מרכז המידע למודיעין ולטרור
המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(

זרקור לאיראן
יוני  – 2010ח'רדאד 1389
לשבוע שבין 10/6/10– 3/6/10
עורך :רז צימט

במוקד אירועי השבוע:
 כך ייעשה לנכדו של מנהיג המהפכה :נאומו של חסן ח'מיני הופרע על-ידי מפגינים
תומכי המשטר ביום השנה למות ח'מיני.
 מאבקי הכוחות בין הממשלה לבין המג'לס  -לשיאים חדשים.
 הטלוויזיה האיראנית מציגה :מדען הגרעין האיראני ש"נעלם" בערב הסעודית מדבר על
חטיפתו בידי שירותי המודיעין האמריקאים והסעודים.
 דאגה גוברת לנוכח המשך הירידה בשער האירו.
 נמשך הויכוח סביב נתוני הכלכלה :האם היקף ההשקעות הזרות באיראן גדל או פחת?
 תמונות השבוע :עבודת ילדים במפעל לייצור זכוכית.

כך ייעשה לנכדו של מנהיג המהפכה :נאומו של חסן ח'מיני הופרע על-
ידי מפגינים תומכי המשטר ביום השנה למות ח'מיני
בצעד חסר תקדים מנעו מפגינים תומכי המשטר מחסן ח'מיני ) ,(Hassan Khomeiniנכדו של
מכונן המהפכה האסלאמית ,להשלים את נאומו במהלך טקס יום השנה ה 21-למותו של
איתאללה ח'מיני ,שהתקיים ביום שישי שעבר ) 4יוני( במאוזוליאום לזכרו מדרום לטהראן.נאומו
של ח'מיני ,המזוהה עם הזרם הרפורמיסטי ,הופרע על-ידי מפגינים ,שקראו לעברו קריאות
בגנותו ובגנות האופוזיציה הרפורמיסטית .בין היתר נקראו לעברו קריאות בנוסח" :מוות למתנגדי
שלטון חכם הדת"" ,מוות למוסוי" ו"-נכדו של רוחאללה ]ח'מיני[ הוא סיד חסן נצראללה".
בעקבות קריאות אלה לא יכול היה ח'מיני להמשיך בנאומו .הוא ניסה כמה פעמים להרגיע את
הקהל ,ביקש מהמפגינים לאפשר לו להמשיך בנאומו ואף קרא להם להתפלל לזכרו של
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איתאללה ח'מיני בניסיון להרגיע את הרוחות .משלא פסקו קריאות הגנאי נאלץ ח'מיני לקצר
בדבריו ולקטוע את נאומו .רק לאחר שסיים ח'מיני את נאומו המקוצר והמנהיג העליון עלה
לשאת את דרשתו ,נרגעו הרוחות והמפגינים חדלו מקריאותיהם )סוכנויות הידיעות 4 ,יוני(.
התקרית עוררה סערה וסוקרה בהרחבה בתקשורת האיראנית .איש הדת הבכיר ,איתאללה
אסדאללה ביאת זנג'אני ) ,(Ayatollah Asadollah Bayat Zanjaniהמזוהה עם המחנה הרפורמיסטי,
הביע צער על התקרית .במכתב ,ששלח לחסן ח'מיני ,כתב זנג'אני ,כי האירוע תוכנן על-ידי
קיצונים ,שביקשו לנקום באמאם ]ח'מיני[ ובחסידיו וסטו מדרכו )ראה-י סבז 5 ,יוני( .גם מנהיג
האופוזיציה הרפורמיסטית ,מיר-חסין מוסוי ) ,(Mir-Hossein Mousaviמתח ביקורת חריפה על
המפגינים שהפריעו לנאום ח'מיני וטען ,כי המהומה שעוררה קבוצה קטנה היתה מתוכננת
מראש )ראה-י סבז 5 ,יוני(.
ביקורת על ההפרעה לנאום ח'מיני נמתחה גם על-ידי האתר "עצר-י איראן" ,המזוהה עם הזרם
השמרני הפרגמאטי .בפרשנות ,שפרסם האתר ,נטען ,כי גם אם עמדותיו אינן עולות בקנה אחד
עם אלה של חלק מהאישים ומהזרמים הפוליטיים ,הרי שאין בחילוקי דעות אלה כדי להצדיק
פגיעה בח'מיני ,המשמש כאחראי על המאוזוליאום לזכר סבו ,ועוד ביום השנה למות מנהיג
המהפכה .התקרית מעידה על כך ,שחלק מהאישים מוכנים לפגוע אפילו בקדושת מקום
קבורתו של ח'מיני לצרכיהם הפוליטיים .אם יש לאישים אלה בעיה עם חסן ח'מיני ,נכתב באתר,
הרי שעומדים לרשותם אמצעים תקשורתיים ופוליטיים מספיקים כדי לסגור עימו חשבון מחוץ
לקברו של מנהיג המהפכה .אילו הם היו באמת חסידיו של איתאללה ח'מיני ,הם לא היו
מעוררים מהומה כזו ולא היו מחללים את כבודו של מנהיג המהפכה ואת כבוד המקום באמצעות
"משחקים פוליטיים" )עצר-י איראן 4 ,יוני(.

