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  ی  بھرام رحمان

١۴.٠۶.١٠  

  

  راني ای اقتصادی ھامي تحردي تشدرانگريعواقب و

  ! مردمیبر زندگ
  

دگاني  نما ضان ورامي دای اع د، روز چھاتي امنی ش ل متح ازمان مل نبه  س رداد ١٩رش ا ١٣٨٩ خ ر ب  یوني ٩ براب

  . کردندبيو را تصراني اهي علیميتحر) ١٩٢٩قطعنامه شماره ( قطعنامه ني، چھارم٢٠١٠

ه ت،ي امنی شوراميرداي غی اعضاه،ي و ترکلي مثبت دادند و برزی قطعنامه راني به اتي امنی دوازده عضو شورا   ب

  . ممتنع داده استیا رزي مخالف دادند و لبنان نی قطعنامه رانيا

دگاني نما دهي دو نماهي و ترکلي برزن دن الف بودن دهينما.  مخ الي برزن ه پس از تالش ھ شور ترکدو ی گفت ک  و هي ک

ه سوخت اتمدني در رسليبرز امي مخالف تحره،ي در خاک ترکراني ای به توافقنامه مبادل ر علشي بی ھ  راني اهي ت

  . است

ا تعلدي بای اضافه کرد که حکومت اسالمک،يپلماتي از اقدامات دتي اما ضمن حماهي ترکندهي     نما  ی سازی غنقي ب

  . را حل کندسائل به مذاکرات وارد شده و مومياوران

شمند ھسته اکي ت،ي امنی در شوراراني ای ھامي بر اساس دور چھارم تحر اط داشتن ٢٢ ،ی دان ه ارتب ه ب  شرکت ک

ا ه ھ ا برنام تھمی و موشکی اتمیب ران م د،  اي ده ان ر مجموعه خطوط ١۵ ش اد زي پاه و سه نھ ه س ق ب  موسسه متعل

  .ردي گی شرکت را در برم۴٠ ايران، در فھرست تحريم ھا ھستند مجموعا یکشتيران

ز ی ھا قرار دارد، جواد رحيقمي که در فھرست تحری فرانسه، تنھا فردی به گزارش خبرگزار ه رياست مرک  است ک

اتي از مسئولیکي.  ايران را بر عھده داردی اتمیانرژ سازمان ی ھسته ای ھایفن آور ر ني ای ھ ز، نظارت ب  مرک

  .  در اصفھان استومي اورانی سازی غنساتيتاس

وده ولی که در فھرست تحريم ھای از موسسه ھا و شرکت ھايیبرخ ران ب د در خارج از اي ه ان رار گرفت  تحت ی ق

تایکنترل حکومت اسالم ا در راس ه یھداف آن فعاليت م ای قرار دارند و ي د، از جمل ورت « کنن فرست ايست اگزپ

  . تحت کنترل بانک ملت ايران استی است ولیکه در مالز» بانک
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د از ی و ھسته ای موشکی شرکت و موسسه متھم به ارتباط به فعاليت ھا٢٢  رار دارن ا ق  شده و در فھرست تحريم ھ

ين در مش ران، جمله دانشگاه مالک اشتر در تھران، صنايع ام اوه در تھ زار برش ک ورت «ھد، اب فرست ايست اگزپ

  . کرجی ھسته ایک و پزشی و مرکز تحقيقات کشاورزی صنايع شھيد خراز،یدر مالز» بانک

اتم ی شرکت و موسسه وابسته به سپاه پاسداران نيز در فھرست تحريم ھا قرار دارند از جمله قرارگاه سازندگ١۵   خ

  .اه ساحل و سپانيراالنبياء سپاه، عمران ساحل، ر

شتکيدر بلژ»  بنلوکزسليريا« از جمله ز،ي ايران نی سه نھاد زير مجموعه خطوط کشتيران وب ی رانی و خط ک  جن

  . ھا قرار دارندميدر فھرست تحر

ز غنی را موظف مراني ادي قطعنامه جد ام مراک ه ساخت تم د ک  ني آب سنگی اتمساتي تاساي ومي اورانی سازی کن

ز پلوتون( اخت تاس) وميمراک د و از س وددارساتيرا متوقف کن شابه خ دی م ا.  کن ازات ھ درج در ایمج ند ني من  س

  :عبارتند از

اراني ایجار تی اتمی ھاتي فعال شورھاومي استخراج اورانی در خارج از جمله ھرگونه شرکت در طرح ھ  ی در ک

  . کندیم در خارج را ممنوع ی اتمی ھای تکنولوژاي مواد دي شرکت در تولاي گريد

وقیقي و اشخاص حقراني کند که از حضور دولت ای را موظف مگري دی دولت ھا وق یراني ای و حق وارد ف  در م

  .  کنندیريجلوگ

ستقي غاي مي کند که از انتقال مستقیکشورھا را موظف م وع سالح سنگميرم اني ھشت ن ه تانک، خودروھ  ی از جمل

شت،ی تھاجمیکوپترھاي ھل،ی جنگیماھاي ھواپ،یزره ا استمي و سی نظامی ھای ک ه ای موشکی ھ وگراني ب  یري جل

  .کنند

  .ی حمل کالھک ھسته ايیوانا با تکي بالستی موشک ھادي در خصوص تولراني ای ھاتي منع فعال

  . استفاده شده باشدکي بالستی که در آن از تکنولوژراني ای موشکی ھاشي منع آزما

روراني ای از مقام ھایگريد کند که از ورود شمار ی کشورھا را موظف م ه قلم وگی ب د و دارایري خود جل ی کنن  ي

  . دھدی مسدود شدن قرار می ھا برامي را در فھرست تحریراني ای از افراد و شرکت ھایگري تعداد دیھا

  : دھدی را ھدف قرار مراني ایراني خطوط کشتنيچن- قطعنامه، ھمني ا

 شود را ی از آن خارج ماي شود ی فرستاده مراني که به ايیاي و دريی ھوای خواھد تمام محموله ھای از دولت ھا م

