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  تفسير ھای خبری
  

   تھران ی به ترک اجباری فرھنگراثياعتراض کارکنان سازمان م

دیباد به ترک اجبار در فرودگاه مھرآی فرھنگراثي سازمان مکارکنان راض کردن  شي اعتراضات بنيا.  تھران اعت

ردن در ني ااني از کارکنان زن با بیکي اني منيدر ا.  سازمان بودني اسئي رهي علزياز ھر چ ار ک ا ک ن ب  که ھمسر م

تعفابي ترتني و بدکند ی مخالفت مگريشھر د ه اس ور ب صمتم، ھسء مجب ه ت رامي ب اری دولت ب ال اجب ران  از تھی انتف

  . اعتراض کرد

  .  دولت اعتراض کرده بودندمي کارکنان فوق با تجمع و تحصن در برابر مجلس به تصمني از اشيپ

دود ازمان م١٠٠٠ ح ان س ن از کارکن رني اولی فرھنگراثي ت رک ی س ه ت ور ب ه مجب ستند ک ت ھ ان دول  از کارکن

  . اند  شدهرازي تھران و انتقال به اصفھان و شیاجبار

د تھران۵٠٠ از شيه دولت، ب مصوببراساس زار کارمن اری ھ ته و بای در خطر ترک اجب رار داش ا دي ق  روز ٢٧ ت

 شده هي انتقال از تھران توسط دولت تھی برای دولتۀسسؤ شرکت و م١۶٣تاکنون فھرست . کنند تھران را ترک گريد

  . است

 ھزار تن از کارمندان تاکنون ١٠نھا  داوطلب شدن کارمندان جھت خروج از تھران، تی دولت برایھا  رغم مشوقبه

  . باشند ی کارکنان زن با مشکل خروج از تھران روبرو مژهي به واني منيدر ا. اند داوطلب خروج از تھران شده

  .  انسان در تعارض استکي حقوق ني تریئ که باشد، با ابتدای کارکنان از محل کار خود، با ھر ھدفی اجبارانتقال

ران غنژاد ی به خود گرفت که احمدی شکل جدیان دولت از زمان کارکنی اجبارانتقال رد تھ لي اعالم ک  سکونت رقاب

  .  کشور منتقل شوندی شھرھاري به سای معضل ادارات دولتني حل ای براديشده و با

ال پاني از اشيپ ه دالتختي موضوع انتق ران ب ا ایلي از تھ ود، ام ده ب دني مطرح ش ار احم ژاد ی ب ال ن ا طرح انتق  ب

ا استي سگري آغاز کرد که البته مانند دگري دی کارکنان دولت در عمل آن طرح را با شکل و عنوانیاجبار  دولت یھ

  .  نداردیا  سامانهچي ھیکنون
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داده استزي طرح نني در ای اسالمی که دولت جمھورستي نیشک رار ن د نظر ق ردم را م  طرح نيا.  ھرگز منافع م

 ھرگز نخواھد زند، ی موجود دامن میھا وق کارکنان دولت است و به ھرج و مرج حقني تریھيجدا از آن که نقض بد

  .  باشدرگذاريوجود دارد، تاث .رابطه ني که در ای بزرگ و معضلی مھاجرت به شھرھاليتوانست در برابر س

صادلي شدن روستاھا، دالی بزرگ کشور و در کنار آن خالی شھرھازي به تھران و نمھاجرت رد و  دای مشخص اقت

  .  است، ھرگز مشکل مھاجرت حل نخواھد شدی خود باقی فوق به جالي که دالیتا زمان

وانًا معضل که اساسیئ شهي حل ری به جامي رژزي بار ننيا تفاده از زور ست،يش ن در ت  راه حل را در سرکوب و اس

ه در  مردیھا  قدرت سرکوب خود را به رخ تودهگري دی و به شکلگري بار دکي است تا دهيد م بکشاند؛ ھمان طور ک

  . ارد تالش را دني ارهي و غی ھم چون مبارزه با بدحجابیئھا طرح

  

   اروپا و کانادا هي توسط اتحادراني امي تحردي طرح تشدبيتصو

ا مي با اعمال تحرجوالی ٢۶ اروپا در نشست خود در شھر بروکسل، در روز هي خارجه اتحادرانيوز  هي علدي جدیھ

اکنون اتحادباشد ی میمي تحرنيدتري شدھا مي تحرنيا.  موافقت کردندرانيا ه ت ا علهي ک ه ی کشور خارجکي هي اروپ  ب

