ﻓﺎﻧﮓ ﻟﯿﻮ درﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در ﺷﻬﺮ ﻣﻮﻧﺘﺮال ﮐﺎﻧﺎدا ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوازﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﻣﺴﺎﻓﺮان در  ۵۱ﺳﺎل آﯾﻨﺪه دو ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﯾﯽ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ .وی ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺟﻤﻌﯿﺖ وﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ
ﻣﻮاﻟﯿﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪی ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
روﺑﺮوﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم اﯾﮑﺎﺋﻮ ،ﺗﺎ ﺳﺎل  ۶۳۰۲ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ۰۲۶ﻫﺰار ﺧﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺮواز درآوردن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ  ۰۰۱ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و
ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺸﺖ درﺻﺪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ ﻟﯿﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﻫﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺧﻮد در دﻫﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد
اﺳﺖ .ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱.۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻧﺴﺎن در ﺟﻬﺎن ﭘﺮواز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮏ ﺳﻮم ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺟﻬﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮاﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ۶۱۰۲ﺣﺪود  ۴۲۱ﻫﺰار و  ۰۰۸ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درآﻣﺪ  ۷۳۱ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﺒﺎن
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﻮز در ﺟﺰ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﺪه ای ﺳﻮدای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ را
در ﺳﺮ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﻨﺪ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ و ﻣﺰاﯾﺎی روﯾﺎﯾﯽ آن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزش ،ﮐﺎر و ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﺷﻐﻞ در اﯾﺮان رو ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻧﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ دارد و ﻧﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﻫﺰار داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﮑﺎر در اﯾﺮان دارﯾﻢ ﮐﻪ در
ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺎوﮔﺎن ﻓﺮﺳﻮده و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را دوﭼﻨﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺣﺪی ،ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و
ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن ﻫﺸﺪار اﯾﮑﺎﺋﻮ در اﯾﺮان را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ درﺑﺎره دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ؛
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻠﺒﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﺮان ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﺧﻠﺒﺎنﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻢ ﮐﻤﺒﻮد ﺧﻠﺒﺎن دارﯾﻢ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ای ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن اﺣﺪی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﻮاﯾﯽ و ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﻪ ﺧﻠﺒﺎنﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .در اﯾﺮان
ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ورود ﭼﻨﺪ ﻓﺮوﻧﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻠﺒﺎن در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺬب ﺧﻠﺒﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن زﯾﺎدی در اﯾﺮان دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ روﻧﺪ ورود ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﻪ اﯾﺮان اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﺎ ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
ﻧﺎوﮔﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﺮﺳﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻤﺒﻮد ﺧﻠﺒﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن اﺣﺪی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ اﻗﺒﺎل ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد رﺷﺘﻪ ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺧﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ اﻻن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺧﻠﺒﺎن آﻣﺎده اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ
اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻠﺒﺎن ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای دوره ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻫﻢ ﭘﻮل ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻃﯽ  ۴ﯾﺎ  ۵ﺳﺎل از ﺣﻘﻮﻗﺶ ﮐﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻼﻗﻪ و رﻏﺒﺖ ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﺧﻠﺒﺎن ﺷﺪن ﮐﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮد ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ در آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ﻫﺮ روز ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺷﺮاﯾﻄﺸﺎن را ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام روز ﺑﻪ روز ﺳﺨﺖ ﺗﺮ و «ﭘﻮﻟﮑﯽﺗﺮ» ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام
ﯾﮑﺴﺮی ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺧﻮد ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد آﯾﻨﺪه ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ در اﯾﺮان دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮای ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻃﯿﻒ ﺧﺎﺻﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ آن
ﻗﺸﺮ ﻣﺮﻓﻪ ﻫﻢ در ﺧﻠﺒﺎن ﺷﺪن دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺣﺘﯽ آن ﻗﺸﺮ ﻣﺮﻓﻬﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻢ دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻮن آن ﻓﺮد ﻫﻢ
 ۰۰۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده و ﻣﺪرک ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻣﻦ ﭘﺮواز ﮐﻨﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی «دوره ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز» را ﺧﻮدت ﺑﭙﺮدازی .او ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده
و ﻣﺪرک ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻌﺪی را ﻫﻢ ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮد .ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﻫﻢ  ۰۵۱ﺗﺎ  ۰۰۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ  ۰۵۳ﺗﺎ  ۰۰۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ ﺧﻠﺒﺎن ﺗﺎزه ﮐﺎر اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اداﻣﻪ داد :ﺣﺘﯽ اﻻن ﻓﺮزاﻧﺪان ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻐﻞ ﭘﺪراﻧﺸﺎن را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎد
و ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎر دﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﺤﺚ راﻧﺖ ﻫﺎی ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ در اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺎ را در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ دارﯾﻢ ،اﯾﻦ ﻫﻢ
ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﯽ از دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﻣﺸﮑﻼت اﻣﺮ ﭘﺮواز ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﭼﺮاﮐﻪ ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﺎص
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ روز ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻋﻠﻮم روز و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر
ﺗﺴﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺗﺎ  ۰۶ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺨﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از  ۰۶ﺳﺎﻟﮕﯽ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ  ۶ﻣﺎه ﺗﻘﻠﯿﻞ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن اﺣﺪی ﺑﺎ آوردن ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺷﺎﯾﺪ اﻻن از ﻫﺮ ﺑﭽﻪ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻮم اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﯾﺴﮏ
اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق را دارد اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﺮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ .ﺧﻠﺒﺎنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ را درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻫﺎی آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ دارﻧﺪ ،اذﻋﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺎﯾﺪ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ را در اﯾﺮان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻮد ،ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ  ۰۰۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺨﺪام  ۷ﺗﺎ  ۰۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ اﮔﺮ آن
را ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ ،ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.