واد اتمی باور باشند که آن محموله ھا حاوني که بر ای خود در صورتی قلمرویدر فرودگاه ھا، بنادر و آب ھا  ،ی م

  . کنندی ممنوع اعالم شده است، بازرسی نظاماي یموشک

ای به کشورھا اجازه م ه ھ د محمول وانراني ايیاي دری دھ ر اساس ق ای المللني بني را ب  ،ی آزاد بازرسی در آب ھ

  . و حتا در صورت لزوم نابود کنندفيتوق

شتاي راني ای ھای به کشتگري ارائه خدمات داي سوخت نيام دھد از تی به کشورھا اجازه م  حامل ی خارجی ھای ک

  . کنندی خوددارراني ا»یرقانونيغ «یمحموله ھا

ه شرکت یراني ای ھای شرکت ھا با افراد و کمپاناي اشخاص یمبادالت مال» مراقب« خواھد ی از کشورھا م  از جمل

  . باشندراني ایراني خطوط کشتاي وابسته به سپاه پاسداران یھا

ال» مراقب« خواھد ی از کشورھا م ادالت م ایمب زیراني ای بانک ھ ه بانک مرک ا از ني ای از جمل ند ت  کشور باش

استمي ساي راني حساس ای اتمی ھاتيفعال که مربوط به یمبادالت اب کالھک ھای ھ  ی کشور مني ای ھسته ای پرت

  . کنندیريشود، جلوگ
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 خود ی در قلمروراني ای بانک ھای ھایندگي الزم از افتتاح شعبه ھا و نماري تدابذ خواھد که با اتخای از کشورھا م

  . کنندیريارتباط دارند، جلوگ راني ای اتمی ھاتي با فعالی شعبني که معتقدند چنیدر صورت

ه اني اولی براتي امنی که شورای از چھار سال از زمانشي ب ه اتمی بار قطعنام ا برنام اط ب  صادر راني ای در ارتب

  .  گذردیکرد، م

ه نتوانست بي تصو٢٠٠٨ و ٢٠٠٧، ٢٠٠۶ ی سازمان ملل در سال ھاتي امنی شورای  سه قطعنامه قبل ود ک  شده ب

  . اش منصرف کندی حساس برنامه اتمی را از بخش ھاراني ایحکومت اسالم

ار دمي تازه در واقع بسط و استمرار ھمان تحری ھامي تحر ري ھاست و ب اي از آنچه آمرگ تند ی و متحدانش مک  خواس

دي گوی مهي و روسني تر است، چرا که چفيخف صاد ای نمن د اقت دراني خواھن ج کنن ا سرپيچ.  را فل ران ب ن یاي  از اي

  . اورانيوم را توسعه داده استی سازیمه ھا برنامه غنقطعنا

اخ سفی است به نظر مراني اهي عليی ھامي تحربي در حال تصوزي نکاي آمرگر،ي دی   از سو ات ک ه مقام  د،ي رسد ک

ا تحری امنتی قطعنامه شورابيمنتظر تصو د ت ل بودن امي سازمان مل ه خود علکي ی اقتصادی ھ  را راني اهي طرف

ه تصوراني اهي علمي تحردي قانون تشدکاي آمری مجلس سناراياخ. اعمال کنند ودبي را ب انده ب امبر سال .  رس اه دس م

دگاني مجلس نمابي به تصوزي نی مشابھحهيگذشته ال اي آمرن وددهي رسک هي ھر دو الديحال با.  ب ه صورت متنح  ی ب

  . شودمي امضاء به باراک اوباما تسلی و براديواحد و ھماھنگ درآ

نبه یرد برمن، رييس دموکرات کميته سياست خارج ھاو ا، روز چھارش دگان آمريک تقبال ٩ مجلس نماين ا اس ن ب  ژوئ

 يک جانبه عليه ايران ی گفته است کنگره اين کشور تحريم ھات،ي امنیشورااز تصويب قطعنامه تازه عليه ايران در 

  . تصويب خواھد کردیالدي میرا احتماال تا پايان ماه جار

ا مياس تحر بر اس اي آمردي جدی ھ ا  شرکتران،ي اهي علک ه در يی ھ ال بکي ک  دالر در بخش ونيلي م٢٠ از شي س

  . شداھند خومي کنند، تحریگذار  هي سرماراني ایانرژ

انگراني اهي علکاي آمرمي تحرني نخست اتي دیري پس از گروگ ا پلم اي آمری ھ ران در سال يیک ) ١٣۵٨  (١٩٧٩ در تھ

ی دالر از داراارديلي م١٢ متقابال کاي آمر، کاي در سفارت آمریري گروگانگانيدنبال جر  به. انجام گرفت ا ي  دولت یھ

ی و داراافتي ناني مصادره پاني اران،ي توسط دولت ااھ  گروگانیپس از آزاد.  را مصادره کردرانيا ا ي ا راني ایھ  ت

 وضع راني اهي مربوط به فروش اسلحه علیيھا مي تحرکاي و عراق، آمرراني جنگ اانيدر جر. به امروز ضبط است

 راني اهيعل ی تر  کاملی ھا مي تحرگاني رونالد ر،»سمي از ترورتيحما«دنبال اتھام  به) ١٣۶۶  (١٩٨٧در سال . کرد

ايجمھور وقت آمر  ی ساله است، اما تاکنون ھر ساله توسط روساکي ھا اگرچه  مي تحرنيا. وضع کرد  شده دي تمدک

وني کللي، واشنگتن نخست به دستور ب)١٣٧۴  (یالدي م١٩٩۵در سال . اند  اتي تحرنت صادم  راني اهي علی کامل اقت

رد و سپس کنگره آمر ايوضع ک ا گذرانک انون دني ب سايا ق ھر ) Iran and Libya Sanctions Act of 1996 (ل

 ماه ريدر ت.  کردميبه اعمال تحر دي تھدزي دالر تجارت داشت را نونيلي م٢٠ از شي بزاني به مراني را که با ایشرکت