אמצעי תקשורת תומכי הממשלה ,לעומת זאת ,הצדיקו את הקריאות נגד נכדו של מייסד
הרפובליקה האסלאמית .סוכנות הידיעות השמרנית פארס טענה ,כי קשריו הקרובים עם ראשי
האופוזיציה הרפורמיסטית וסטייתו מדרכו של סבו ומצוואתו הם שעוררו את המחאה הציבורית
נגדו .לאחר המהומות ,שפרצו בעקבות הבחירות לנשיאות ,לא זו בלבד שהוא לא יצא נגד ראשי
המהומות שפעלו נגד המשטר בניגוד למורשת מכונן המהפכה ושיתפו פעולה עם אויביה של
איראן ,אלא שהוא אף יצא להגנתם ושיתף עימם פעולה )פארס 4 ,יוני(.
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חסן ח'מיני מקורב ,כאמור ,לאופוזיציה הרפורמיסטית והוא אף נעדר לפני כשנה מטקס
השבעתו של הנשיא אחמדינז'אד .בחודש פברואר שעבר עורר ח'מיני סערה ,לאחר שהאשים
את רשות השידור בסילוף דמותו של סבו במסגרת תוכנית תיעודית ,שעסקה בחייו של
איתאללה ח'מיני ושודרה בטלוויזיה האיראנית לרגל יום השנה ה 31-למהפכה האסלאמית.
במהלך התוכנית שודרו קטעים מנאום ,שנשא ח'מיני בשנת  1981ובו הנחה את כוחות הביטחון
לדכא תהלוכות פוליטיות שלא קיבלו את אישור משרד הפנים .בעקבות שידור התוכנית שלח
ח'מיני מכתב חריף לראש רשות השידור בו טען ,כי התוכנית התעלמה מהתנאים המיוחדים
ששררו באיראן בתקופה בה נשא סבו את הנאום ויש בה לפיכך משום סילוף היסטורי של
דמותו .מכתבו עורר תגובות חריפות מצד תומכי הממשלה .עורך היומון כיהאן ,חסין שריעתמדרי
) ,(Hossein Shariatmadariתהה ,האם חסן ח'מיני אינו שותף להשקפותיו של סבו בנוגע לאויבי
האסלאם והמהפכה והביע צער על הקשרים המתקיימים בינו לבין בכירי האופוזיציה
הרפורמיסטית.