اﯾﻦ ﺧﻠﺒﺎن ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ درﺑﺎره ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺧﻠﺒﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از اﯾﺮان ﺑﺮوﻧﺪ،
ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﺒﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻻن ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﺒﺎن ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﺮﮐﯿﺶاﯾﺮ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻨﺪی ،ﻣﺎﻟﺰﯾﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺜﻞ اﻣﺎرات و ﻗﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﭘﺎﺳﭙﻮرت اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻠﺒﺎنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﺒﺎنﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از اﯾﺮان ﺑﺮوﻧﺪ .اﮔﺮ
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﺷﻮد ،ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺮدا ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﻪ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ ،ﭼﻪ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺒﺤﺮ و ﭼﺎﻻﮐﯽ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ واﻗﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﺗﻌﺪاد ﺧﻠﺒﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮﮐﯿﺶ اﯾﺮ
ﭘﺮواز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن اﺣﺪی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﯾﮏ ﺧﻠﺒﺎن در اﯾﺮان از ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۳-۲ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ،
دو ﺷﻬﺮ ﻣﯽ رود و ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺠﺎم ﭼﻬﺎر ﺗﯿﮏ آف و ﻟﻨﺪﯾﻨﮓ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﭼﻬﺎر ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ

ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن و ﻧﺸﺴﺘﻦ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ ﭼﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﺎوﺑﺮی ،ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮواز ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﻠﺒﺎن از ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻄﺮاﯾﺮوﯾﺰ از دوﺣﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از  ۶ﺳﺎﻋﺖ و
 ۲۴دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺮواز در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻠﺒﺎن ﯾﮏ ﺗﯿﮏ آف و ﯾﮏ ﻟﻨﺪﯾﻨﮓ اﻧﺠﺎم داده ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮرﯾﺴﮏﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
وی در اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر و ﺳﯿﺴﺘﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق و ﭘﺎداش اﻓﺰود :ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ از اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻮال ﺑﭙﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﻠﺒﺎن ﺑﺎ
ﯾﮏ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﭼﻘﺪر ﻓﺮق دارد؟ آﯾﺎ آن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﺜﻞ ﺧﻠﺒﺎن ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﺗﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ آﯾﺎ آن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﻫﺮ روز ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎب
دﺳﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺴﺖ ﺑﺪﻫﺪ؟ ﺗﻔﺎوت درآﻣﺪی اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن از اﯾﺮان ﻓﺮار ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﭼﺎره ای ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﮔﺎه ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﮐﺪام ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮودﮔﺎه ﯾﺎﺳﻮج ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻠﺦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﻮه دﻧﺎ در ﻣﺴﯿﺮ آن
رخ داد ،ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻨﺪ؟ ﭘﺲ ﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻫﺎیرﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎر ﭘﺮرﯾﺴﮏ ﻫﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺟﺮاح
ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﯾﮏ ﻣﺮﯾﺾ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﻣﯽ ﮐﺸﺪ اﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دهﻫﺎ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﺎ
اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﯽ داﻧﯿﻢ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ وﺿﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ
ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺧﻠﺒﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ دارد ،ﻧﻪ ﺻﺪای اﻋﺘﺮاﺿﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ.
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