 مھمات عي گروه صنار،ي ھفت ت،ی ستاردي شھعي مجموعه صنایھا  به نام راني در اگري دی گروه صنعت۴ زي ن١٣٨٧

  . شدندکاي آمریھا مي مشمول تحرني پارچیمي شعي و صنایمتالورژو 

 ،ی م٢٨روز .  ھستندراني اهي ھا عل مير تحدي در صدد تشدزي نيی اروپای از آن است که کشورھای ھا حاک    گزارش

پانيی اقتصاد و داراري و وزريالنا سالگادو، معاون دوم نخست وز ر اسی حکماي اس ه ب اند ک ه امضاء رس  آن  اس را ب

  . شداي اسپاناهي سستي را وارد لیحکومت اسالم
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حت نظر داشته باشند و با دقت مراقبت  را تیراني شھروندان ای و پولی موظفند تبادل مالاي حکم، ادارات اسپانني با ا

ه وارد انياول.  باشدی المللني بسمي کمک به تروری پول آن ھا  برایکنند که مبادا  جا به جائ ست شده ي لني کشور ک

شده ستي در لی کشورچي ھگري  دخي  و از آن تار٢٠٠٢ است در سال نيعراق به دوران حکومت صدام حس   وارد ن

  . استدهي رسیت به حکومت اسالمبود، تا حاال که نوب

دي پ وني اام ه از س دام ک ه بی اق ه وی المللني جامع ده توصاالتي اژهي و ب ه زودهي متح د، ب دگی ش ر زن  ۵١٠٠ ی ب

پان.  خواھد گذاشتري ھستند تأثاي اسپانمي که مقیرانيبازرگان ا ه در اس دگاياکثر آنان چند دھه است ک د و ی می زن  کنن

  . دارندی تجاریشرکت ھا

ه ی  الزم االجرا شده است، بانک ھا و مؤسسات مال٢٠١٠ ی م٢٨  براساس حکم سالگادو که از روز  د ک  موظف ان

د ی انتقاالتهي شامل کلني  را به ماھانه به دولت گزارش کنند؛ و اانيراني اک حتا به اند،ی نقل و انتقاالت مالهيکل  خواھ

اد.  شودی  انجام ماياسپان از اي اي به مقصد اسپانانيرانيبود که توسط ا ه از اینھ ا را پني پس اني ک ه ھ  یريگي حوال

شوونيسي کميیبخش  اجرا«خواھد کرد،  ا پول ارزه ب اليی مب ات م ه ه است، ک»ی و تخلف سته ب  »یبانک مرکز« واب

  . استاياسپان

 ني بی با کمک نھادھا رایراني ای ھاهي شھروندان، شرکت ھا و سرمای ھاتي نظارت بر فعالاي وزارت اقتصاد اسپان

ه ازنظر گسترش فعالی خاصطي شراليبه دل«:  حکم آمده استنيدر ا.  انجام خواھد دادیالملل اتي ک  ،ی ھسته ای ھ

ا محدودني با ای  دارد، روابط مالاني جرراني در اسمي از تروریال متي و حمايیپولشو ل ب ه از قب اتي کشور ک  يی ھ

  ». خواھد شدیريگي پی ترشي بی پس با موشکافنيروبرو بود، از ا

ه  ه ریادآوري   الزم ب ين الملليسي است ک رژی آژانس ب سته ای ان صو،ی ھ ل از ت د روز قب ه جدبي چن  دي قطعنام

ال مخفی حکومت اسالمران،ي اهي علتي امنیشورا ه احتم سبت ب ل سوء ظن ن ه دلي ران را ب ه ی اي  نگھداشتن برنام

  . کرده بودی اين آژانس معرفی تيم ھایبرا» ونده ويژهپر« يک ،ی توليد تسليحات ھسته ایآزمايش

ه ی حکام در حالی عضو شورا٣۵ در آغاز نشست ی ھسته ای انرژی آژانس بين الملليسي يوکيا آمانو، ر  انعکاس ب

 امنيت ی رفت تا چند روز ديگر، شورای ايران پرداخت که انتظار می در باره پرونده ھسته ای بين المللی ھاینگران

ه تحرساز ل خوددارران،ي اهي را علیدي جدیميمان ملل قطعنام ه دلي ذيرش درخواست توقف فعاليت ھای ب  ی از پ

  . برساندبي خود به تصویھسته ا

ردکه ی سخنانی آمانو، ط ه است، اعالم ک رار گرفت اران ق ار خبرنگ را «:  در اختي ژه است زي ده وي ران يک پرون اي

ايران از .  آن کشور وجود داردی در برنامه ھسته ایاحتمال وجود ابعاد نظام دال بر یعالوه بر ساير موارد، موارد

 صلح آميز است، سر باز ی ھافعاليت آن کشور در خدمت ی تجھيزات ھسته ای الزم که بتواند تاييد کند تمامیھمکار

  ».زده است

، نشان » اسرائيلیھسته ا ی ھایتوانمند« حکام با عنوان ی طرح موضوع اسرائيل در نشست شوراگر،ي دی از سو

ده استی حکام به طور رسمی سال گذشته، شورا١٩ اولين بار در ی دھد برایم اره اسرائيل ش .  خواستار بحث درب

ه استزي نليائ دولت اسرب،ي ترتنيبا رار گرفت ران و سوريه در فھرست مباحث شورا،  ق ده اي ا پرون .  ھم رديف ب

م دنی بزرگ در شھرھای و تظاھرات ھایلملل اني در سطح بلي جديد بر اسرائیفشارھا اثیاي مھ  ی بزرگري غرب ت

در ھفته .  استبوده حکام ی در موضوع اجالس شورالي دولت اسرائی اتمی ھاتي بر قرار گرفتن موضوع فعالیمبن

شتلي ارتش اسرائی کماندوھاورشيگذشته به دنبال  ه ک ان، اعتراضای ب ر از آن ه نف م ن داگران و کشتن دست ک ت  ام