  .  درآورده استءاجرا

ا تي که با سپاه پاسداران و فعالیئھا مي اعمال تحرزي و نراني در صنعت نفت و گاز ایگذار هي سرمامنع اط یھ  آن ارتب

  . باشد ی اروپا مهي اتحادیھا مي از جمله موارد تحرکند، ی مدايپ

ه بازرسمي تصمني اروپا ھم چنهياتحاد ا ب ه است ت ا ی کشتی گرفت واد تحریئھ ال حمل م ه احتم ردازد ک ده را مي بپ  ش

  . دارند

 به وروي از چھال ھزار شي انتقال بیاز جمله برا.  گرفته شدی خاصماتي تصمزي نیراني ایھا  بانکتي مورد فعالدر

  .  کردافتيز در مجودي بارانيا

 نفت و عي صناژهي به وھا مي تحرنيا.  را اعالم کردراني اهي علدي جدیھا مي اعمال تحرزي کانادا نني روز ھم چنني ادر

  .  را ھدف قرار داده استرانيگاز ا

ری پدر الم تح ا مي اع ادا علهي اتحاددي جدیھ ا و کان خنگوري وزران،ي اهي اروپ ت و س ت ی نف ه دول  وزارت خارج

 وزارت ی سخنگواني منيدر ا.  اثر خواندندی فوق را بیھا مي موضوع، اعالم تحرني به ایئھا  در واکنشنژاد یمداح

  .  خواھد ساختتر دهيچي اوضاع را پدي جدیھا مي شد که تحریخارجه مدع

  .  اعالم کرده بودراني اهي را علیدي جدیھا مي تحرزي نکاي دولت آمرشي ماه پکي

ه اب م ادعاھ ات دولت مقی رغ ر،یام ا مي تح اثدي جدیھ لي غراتي ت شمرقاب صاد ایپوش  چ ر اقت تراني ب د داش .  خواھ

اخته شي از پشي ساخته و خطر جنگ را بتر ی بحرانزي منطقه را نیاسي سطي شراني ھم چندي جدیھا ميتحر  آشکار س

  . است

    

   را متھم به برافروختن آتش جنگ کرد نژاد ی مجلس احمدندهي نماکي

دتي جناح اقلۀندي نمایخانيعل ژاد ی مجلس احم ه دمن تھم ب رددني را م ل جنگ ک ه ایو.  در طب اره ب ا اش  سخنان ني ب

  : سخنان، گفتني قبول خواندن ارقابلي شود و غمي تحرني است بنزني من ای که آرزونژاد یاحمد
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ه ایرخچرا ب. کند ی تالش مزي تحقق آن نی براًا که انسان دارد طبعیئبه دنبال ھر آرزو " دي گوی سخن می به گون  ن

انيولؤ از مسی تصور کنند بعضیا که عده ه ج وگیپلماسي دی ب ال در جھت جل هبي از تصویري فع ا خود   قطعنام ھ

  ."  مثل جنگ را نداشته باشدی بزرگتری وقت آرزوکي نژاد ی که احمدکنم ی داشته باشند؟ من آرزو ممي به تحرليتما

ود، چزي نني از اشي که پی فوق به موضوعۀندي نمااعتراف شانستي نیزي آشکار ب شدۀ جز ن ط دي ت  بحران در رواب

  . دھد ی که ھر لحظه خطر جنگ را گسترش مالملل نيب

ري دیکي آماده جنگ نرم و سخت بود، دي که امروز باني با پاسدارن و اعالم اداري در دیا  خامنهشي پی چندسخنان  گ

  .  نبود جز اعالم خطر جنگیزي به جنگ سخت در واقع چیا  امنهاشاره خ.  موضوع استني ایھا از نشانه

ه ناني مضحک بی در سخنانزي سپاه نیئاي دریروي رابطه فرمانده سابق نني ھمدر رایئاي دریروي کرد ک ه ی ب  مقابل

  .  آماده کرده استی جنگیبا ھر ناو دشمن صد کشت

هي خطر جنگ نتگسترش ا استي شکست سج ار بحران س دولتی و خارجی داخلیھ وق در مھ صادیاسي ف  ی و اقت

  . تر خواھد بود  و گستردهشتري بیراني و ویھا کشتار، خراب  تودهی جنگ براجهي نتني و کمترباشد یم

رای بر بوق جنگ سعدني با دمی حکومت اسالمزي نی کنونۀ لحظدر ان ب ا ی در گسترش جو سرکوب و خفق ه ب  مقابل

  ور دارد داخل کشی و اجتماعیاسي سیھا بحران

 ١٣٨٩] اسد[ مرداد٧پنج شنبه 