מאבקי הכוחות בין הממשלה לבין המג'לס – לשיאים חדשים
מאבקי הכוחות הפוליטיים בין הנשיא אחמדינז'אד לבין המג'לס הגיעו השבוע לשיאים חדשים
בחילופי האשמות חריפים בין הנשיא לבין יו"ר המג'לס ,עלי לאריג'אני ).(Ali Larijani
המאבק הנוכחי החל לפני כשבועיים ,לאחר שבפגישה עם חברי ועדת סעיף  ,90ועדת הביקורת
של המג'לס ,מתח הנשיא ביקורת חריפה על הליך החקיקה במג'לס וטען ,כי המג'לס הנוכחי
העביר למעלה מ 130-חוקים המנוגדים לחוקה ולהלכה האסלאמית .בתשובה לטענת חברי
הועדה בנוגע לאי-מימוש חוקים ,שהועברו במג'לס ,על-ידי הממשלה ,טען הנשיא ,כי חוקים
רבים שהועברו על-ידי המג'לס יצרו בעיות כלכליות וחברתיות חמורות .הנשיא היפנה אצבע
מאשימה גם כלפי "המועצה לקביעת האינטרס של המשטר" ,שבידיה נתונה הסמכות להכריע
במחלוקות המתגלעות לעיתים בין המג'לס לבין "מועצת שומרי החוקה" וטען ,כי זו אישרה
חוקים המנוגדים לחוקה ולהלכה האסלאמית )פארס 30 ,יוני( .יוזכר ,כי בראש "המועצה
לקביעת האינטרס של המשטר" עומד עלי-אכבר האשמי רפסנג'אני ,מיריביו הפוליטיים
הבולטים של הנשיא אחמדינז'אד.
יו"ר המג'לס ,עלי לאריג'אני ,הגיב השבוע בחריפות לטענותיו של הנשיא ואיים לחשוף בפני
המג'לס והציבור מקרים בהם פעלה הממשלה בניגוד לחוק .בפתח ישיבת המג'לס ,שנערכה
השבוע ,דחה לאריג'אני בתוקף את טענת הנשיא בנוגע להעברתם של למעלה מ 130-חוקים
להכרעת מועצה לקביעת האינטרס של המשטר בשל היותם מנוגדים להלכה האסלאמית או
לחוקה ואמר ,כי "מועצת שומרי החוקה" הסתייגה לכל היותר מ 10-או  15הצעות חוק שהועברו
במג'לס וכי רובם עסקו בהסכמים ,שנחתמו בין הממשלה לבין מדינות זרות .יו"ר המג'לס
הדגיש ,כי המג'לס פועל בהתאם לחוקה ולאסטרטגיה שנקבעה על-ידי המנהיג העליון ,הדגיש
את חשיבות עקרון הפרדת הרשויות וטען ,כי לממשלה אסור להתערב בתהליך החקיקה או
להביע את עמדתה בנוגע לחוקים שהועברו במג'לס )מהר; פרארו 6 ,יוני(.