  . صورت گرفته استلي دولت اسرائهي بر علیگسترده در سطح جھان
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رای احمد ه ترک) اي در آسی و اعتمادسازتيامن (کاي شرکت در اجالس سی نژاد که ب ود، در هيب رده ب  کي سفر ک

تانبول ١٣٨٩ خرداد ١٨ روز سه شنبه ،ینشست مطبوعات ت، در اس ران «: گف  اري را در اختی فرصتکينشست تھ

ه ميي گوی فرصت ھا استفاده کنند و مني که آن ھا از امي و ھستمي بوددواري و متحدانش قرار داد و ما امکايآمر  نيا ک

  ».فرصت ھا تکرار نخواھد شد

ه جدی تر به قدرت ھاشي نژاد، پی احمد ر قطعنام ه اگ صودي بزرگ ھشدار داده بود ک ا از « شود، بي ت جواب آن ھ

سته ا» .قبل مشخص است رایاشاره احمد نژاد به توافق بر سر تبادل سوخت ھ ور تحقی ب اتي راکت ه یق ود ک ران ب  تھ

  . بودنددهيل به توافق رسي و برزهيماه گذشته با تالش ترک

ه  قبي سفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل، در واکنش به اخبار مربوط به تصو،ی محمد خزاع طعنامه تازه علي

رایتالش سه کشور غرب«:  ايرنا، گفت،ی اسالمی جمھوریايران به خبرگزار دی ب ه جدي ه ی تصويب قطعنام  علي

سير طبيعی امنيت، اشتباھیايران در شورا ا راه تعامل را از م ه آن ھ دام عجوالن زرگ است و اق  خود منحرف ی ب

  ».کند یم

ه «:  امنيت سازمان ملل گفتی در شورای ايرانهيقطعنامه عل نژاد، در واكنش به تصويب  ی محمود احمد ن قطعنام اي

ما صادر میي  ھا  از آن ھا پيغام دادم كه اين قطعنامهیارزد، به يك  ی نمی ملت ايران پشيزیھا برا  ل   ی كه ش د مث كني

  ».دان انداخته شود  است كه بايد در زبالهیا دستمال مصرف شده 

 امنيت ی در شورای اسالمی تصويب قطعنامه عليه جمھورراني وزير امور خارجه ا،یك منوچھر متگر،ي دی از سو

ار بر ھیمان را مبتن ما در صفحه شطرنج حركت «:  رو به عقب خواند و گفتیرا حركت ام ی و اعتمادسازیمك  انج

ا حركت خودشان را رو«:  افزودیمتك» .داده بوديم و آن بيانيه تھران بود روز آن ھ ن صیام ام  اي فحه شطرنج انج

د  ی بند  جمعی اسالمی بايد منتظر باشند كه جمھورالقاعده ی دھند و علیم ته باشد و حركت بع ايش را داش  نوبت یھ

  ». است كه آن حركت را انجام دھدی اسالمیجمھور

وق ايران با توجه به ناديده گرفته شدن ح«:  مجلس گفتيسي ژوئن نوشت، نايب ر١٠ فارس، ی حکومتی خبرگزار ق

ا آژانس یملتش تا چند روز آينده با تصويب مجلس سطح ھمكار اھش میھسته ا  خود ب د  ی را ك زود. دھ در : او، اف

 را ی اتمی انرژیالملل  ايران با آژانس بين ی اسالمیمھور جی عمال بحث كاھش سطح ھمكاری اسالمیمجلس شورا

رديسينايب ر. كنيم  ی میا پيگير اين بحث ریايم و به طور جد در دستور كار خود قرار داده  شان ك :  مجلس خاطرن

ا شی تامين اورانيوم مورد نياز رآكتور تحقيقاتیكنيم كه برا  یاز دولت نيز به طور مصمم درخواست م ران ب  تاب تھ

  .ھرچه بيش تر كار را به سرانجام برساند و اين مسير را با اقتدار تداوم بخشد

ا حضور سربازان ی يك از نيروھا بايد بگويم ديگر آمريكا با ھيچ: ت گفزي او، خطاب به دولت آمريكا ن  خود و حتا ب

  . استیتواند در خاورميانه منافع اين ملت را به خطر بيندازد و اين خود يك تحول استثناي  یو متحدانش نم

ه جدزي مجلس نی خارجاستي و سی ملتي امنونيسي کمسيي   ر ورهي علتي امنی شورادي قطعنام  ی اسالمی جمھ

دوی بررسی ملتي امنونيسي و مردود خواند و خبر داد که کمیرحقوقي غ،یاسي را سرانيا ورني ت اھش یتي طرح ف  ک

  .  کندی آغاز مندهي شنبه ھفته آکي را ی اتمی انرژی المللني با آژانس برانيروابط ا

 با توجه به کاي و آمریستيوني صھميرژ«:  مطلب افزودني ااني در گفتگو با خبرنگار مھر، با ب،ی بروجردنيعالء الد

رار ی برایدي جدی بمب خبری انسان دوستانه در پی حامل کمک ھای در مساله حمله به کشتيیرسوا شعاع ق  تحت ال

  . انددهي به ھدف رسراني اهي خود با قطعنامه علاليدادن آن بودند و به خ
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اني و چهي روسی ھمکارلي درباره دلی در پاسخ به سئوالی و اي آمر ب ه جدک اره قطعنام  ی و واکنش ضروردي درب

ا ای اظھار نظرهي و روسني توان درباره عملکرد چیدر حال حاضر نم:  گفتی ھمراھني به چنرانيا رد ام  دو ني ک

ه و موضع چني درباره ای ملتي امنی عالی قرار گرفتند که شوراکاي اقدامات آمرري تاثت تحزيکشور ن  و ني قطعنام

  . اظھارنظر کنددي باهيروس

   ا؟يو »  ارزدی نمیزيپش «تي امنی واقعا قطعنامه شورااي   آ

ا٨٠٠ نياند ب  اقرار کرده ی را آن چنان که مقامات دولترانياگر خط فقر در ا زار توم٩٠٠ ت راان ھ انوار ی ب  ھر خ

