامعه
ی

 سالمتی رواب
شکان ایران یم ی ، متخصص اعصاب و روان و عضو انجمن روانی   فرید فدانی

درصد افراد جامعه دچار یگ  ۲0گوید  دویچه وله: دکیی
شکان از انواع بیماری یا اوتالال  روانی به درجا  وفیف تا شدید هستند.  نتیجه تحقیقی که کنگره ساال  ی نه انجمن علیم روانی 

هزار  ۳۶درصد افراد مورد مطالعه اوتالال  روانی دارند. این مطالعه روی ۲۳،44داد که  ارائه کرد، نشان یم ۱۳9۶ایران در مهر 
، اضطراب و پرواشگری در رده ۱۵نفر در شش گروه ستی باالی 

ی
های  ترین اوتالل های نخست شایع سال انجام شده بود. افشدگ

، دو برابر مردان استروا
ی

.نی کشور قرار دارند. شمار زنان مبتال به افشدگ  
https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-47060801?maca=per-Facebook-dw&fbclid=IwAR2oN-GBm_vgo-UTHdgP24KY6vTc0KGcedC6ymZ0JP2zxHBhJ51XImpZwss 

 

 نهادینه کوروش محمدی، رئیس انجمن آسیب
ی

گوید که "وشم  شده در جامعه ایران یم  شنایس اجتمایع ایران با اشاره به افشدگ
 در میان

ی
کشور اول   ۱0که ایران جزو یگ از  با اشاره به این ویشهروندان است.   در جامعه" یگ از دالیل اصیل در ایجاد افشدگ

ان باالنی از وشم برووردار است
ی .افشده دنیاست گفت، جامعه ایران از میر  

https://www.dw.com/fa-ir/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-

%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-44054455 

 

 تخریب محیط زیست
 

 هو 
ی

میکرون از دنیا  ۲.۵نفر بر اثر ذرا  معلق باالی  4۵۷۳،  94ایلنا: حناخ  شهردار تهران: در سال ا، مرگ به دلیل آلودگ

https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/319879-%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AE-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/319879-%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AE-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.bbc.com/persian/iran/2011/07/110731_l07_drugs_iran_addicts_unodc
https://kayhan.london/fa/1397/11/03/%d9%a5%d9%a0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%89-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://kayhan.london/fa/1397/11/03/%d9%a5%d9%a0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%89-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-43140602
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-43140602
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-43140602
https://www.isna.ir/news/97052613691/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.isna.ir/news/97052613691/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://www.irna.ir/fa/News/82594235
http://www.asriran.com/fa/news/646704/%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-60-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.asriran.com/fa/news/646704/%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-60-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.asriran.com/fa/news/646704/%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-60-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-47060801?maca=per-Facebook-dw&fbclid=IwAR2oN-GBm_vgo-UTHdgP24KY6vTc0KGcedC6ymZ0JP2zxHBhJ51XImpZwss
https://www.dw.com/fa-ir/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-44054455
https://www.dw.com/fa-ir/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-44054455


 

 

اند.  هرفت  
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/707223-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-

%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-

%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84 

 
گزاری محیط زیست، دانشگاه برگن نروژ ،تابلو: دکیی نارص کریم ران محیط زیست در ایران موضوع ترین بح بزرگ: رسدبیر وی 

. ی عبور از حد آستانه شده است در ده پانزده سال اویر وارد مرحلهآب.  سایل است و تبدیل شدن ایران به یک کشور کم وشک
ی قرار گرفته است که این شامل استان اصفهان، کرمان، یزد، هرمزگان،  بخش عظییم از مساحت ایران در معرض مرگ رسزمیر

، و استان سمنان هم یمی مسا عمده شود.  حت استان فارس، سیستان و بلوچستان، قم، وراسان مرکزی و جنون   
https://tableaumag.com/1394/02/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C-

%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8E-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C/ 
 

 
 بحران آب در ایران

 حدود ۱0دهد در  وی  آنالین: برریس وضعیت آب در کشور نشان یم
ی

ان بارندگ ی درصد نسبت به  ۱۱سال اویر در کشور میر

ی حجم جریان سطیح در دوره مشابه حدود  متوسط بلندمد  کاهش یافته و به یافته است. نکته قابل  درصد کاهش 44تبع آن نیر

 به
ی

د دلیل وقوع وشکسایل و تغییر اقلیم صور  یم توجه این است که کاهش در مقدار بارندگ سال اویر مجموع حجم  ۱۵در . گیر

دشت با افت سطوح سفره آب  ۳۵۵دشت در کشور  ۶09مخازن سدها در کشور حداکیر تا نصف از آب پر باشد. از تعداد 

.زیرزمیتی مواجه است  

https://www.khabaronline.ir/news/743414/%DB%B2%DB%B0-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%DB%B1%DB%B5-

%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 

 

 

 

 و آن را در اوتیار انجمن یاری رسانی پزشگ به پناهجویان شهر بوووم ام دادهگردآوری داده های موجود در این جدول را حنیف حیدرنژاد انج

.قرار داده است  

 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/707223-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/707223-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/707223-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://tableaumag.com/1394/02/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8E-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C/
https://tableaumag.com/1394/02/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8E-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C/
https://www.khabaronline.ir/news/743414/%DB%B2%DB%B0-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%DB%B1%DB%B5-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.khabaronline.ir/news/743414/%DB%B2%DB%B0-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%DB%B1%DB%B5-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