3

147-10

למחרת דבריו של לאריג'אני שלח הנשיא מכתב למזכיר מועצת שומרי החוקה ,איתאללה אחמד
ג'נתי ) ,(Ahmad Jannatiבו הלין על עבודת המג'לס וחזר על טענתו ,כי חוקים רבים שהועברו
על-ידי המג'לס אינם עולים בקנה אחד עם החוקה .הנשיא התייחס למספר תיקונים ,שהכניסו
חברי המג'לס במסגרת הליכי החקיקה ,בחוקים שהממשלה ביקשה להעביר בתחומי השיכון,
החינוך והתקציב וטען ,כי תיקונים אלה יצרו בעיות כלכליות וחברתיות חמורות ,עמדו בסתירה
לחוקה והיוו התערבות בסמכויותיה של הממשלה .הוא האשים את המג'לס בחקיקת חוקים,
שאינם ניתנים ליישום ,ובהתערבות בענייני הממשלה באופן שמקשה עליה מאוד ליישם את
תוכניותיה )פרדא 7 ,יוני(.
יצוין ,כי בשנה האחרונה התגלעו חילוקי דעות חריפים בין המג'לס לבין הממשלה במספר
סוגיות משמעותיות .בחודש מרץ שעבר התעוררה מחלוקת קשה בין שתי הרשויות בנוגע
להצעת התקציב ,שהגישה הממשלה לאישור המג'לס .בויכוח ,שפרץ בין הנשיא לבין יו"ר
המג'לס בסוגיה זו ,טען הנשיא ,כי התיקונים ,שהכניס המג'לס בחוק התקציב ,סותרים את
החוקה ואינם מאפשרים לממשלה ליישמו .מחלוקת חריפה התגלעה גם בנוגע לתוכנית
הרפורמות במדיניות הסובסידיות על רקע התנגדות חברי המג'לס להצעת החוק המקורית,
שהגישה הממשלה בעניין זה .רק לאחרונה הגיעו הממשלה והמג'לס לפשרה המאפשרת את
תחילת יישום התוכנית.
על רקע המחלוקת בין המג'לס לבין הממשלה קרא השבוע המנהיג העליון ,איתאללה עלי
ח'אמנהאי ,לחברי המג'לס לשתף פעולה עם הממשלה .בפגישה ,שקיים עם יו"ר המג'לס ועם
חברי מג'לס ,אמר המנהיג ,כי על הממשלה והמג'לס לקיים ביניהם שיתוף פעולה הדוק.
סמכויות שתי הרשויות והגבולות ביניהן קבועים בחוקה ,אמר ח'אמנהאי ,אם כי חלק מגבולות
אלה מטושטשים ואינם מוגדרים דיים .הוא ציין ,כי הממשלה חייבת לציית לחוקי המג'לס ,אך
על המג'לס להקל על עבודת הממשלה ,לפעול באופן שלא יעכב את פעולתה ולהימנע
מהכנסת תיקונים בהצעות חוק ממשלתיות באופן שישנה אותן לחלוטין )פארס 8 ,יוני(.
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הטלוויזיה האיראנית מציגה :מדען הגרעין האיראני ש"נעלם" בערב
הסעודית מדבר על חטיפתו בידי שירותי המודיעין האמריקאים
והסעודים
הטלוויזיה האיראנית שידרה השבוע סרטון וידאו שמהימנותו מוטלת בספק ,בו נראה לכאורה
שהראם אמירי ) ,(Shahram Amiriמדען גרעין איראני מאוניברסיטת מאלכ אשתר ) Malek
 ,(Ashtarשנעלם ביוני  2009במהלך עלייתו לרגל למקומות הקדושים בערב הסעודית ונחטף
לטענת איראן על-ידי שירותי המודיעין האמריקאים.