ا- که دستی در حالم،يپنج نفره به حساب آور ر است و گرانکي موجود یمزدھ  کمرشکن شده زي نی سوم خط فق

ل و آمرتي امنی شورای ھامي تحراياست، آ ازمان مل اي س اثک ا، ت صاد ایري و اروپ ر اقت دگراني ب ار ی و زن  فالکت ب

وررانيمزدبگ ا آن ط دارد؟ واقع دی ن ه احم ا می ک ژاد ادع ورای ن ه ش د قطعنام ل علتي امنی کن ازمان مل  هي س

  ! است؟»ی دستمال مصرف شده امثل«ران،يا

اثعي صنای بحرانتي چند نمونه از وضع جا بهني در ا اری بري کشور و ت داری ک ر و ن دگی و فق ر زن ه ی ب ردم ک  م

وچا تمي کنی اعمال نشده است، کمرشکن است اشاره مراني اهي علدي جدی ھاميھنوز تحر ژاد و بی ادعای پ د ن  ی احم

ري آشکار او و دیتفاوت ه زگ دگستي سران حکومت ب ردم و آی و زن دهي م تغال و غ کعي صنان  روشن رهيشور و اش

  .شود

ارگران استي نیروز.  را فراگرفته استراني اعي صناهي کلیبحران و ورشکستگ   *  ه ني که خبر اخراج ک  کارخان

ان در ا  ی كشور، اين قديمی مثال، صنعت نساجیبرا. ابديو آن شرکت در رسانه ھا انعکاس ن  ران،يترين صنعت جھ

ه ی ھمواره به عنوان ركن اساسی که صنعت نساجی حالدر. سال ھاست که فلج شده است  ی محسوب میا  ھر جامع

  .  ھر فرد استی اساسیاز نيازھا... ھا، كيف و كفش و شود چرا كه نياز به پوشاك، انواع كفپوش

ساجی درصد كل نيروی نظير ھندوستان و پاكستان تقريبا سیورھايدر كش ا در صنايع ن  و ی شاغل در صنعت آن ھ

ساجیتركيه، ساالنه درصد بسيار زياد. كنند  ی فعاليت مپوشاك ام می از صادرات خود را در زمينه ن د  ی انج از . دھ

ار ی دراشتغال زايی سزايهكه يك صنعت كارگربر است نقش ب  به جھت اين ی صنعت نساجگر،ي دیسو اھش آم  و ك

ساج كارخای و ورشكستگیرسد با تعطيل  ی كه به نظر می دارد امری كاریب زرگ و كوچك ن اهی در طینجات ب    م

  . را در ايران به ثبت رسانده استی گذشته روند معكوسیھا ھا و سال 

دیصنعت سال پيش، ١٠٠ در ايران سابقه چھار ھزار ساله دارد و بيش از ی نساج ا رون ه در سالی شده است ام    ك

ان گذشته در اين صنعت اعمال شده است موجب شده تا در فاصله کم یھا اه پاي ال یتر از سه م رخالف سال٨٨ س    ب

ا ته ھیھ رچي گذش ساجی خب ار در صنعت ن سب و ک ق ک ضای از رون ر ف نگين ب كوت س د و س ات ی نباش  كارخانج

ن خود زنگ خطرینساج ه اي ا از سوی حاكم شود ك ته بارھ ه در سال گذش دركاران ی است ك سئوالن و دست ان  م

ساج ود وزارت صنیصنعت ن رار ب دھ زده شد و ق ا پرداخت ب ادن ب ا  یايع و مع ن صنعت را یھ ه اي ه خود ب  معوق

  . خود بايستدی پایپرداخت كند تا باز ھم اين صنعت ھم چون قديم بر رو

ايا «راني کار ای بنا به گزارش خبرگزار فانه تقر...  «،»لن ايمتاس ساجازي درصد ن۴٠ب ه محصوالت ن  از ی کشور ب

  ».زند  ی ضرر می دالر به اقتصاد ملاردھايلي موضوع ھر سال منيکه اشود   ی مني قاچاق و واردات تامقيطر

ترالن،ي چی از کشورھاژهي به داخل به وی منسوجات خارجهيرو  ی ورود ب د سال گذشته هي و ترکی دبا،ي اس  از چن

  . شده استی داخلی نساجعي خوردن صناني زمساز نهي زمی به نوعتاکنون
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اه خود را دررازيکارگران مخابرات راه دور ش   *  تي تاکنون حقوق شانزده م داف رده ان ارگران ایکي.  نک  ني از ک

ھشت . مي کنی می زندگی اسفبارطيواقعا در شرا«:  گفته استی خبری از آژانس ھایکي به شيشرکت، دو سه روز پ

شدهي از ھم پاشتي وضعني از ای مسائل و مشکالت ناشليخانواده به دل ده است؛ سه دهي شده و کارشان به طالق ک  ش

د؛ تقرینفر از کارگران خودکش رده ان اي ک ه دلب ارگران ب ر ک سائل و مشکالت ناشلي اکث  دچار تي وضعني از ای م

ده و وعکي ی طده؛يکارد به استخوانمان رس.  شده اندی روانی ھایناراحت ا وع د ی مدي سال گذشته مستمرا به م  دھن

اکي چي ھیول ده ھ د عمليی از وع ه داده ان شده و نم ی ک ا ني رغم ای مدت علني ای شود؛ طین ا و بارھ ه بارھ  ک

ا پاسخکي چي اما تاکنون به ھمي داشته ایتجمعات اعتراض سائل و مشکالت م شدهی از م م از .  داده ن ات ھ ه مقام ھم

االتر ايب ا پ ا ت رنيين آن ھ ان از وضعني ت ستند؛ ولتي ش ع ھ ا مطل ار م شکالت وخامت ب و چي ھی و م  کس پاسخ گ

  ».ستين

ابرات راه دور ش ارگران مخ ار سخت ک ال اکثرراز،ي روزگ امل ح ارگران صناتي ش اعي ک رکت ھ ف ی و ش  مختل

  .کشور است

اناطق کارخانجات منلي شواھد از تبدی مھر نوشت، برخی حکومتیخبرگزار   *   ی شمال شرق استان تھران که زم

  . دھدی خبر میني اجناس چیرمغان آورده بود به محل دپو به ازي منطقه را نني کاال، اشتغال جوانان اديھمراه با تول

اھی آنچه از ابتدا واحی سال در مناطق کارگ ه جای صنعتی و ن ته است ب ران گذش تان تھ زای شمال شرق اس  شي اف

ارآفر دینيک زرگ ایروي نلي از تع ات ب ر مني کارخانج ه خب اکنی منطق د و در ام انی دھ ه زم  یاھوي از آن ھی ک

  .دي آی نگھبان به چشم میپارس شبانه سگ ھا...  در حال حاضردي رسیط به گوش مکارگران با نشا

ران، کارجواني از متقاضیاري که عالوه بر جذب بسی کارخانجات تان تھ ار شرق اس شتختي پااني ک  در زي را نني ن

ع می تا حدزي را نتختي معضل فقدان اشتغال در پاد،ي داده که ضمن تولیخود جا ای رف د ام ه نظر م کردن  رسد ی ب

  . امر ناخواسته کرده استني نابسامان، صاحبان آن را مجاب به ای اقتصادتيوضع

ردعي از صاحبان صنایکي  ر در پ ا خبرنگار مھ تان در گفتگو ب امطمئن :  گفتسي مستقر در شمال شرق اس ازار ن ب

ه اتسي مشخص نراي دھد زی نمعي انبوه را به صاحبان صناديامروز کشورمان اجازه تول االني ک ده آدي تولی ک  اي ش

د داشتیگاھي جازيفردا ن ه داددي تولنيا.  در عرصه فروش خواھ ده ادام ه ھم:  کنن وانی جھت نمنيب ان مي ت  در زم

هي در نتميي شده در انبار کارخانه نمادي تولی کاالی مبادرت به جمع آورو مييفزاي خود بدي بازار تقاضا بر تولیکساد  ج

ازاد تعری تفکر نگھدارني گرفته که در اشيواست بازار در پ با درخیروش ھمگام ارگران م ده نفي ک  یو. ستي ش

اس وارداتی از ورود بهيبا گال ا چی ضابطه اجن اھ:  داشتاني بیني غالب ا نگ ازار داخلیب ه ب اس شاھده و می ب  اجن

زاد،ي تولی برایبت رغگري نازل، دیتيفي و البته کنتريي پایمتي کارخانه خود با قیدي تولینيمشابه چ ار یروي نشي اف  ک

  .  ماندی نمی باقی اقتصادتيو ادامه فعال

ل و سوخت اتيري ستاد مدسيي ران،يانيمحمد رو*  اتران،ي حمل و نق رانس مطبوع ه ی در کنف ر داد ک ران خب  در تھ

صم ھمميدولت ت ه س زهي گرفت ه بن اني سه ماھ ه ی شخصی خودروھ ستان ب ري ل١٨٠ را در تاب ھمزي و نت زهي س  ني بن

ري ل٧۵ ھا را به کلتيموتورس دت اھش دھ د رو.  ک اھش لي دلان،يانيمحم اهيسھم ک زی ھ راني بن  ی را تالش دولت ب

 کشور در دو ی تجارت خارجی آمار رسمني آخرروي حال، پنيبا ا.  اعالم کرده استني واردات بنززانيکاستن از م

 ني را که با ماشی کسانی کاھش زندگنيا.  بوده استراني ای وارداتی کاالني ھم چنان اولني بنزیماھه اول سال جار

دگی می و بارکشی اش مسافرکشکلتيا موتورسي قراضه خود و یشخص د و زن انواده خود را می کنن د ی خ  گذرانن
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سمي تصمني البته اگر،ي دیاز سو.  دگرگون خواھد کرددايشد ت، سرآغاز حذف سوب هي «ی دولتیدھاي دول ا »اران  ھ

  . کنندی اعمال مگريد ی و در لفافه ھایجي که مردم دست به شورش نزنند آن ھا را به طور تدرني اليلاست و به د

ه در سال حي تصرران،ي مرکز آمار اسييعادل آذر، ر   *  رده است ک  ارديلي ھزار م٢۴ ی بودجه عمران١٣٨٧ ک

ار اسييه ربه گفت.  شدعي از آن ضایادي دولت قسمت زی ناکارآمدليتومان بود که به دل ابع ران،ي مرکز آم  اتالف من

سبري زتشي نفر از جمعونيلي چھل مه کی ناکارآمد در کشوریتوسط اقتصاد دولت ق و ن ر مطل ستند چی خط فق  یزي ھ

  . از فاجعه استشيب

ر در اکي«:  جداگانه گفته استی در اظھار نظرزي نراني محاسبات اواني کل دسيي ر  شود و داي پدي کشور باني نف

وانی چون نمم،ي ھستیري که ما کشور فقديبگو زاهي سرمام،ي کندي تولمي ت سانیرويم و از ني دھشي را اف تفاده ی ان  اس

  » .واقعا خجالت آور است.  کنندی وارد مازي و پیني زمبي سر،ي که اکنون سدهي رسيیکار ما به جا. ميکن

اری ھاارانهي حذف اني منيدر ا ت رشي اجراخي سوخت که دولت ھنوز ت ه درس س، ب ا وجود مصوبه مجل  اعالم یا ب

 ی ھا روارانهي فرسوده ندارد که تاکنون تنھا به زور یدي تولی واحدھاو عي صناني جز بسته شدن ھمی آمدینکرده، پ

  .  اندستادهيپا ا

رانيدر چن ا برخ،یطي ش ستقل ندگاني از نمانی حت صادانان م سزي مجلس و اقت اره حدف سوب هيرا (دھاي درب اان )  ھ

ر صناشي ھر چه بی جز توسعه فقر و ورشکستگی ھا در وضع کنونارانهيحذف . ھشدار داده اند ري دی معنعي ت  یگ