בסרטון ,שאורכו כארבע דקות ,נראה אמירי כשהוא מספר על חטיפתו בפעולה משותפת של
שירותי המודיעין האמריקאים והסעודים במהלך ביקורו בעיר מדינה בערב הסעודית בקיץ
שעבר .אמירי סיפר ,כי הוא נמצא כעת בעיר טוסון שבאריזונה וכי סרטון הוידיאו הוקלט ב5-
באפריל באחת מערי אריזונה .הוא הועבר לדבריו לאחר חטיפתו במטוס לארה"ב ושם עונה על-
ידי שירותי המודיעין האמריקאים במשך מספר חודשים .הוא הוסיף ,כי בחודשים האחרונים
הופעלו עליו לחצים כבדים על מנת שיודה ,כי הוא בכיר בתוכנית הגרעין הצבאית האיראנית וכי
ברשותו נתפסו מסמכים סודיים וכן מחשב נייד ,שהכיל מידע רגיש בנוגע לתוכנית הגרעין.
הודאה זו נועדה לדבריו לאפשר לארה"ב להפעיל לחץ פוליטי על ממשלת איראן בנוגע
לתוכניתה הגרעינית .בסיום הסרטון פנה אמירי לקהילה הבינלאומית בבקשה לפעול לשחרורו.
סוכנות הידיעות השמרנית "פארס" טענה בעקבות שידור הסרטון ,כי הוא מוכיח ,שטענות
ארה"ב בנוגע לתוכנית הגרעין האיראנית הן מפוברקות וחסרות כל ערך )פארס 8 ,יוני(.
דובר משרד החוץ האיראני ,ראמין מהמנפ'רסת ) ,(Ramin Mehmanparastהתייחס אף הוא לנושא
ואמר ,כי סרטון הוידיאו מאשר את טענותיה של איראן בנוגע לחטיפתו של אמירי וכי היא
פועלת בעניין זה בערוצים משפטיים .מהמנפ'רסת שלל אפשרות לעסקה במסגרתה ישוחרר
מדען הגרעין בתמורה לשחרור שלושה צעירים אמריקאים הנמצאים מאז יולי  2009במעצר
באיראן בחשד לריגול )אירנ"א 8 ,יוני(.
זמן קצר לאחר שידור הסרטון בטלוויזיה האיראנית הועלה לאתר  YouTubeסרטון קצר נוסף ,בו
נראה אדם המציג עצמו בתור שהראם אמירי וטוען ,כי הוא נמצא בארה"ב מרצונו החופשי ונהנה
מביטחון מלא .לדבריו ,מעולם לא פעל נגד מולדתו ואין לו כל קשר לנושאים פוליטיים או
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למחקרים צבאיים .הוא ציין ,כי נסע לארה"ב לצורך המשך לימודיו וכי הוא מקווה להתאחד עם
משפחתו עם סיום לימודיו .גם מקור סרטון זה ומהימנותו אינם ברורים.

המקורhttp://www.youtube.com/watch?v=7tMY-oraOfA&feature=player_embedded :

דאגה גוברת לנוכח המשך הירידה בשער האירו
נגיד הבנק המרכזי של איראן ,מחמוד בהמאני ) ,(Mahmoud Bahmaniהכחיש השבוע דיווח,
שהתפרסם בשבוע שעבר ברשת הטלוויזיה האיראנית בשפה האנגלית ,Press TV ,לפיו בכוונת
איראן למכור  45מיליארד אירו מיתרות מטבע החוץ שברשותה ולרכוש בתמורה דולרים וזהב
לנוכח הירידה הנמשכת בערך המטבע האירופי .בהמאני ציין ,כי הבנק המרכזי עוקב אחר
ההתפתחויות בשוק המטבע העולמי ומקבל החלטות בנוגע לצעדים הדרושים ,אך הידיעה
בנוגע למכירת  45מיליארד אירו והמרתם בדולרים אינה נכונה )סוכנויות הידיעות 6 ,יוני(.
יצוין ,כי לפני כשנה הורה הנשיא אחמדינז'אד להמיר חלק מעתודות מטבע החוץ של איראן
מדולרים לאירו .הנשיא נימק את המעבר לאירו בצורך להתנתק לחלוטין מהמערכת הבנקאית
האמריקאית לנוכח עמדת ארה"ב כלפי איראן.
בתוך כך דיווחה השבוע התקשורת האיראנית על המשך הירידה בערך האירו המאיימת לפגוע
עוד יותר ביתרות מטבע החוץ של איראן .במאמר פרשנות ,שהתפרסם באתר החדשות ח'בר
אונליין ) ,(Khabar On-lineהמזוהה עם מבקרי הממשלה במחנה השמרני ,נטען ,כי מומחים
כלכליים הסתייגו בשנה שעברה מהחלטת הנשיא להמיר את עתודות מטבע החוץ מדולרים
לאירו .מומחים אלה העריכו ,כי הישענות גדולה מדי על המטבע האירופי עלולה לסכן את
יתרות מטבע החוץ הלאומיים .לנוכח המשבר הכלכלי באירופה התממשה הערכתם מוקדם אף
יותר מהצפוי .האתר העריך את יתרות מטבע החוץ של איראן בסוף השנה הפרסית שעברה
)מרץ  (2010ב 96.3-מיליארד דולרים ,מתוכם  38מיליארד אירו .ח'בר אונליין דיווח ,כי הירידה
של למעלה מ 18-אחוזים בערכו של האירו בשלושת החודשים האחרונים הביאה לירידה של כ-
 5מיליארד דולרים ביתרות מטבע החוץ של איראן )ח'בר אונליין 6 ,יוני(.
גם היומון השמרני ג'מהורי-י אסלאמי הזהיר מפני המשך הירידה בערך האירו אך המליץ לבנק
המרכזי להימנע מהחלטות פזיזות בנוגע לשינוי הרכב יתרות מטבע החוץ .ההחלטה לעבור
מדולרים לאירו ,טען היומון ,התבססה על שיקולים מדיניים ,שנועדו לפגוע בארה"ב ,ולא על
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שיקולים כלכליים מקצועיים .בתנאים הנוכחיים יש לעקוב אחר תנאי השוק ,להימנע מקבלת
החלטות נמהרות ולשלב בין יתרות המבוססות על אירו ליתרות המבוססות על דולרים ועל
מטבעות נוספים .על הבנק המרכזי ללמוד מניסיון העבר ,להימנע מצעדים סמליים-מדיניים
ולנהל את יתרות המטבע באופן שישמר את האינטרסים הלאומיים .היומון דיווח ,כי בראשית
השבוע הנוכחי המשיך האירו לאבד מערכו ושערו נקבע על רמה של  1,267תומאן לעומת 1,353
תומאן לפני כשלושה חודשים .לעומתו נסחר הדולר בעליה משמעותית ושערו נקבע על רמה
של  1,055תומאן לעומת כ 1,000-תומאן בראשית השנה הפרסית הנוכחית )ג'מהורי-י אסלאמי,
 7יוני(.