  .ندارد

ا استي کرده که بر اثر سنىي بشي اجتماعى مجلس پونيسي قنبرى عضو کموشي دار ت، ت دهي دوسال آکىي ھاى دول  ن

د گرري زراني اتي نفر از جمعونيلي م۶۵ رار خواھن ر ق ر. فت خط فق ر،یقنب م ت ر را لي دلني مھ  هيعدم سرما« فق

ون »دي تولفي و تضعهيگذارى در بخش اشتغال، واردات بى رو م اکن ه شده دولت ھ ار ارائ  دانست و گفت مطابق آم

ه در ني و پول نفت به جاى اابدي شي کارى در جامعه افزایھنگامى که ب: وى گفت.  خط فقر ھستندري زونيلي م۴٠  ک

  .مي شاھد خط فقر در کشور باشدي گردد، بانهي صرف شود در بودجه جارى ھزىياربنيکارھاى ز

ام و عضو وني فراکسی سخن گو،ی قنبروشي ماه به نقل از داربشتي ارد٣٠ پنج شنبه لنا،ي ایگزارخبر   *   خط ام

ا ق در نطندگاني است که اکثر نمادهي رسی به حدی کاریموضوع ب« مجلس گزارش داد ی اجتماعونيسيکم  اني میھ

ا یقنبر» . آن نداردی برایا امه برنچيدستور از آن گله دارند، اما دولت بحث اشتغال را فراموش کرده و ھ زود تنھ  اف

  . رودی رو به گسترش مدهي پدني کرده اند و ای خود کشی کاری بلي نفر به دلازدهي الميدر شھر ا

ار متيدر صد ظرف با کمتر از چھل راني ایدي تولی در حال حاضر واحد ھا ازار کشور بی خود ک د و ب  از شي کنن

  . استی خارجی در تصاحب کاالھاشيب

ر عل   *  ر یدکت ان و عضو ھ،یاري ساکب وارش کودک د و گ وم پزشکی علماتي متخصص کب شگاه عل ھی دان  دي ش

ستقي و غمي را عامل مستقهي سوء تغذ،یبھشت ان در اريو م  درصد از مرگ ۶٠ ميرم زارش . ست دانراني کودک ه گ ب

تم خرداد ناري در سمی وسنا،يا ه ھف ا١٣٨٩ انجمن کبد و گوارش کودکان در تھران روز جمع ه نت ه کي جي، ب  مطالع

اھ٢٠ ی بررسنيدر ا:  کرد و گفت  اشاره١٣٧۴در سال  ه کوت د، نزدی درصد ب ه الغرکي ق ه ھفت درصد ب  ،ی ب

ه سوء تغذ۴۴ باي در سن خود و در کل تقریوزن  درصد به کم١٧حدود  ان ب  و عوارض آن دچار هي درصد از کودک

ان،  ٢٠ مطالعه در مجموع نيبر اساس ا:  اشاره کرد و گفت١٣٧٨ در سال یگرياو به مطالعه د. بودند  درصد کودک

  . ھستندهيتغذ مبتال به سوء
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ان ااني درصد از م١۴ قد ی مطالعه کوتاھني ای در بررسیاري سدکتر نج درصی الغر،یراني کودک ا  پ ان ب د کودک

م وزن توجه به قد آن ا را ناش  درصد آن۵/٩ یھا و ک ستهي از سوء تغذی ھ  در ی را عامل مھمهي سوء تغذیو.  دان

ره زودی ھوش بھ ست و اف ان دان ود در:  کودک تيکمب ن و اف ا  تي قابلدي آھ اھش می ھوشیھ ودک را ک د  ی ک او . دھ

ان برشمردی ھوش  کمبود بھرهلي دالري سا مادر و تولد با وزن کم را از جملهري از شتيمحروم ير.  کودک  نيشي پسي

م خونني در ازي کشور نيی غذاعي صناقاتي و تحقهي تغذتويانست ه وجود معضل ک ر ی ناشی کنفرانس با اشاره ب  از فق

ان س۶٠:  و بلوچستان گفتستانيآھن در استان س اھی و بلوچستانستاني درصد نوجوان ه کوت د ناشی ب ود ی ق  از کمب

ه علت سوء تغذیرو دهي ب ر.   دچارن ر کالنت تالیدکت ه اب اره ب ا اش انکي ی ب ان ھرمزگ نجم کودک وع شدی پ ه ن  دي ب

ا ان، و بلوچستان، ھرمزگستاني مانند سیدر مناطق:  گفتهي از سوء تغذی قد ناشیکوتاھ ان و خراسان ب وب کرم  جن

  .مي روبرو ھست»ی سلولیگرسنگ «دهيپد

دنی فراوان اما فاقد مواد مغذی انرژزاني با ميیھا رو آوردن مردم به غذای و امي و وی مانند امالح مع ا را در  نيت  ھ

اھش وزن در بخشی در بخش انرژيی وزن سبد غذاشي افزای برای عاملريپنج دھه اخ ا  و ک  جات،يبز و سوهي میھ

 خود ازي مورد نی انرژزاني مھم اکنون مردم:  گفتنهي زمني در ایدکتر کالنتر.  دانستاتيحبوبات، تخم مرغ و لبن

  .شود  ی مرهي در بدن ذخی که به صورت بافت چربکنند ی مني روغن و شکر تام  فراوان نان،ريرا از مقاد

ژوھش پزشکیبه گزارش خبرگزار   *  اون آموزش و پ انونی مھر، مع شور، از تعطی ق ز پزشک۴۵ یلي ک  ی مرک

  . به علت کمبود بودجه خبر دادیقانون

انونی کل پزشکري و معارفه مدعي ظھر سه شنبه در مراسم توداني کاظمید، عل در بجنور  موج ی خراسان شمالی ق

اره بايدولت در ا:  اعالم کرد و افزودشي کشور را رو به افزای ھای قانونی مراکز پزشکري سایليتعط  بودجه دين ب

ون ھ: کرد حي تصریو.  کندري کشور سرازی ھای قانونیو امکانات الزم را به پزشک م اکن ه کي چيھ  از پزشکان ب

  .ستندي نی قادر به ھمکاری قانونیعلت مشکالت متعدد پزشک

انیاديافراد ز…  دعوا و،ی ھم چون ھمسر آزاریساالنه در موارد:  گفتاني کاظم  شوند ی می در سطح کشور قرب

  . استی جدی شناسبي و آسی فرھنگ،ی اجتماعیابي شهي رکي ازمندي مھم ننيکه ا

 کشور ی ھای پرونده به دادگسترونيلي م١٢ساالنه :  کشور در خاتمه گفتی قانونیعاون آموزش و پژوھش پزشک م

ه پزشکري و سای کالبد شکافنه،ي معای از آن ھا برایمي شود که نیارجاع داده م وارد ب انونی م  ی ارجاع داده می ق

  .شود

ار ھستند و بیفر از شھروندانش ب ھا نونيلي روبروست و ميی بحران ھاني که با چنی   کشور  ونيلي م۴۵ از شي ک

اال معي برند؛ روزبروز آمار صناینفر آن در فقر و فالکت به سر م الی ورشکسته کشور ب ه ی روداست در ح ه ب  ک

 مي تحرني و ھم چنراني اهي علتي امنی شورای اقتصادی ھامي تحراي است؛ آسته وابداي غرب شدیواردات و تکنولوژ

  !   در اقتصاد کشور ندارد؟یري کند تاثی نژاد ادعا می آن طور که احمدکا،ي اروپا و آمرهيفه اتحاد طرکي یھا

  کيپلماتي در روابط دی تر حکومت اسالمشي ھر چه بیانزوا

اني از ھم پیکي ه،ي روس م حکومت اسالمی اصلمان وده استکي و ی در س،ی و مھ ون ا.  سال گذشته ب ا اکن  نيام

ده استهريروابط به شدت ت ا  مي تحردي دور جدبي از تصوهي روستي حمایرگي تني ای اصلليدل.  ش  ی شورایھ

 ینژاد، ھفته گذشته با سخنان تند   یمحمود احمد.  استراني ای حکومت اسالمی درباره پرونده اتمل سازمان ملتيامن

لي را غهي جمھور روسسييرفتار ر ه ھ« دانست و گفت حي توضرقاب يم ک د ببين ا نباي ا م سايه م يه(م ع ) روس در مواق

  ». کرده اندی دشمنما سال است با ھمه توان عليه ملت ی گيرد که سی قرار میحساس در کنار کسان
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ات روسران،ي جمھور اسيي سخنان رني ا د مقام رو شدهي بالفاصله با واکنش تن تيار و یسرگئ.  روب و، دس  پريخودک

ار  یپاسخ به اظھارات محمود احمد جمھور روسيه، در يسي ریمشاور ارشد سياست خارج د خينژاد با اشاره به ت  چن

  ». قدرت خود را حفظ کندی سياسی که با عوام فريبوانستهھيچ کس ھرگز نت« گفت که رانيھزار ساله ا

دهي روسري نخست وزن،ي پوتري که والدمی، در حال١٣٨٩ خرداد ١٧ شنبه   روز سهني ھم چن ود احم ژاد  ی و محم  ن

ه اتيندر اجالس ام ا دهي در ترک»کايس «اي آسی منطق تند ام ي رني اجالس بني اهي در حاشیداري شرکت داش  سي

  . صورت نگرفتهي روسري و نخست وزرانيجمھور ا

دداري به خبرنگاران درباره امکان دتي امنی تازه شورای ھامي از تحرهي روستي ضمن حمان،ي پوت ود احم ا محم   ی ب

  . وجود داردداري امکان د»دي آشي پیو فرصتاگر الزم باشد «نژاد گفت که 

هتي خود در اجالس امنبه شن  روز سهی در کنفرانس خبرنژاد ی محمود احمدگر،ي دی از سو  »کايس «اي آسی ا  منطق

ه هي از رھبران روسگريدر استانبول، بار د ار دشمنان ا« خواست ک رار نگرانيدر کن دي ق ا »رن ط یادآوري و ب  رواب

  . استهي با دولتمردان روسيی انتخاب نھانهي زمني کرد که در احير، تصردوستانه دو کشو

رفکس،ي ای روسی بنا به گزارش خبرگزار سلعي صنای رسمی سخن گوکي نت نبه هي روسیحاتي ت نج ش  ١٠ روز پ

ه جدبي روز پس از تصوکي یعني، ٢٠١٠ژوئن  ه روسدي قطعنام اع موشکستمي سهي گفت ک ه ٣٠٠ اس ی دف  را ب

د داد، زليو تحرانيا دامات تحرراي نخواھ ل از اق ور کام ه ط صد دارد ب ورایمي ق ه ش ذکور در قطعنام  تي امنی م

واستمي قرارداد فروش سه،ي کند روسیروي متحد پلسازمان مل د ھ ا  موشکيی پدافن درن اس ی ھ ا ٣٠٠ م  را سال ھ

  . امضاء کرده بودی با حکومت اسالمشيپ

ه ی روز چھارشنبه به شدت از ھمراھزي نی اتمیژ رييس سازمان انر،ی صالحاکبر ی   عل  چين در تصويب قطعنام

  .تازه عليه ايران انتقاد کرد

ه راران،ي جمھور ا ييس  معاون ر ا توجه ب ين، ب د در شورای ھم چنين با انتقاد شديد از چ ه جدي ه قطعنام تش ب  ی مثب

ان اسالم از دست مآرام آرام جايگاه محترم خود « نيچ: امنيت عليه ايران، تاکيد کرد د و روز ی در جھ دار ی دھ  بي

  ».شود که ديگر دير خواھد بود  یم

دام ،»یپلنگ کاغذ« گفت  ی چين به آمريکا میزمان«:  نژاد، افزودی معاون احمد ا اق رتم ب ه چين در ی من در حي  ک

  .»ين قائل شد؟ چی براتوان ی می امنيت انجام داد، چه عنوانیموافقت با قطعنامه عليه ايران در شورا

 