נמשך הויכוח סביב נתוני הכלכלה :האם היקף ההשקעות הזרות באיראן
גדל או פחת?
סוכנות הידיעות אילנא דיווחה השבוע על ירידה חדה בהיקף ההשקעות הזרות באיראן בין
השנים  .2008-2002על-פי דיווח הסוכנות ,המזוהה עם המחנה הרפורמיסטי ,קטן היקף
ההשקעות הזרות באיראן פי  2.3במהלך תקופה זו :מ 3.5-מיליארד דולרים בשנת  2002לפחות
מ 1.5-מיליארד דולרים בלבד בשנת  .2008ירידה חדה זו נובעת להערכת מומחים הן מהמשבר
הכלכלי העולמי והן מהשפעות מדיניות הסנקציות הכלכליות על איראן .הסוכנות דיווחה ,כי
לעומת המצב באיראן חלה עליה חדה בהיקף ההשקעות הזרות בערב-הסעודית ,בתורכיה,
במצרים ,בפקיסטאן ובקזחסטאן ,הנחשבות למתחרותיה הכלכליות של איראן .בערב-הסעודית
גדל על-פי דיווח זה היקף ההשקעות הזרות מ 450-מיליון דולרים בשנת  2002ללמעלה מ38-
מיליארד דולרים בשנת  ;2008בתורכיה ,שנקטה בשנים האחרונות צעדים שנועדו להקל על
חדירת משקיעים זרים לשטחה ,גדל היקף ההשקעות הזרות ממיליארד דולר בשנת 2002
ללמעלה מ 18-מיליארד דולרים בשנת  ;2008במצרים גדל היקף ההשקעות הזרות מפחות
ממיליארד דולר בשנת  2002ל 9.5-מיליארד דולרים בשנת  ;2008ובפקיסטאן גדל היקף
ההשקעות מפחות ממיליארד דולר בשנת  2002לקרוב ל 5.5-מיליארד דולרים בשנת 2008
)אילנ"א 6 ,יוני(.
הדיווח באילנא בנוגע לירידה החדה בשיעור ההשקעות הזרות באיראן התפרסם ימים ספורים
בלבד לאחר שסוכנות הידיעות הממשלתית אירנא מסרה דווקא על עליה חדה בהיקף
ההשקעות הזרות באיראן בין השנים  2007ל .2009-הסוכנות דיווחה על בסיס נתוני ארגון
ההשקעות הזרות במשרד הכלכלה ,כי היקף ההשקעות הזרות באיראן גדל מ 5.1-מיליארד
דולרים בין השנים  2004-2000ללמעלה מ 30-מיליארד דולרים בין השנים  .2009-2005אירנא
טענה ,כי עליה זו בולטת במיוחד על רקע נתוני הבנק העולמי המצביעים על ירידה חדה בהיקף
ההשקעות הזרות במדינות מתפתחות אחרות בעולם בשנים  2009-2007לנוכח המשבר הכלכלי
העולמי )אירנ"א 1 ,יוני(.
יוזכר ,כי אין זו הפעם הראשונה שמתעורר ויכוח בנוגע לנתוני הכלכלה האיראנית .בחודש מאי
עדכן יו"ר המרכז למחקרים של המג'לס ,אחמד תוכלי ) ,(Ahmad Tavakoliכי שיעור הצמיחה
הכלכלית באיראן ירד בשנת  2009-2008לשיעור של
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 2.3אחוזים .הנשיא אחמדינז'אד ,לעומת זאת ,מסר זמן קצר קודם לכן ,כי שיעור הצמיחה
הכלכלית הגיע בתקופה זו ל 6.9-אחוזים .ויכוח התעורר גם בנוגע לנתוני האבטלה .בעוד ששר
העבודה והעניינים החברתיים מסר לאחרונה ,כי שיעור האבטלה באיראן עמד בשנה שעברה
על  11.3אחוזים ,העריכו כמה אמצעי תקשורת ומומחים כלכליים ,כי שיעור האבטלה בפועל
גדול לפחות פי שניים מהנתון הרשמי ,והאשימו את הממשלה בסילוף מכוון של נתוני האבטלה.

תמונות השבוע :עבודת ילדים במפעל לייצור זכוכית
סוכנות הידיעות מהר פרסמה השבוע תמונות של ילדים המועסקים במפעל לייצור זכוכית.
על-פי הערכות קרן החירום הבינלאומית של האו"ם לילדים )יוניצ"פ( בין  400אלף למיליון ילדים
עובדים באיראן .רבים מהם הם פליטים מאפגניסטאן ,שהיגרו לאיראן בעקבות מלחמת
האזרחים במדינה זו .ילדים רבים מצאו את מקומם ברחוב ,לאחר שנמלטו מבתיהם בשל מצוקות
כלכליות וחברתיות או בשל התעללות .אחרים נשלחו על-ידי הוריהם לעבוד ברחובות על מנת
לסייע למשפחותיהם הסובלות ממצוקה כלכלית חריפה .על-פי דיווחים ,שהתפרסמו בשנים
האחרונות בעיתונות האיראנית ,מתים מדי יום למעלה מ 100-ילדי רחוב באיראן .כמו כן דווח על
מקרים רבים בהם נוצלו ילדים לפעילות פלילית ,כגון :סחר בסמים או אלכוהול ,וכן על מקרים
של אונס או ניצול מיני של ילדים אלה.
בשנים האחרונות הגבירו השלטונות את הטיפול בתופעת ילדי הרחוב .במסגרת המבצע
להגברת הביטחון החברתי נעשה מאמץ לאסוף ילדים רבים מהרחובות ולהעבירם למקלטים
מיוחדים ,שהוקמו לצורך קליטתם .במאמץ נוטלים חלק גם ארגונים לא-ממשלתיים.
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