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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ جنوری ٠٢

  ٢٠١۴ و چشم انداز ٢٠١٣بررسی وقايع مھم سال 

١ 
   

ھر چه بيش تر مردم جھان از ، به رھائی ٢٠١۴اميدوارم سال . سال نو را به ھمه انسان ھای آزاده، تبريک می گويم

  .گرانی و تورم، فقر و بی کاری، سرکوب و سانسور و استثمار منجر گردد

  

  آزادی

  ای آزادیـر به پــادم ســھــنـه بــان كــــآن زم

  رای آزادیــم از بـستـان شــود ز جـت خــدس

  الش راـن وصــت آرم دامــه دســر بـگــا مـــت

  ای آزادیـــفــر در قــ سایـــه پـــی دوم بــــم

  نف ارتجاعی بازــر صــيفــكــل تـــوامــا عــب

  ای آزادیـــنـر بـم بــيد داـنـی كــه مـــلــمـــح

  تـزای، ماھرانه در جنگ اسنيط طوفامح در

  دای آزادیــــا خـــداد بـــــبــتــدای اســـــاخــن

  ر خرابی احرارـرار بــند اصــخ از آن كــيـش

  ای آزادیــنــد در فـنــيـود بــای خــقـون بــچ

  نيی ز خون رنگـر كنــت را گــبــحــن مــدام

  وای آزادیــشـيـن پـــتــفـو را گــوان تــی تــم

  ن محفليی كند در اـان و دل مــی ز جــرخــف

  دای آزادیــــان فــالل، جــقـتـــار اســـثــدل ن

  فرخی يزدی

  

جنگ داخلی در سوريه، . ماجراھا و رخدادھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی سپری شد، مملو از ٢٠١٣سال 

اعتراضات و اعتصابات کارگری عليه ستم و استثمار سيستم سرمايه داری، . ھم چنان ادامه دارد و قربانی می گيرد
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گری ھای ادوارد سنودن، کارمند ءشا، سودان، افليبيااعتراضات و ناآرامی ھا در اوکراين، ترکيه، بلغارستان، مصر، 

، گسترش عمليات تروريستی به امريکا، مذاکرھات مخفی و علنی ايران و )سيا (امريکاسابق سازمان اطالعات مرکزی 

، تشديد سرکوب زنان و جوانان و افزايش اعدام ھا در ايران، از جمله ٢٠١٣خصوص در روزھای پايانی سال 

ی حکومت اسالمی ايران با شش قدرت جھانی، پس از ده سال ئ گذشت مذاکرات ھسته در سالی که. رويداھای مھم بود

در گذشت نلسون ماندال، اين چھره .  منجر شد که جزئيات اين توافقات ھنوز روشن نيستئیبه توافقات و سازش ھا

  . بود٢٠١٣سرشناس مبارزه با آپارتايد از ديگر رخدادھای مھم سال 

 نفر ٨٢٩۵ ھای اخير عراق، بوده که طی آن  ترين سال  خونبارۀ از جمل٢٠١٣دھد سال  آمارھای موجود نشان می 

) مبر بدون در نظر گرفتن آمار ماه دس-بر اساس آمار کريستين ساينس مونيتور( نفر ٧١۵٧و )  ھا طبق آمار روس(

به بيش )  نفر٣٢٣٨ (٢٠١٢سال عمق فاجعه در اين است که تعداد کشته شدگان سال گذشته در مقايسه با .  اند کشته شده

  .از دو برابر رسيده است

، در افغانستان آغاز شد ھنوز ادامه دارد اگرچه ٢٠٠١مبر عد از حوادث تروريستی يازدھم سپتجنگی که چند ھفته ب

 ھزار ۶٠، ھنوز حدود ٢٠١٣در پايان سال . ھا قرارگرفته است  بر فراخوان نيروامريکا ۀت حاکمأسياست رسمی ھي

  . در افغانستان حضور دارند ولی قرار است در سال آينده فراخوان کامل شودامريکااز نيروھای نفر 

 شدگان جنگ داخلی سوريه را  ، شمار کشته٢٠١٣مبر  شنبه سی و يکم دس سوريه، روز سهگروه ناظران حقوق بشر 

 ھای سوريه و بيش  اسد در زندان ھزار مخالف ١٧ ھزار تن اعالم کرد و در عين حال افزود که دست کم ١٣٠بيش از 

  . ھزار تن از حاميان حکومت سوريه نيز در اختيار شورشيان ھستند۶از 

ترکيه نيز به صف برادران مسلمان دزدش » عدالت و توسعه«، حزب حاکم اسالم گرای ٢٠١٣در روزھای پايانی سال 

، ٢٠٠٩ھنگامی که در سال . کميل تر کرددر حکومت اسالمی پيوست و فساد اقتصادی و اختالس حکومت اسالمی را ت

 حزبش گفته بود خداوند ثروتی را به ما رسانده که ۀبحران اقتصادی جھان را فراگرفته بود ناگھان اردوغان، در کنگر

اما چندی بعد معلوم شد که ھجده و نيم ميليارد . آن موقع کسی اين حرف اردوغان را جدی نگرفت. دچار بحران نشويم

قد و طال را که عوامل حکومت اسالمی از ايران خارج و به طور قاچاقی وارد ترکيه کرده بودند توسط  پول ندالر

 را مسأله دو حکومت اسالمی ايران و ترکيه با ھم ساخت و باخت کردند و اين نھايتاً . گمرک آن کشور ضبط شده است

 ميليادرھای حکومت اسالمی، با دادن رشوه اکنون معلوم می شود که بابک زنجانی و رضا ضراب. پرده پوشی نمودند

ليس و گمرک و ھالک بانک ترکيه، برای حکومت وسای پؤی به وزرای ترکيه و فرزندان آن ھا و ردالرھای ميليارد 

  .  و قاچاق ارز و غيره می کردندئیاسالمی پول شو

ی در ايران و ترکيه وجود دارد و آن اما يک تفاوت مھم و اساسی در برخورد حاکميت در رابطه با فساد اقتصادی دولت

 وزير کابينه رجب طيب اردوغان مجبور شده اند استعفاء دھند و آقازاده ھای ١٠در ترکيه، . ھم دخالت گری مردم است

بخش کثيری از مردم . فرزندان اردوغان نيز به دادگاه احضار شده اند. آن ھا نيز دستگير و زندانی شده انداز برخی 

در حالی که فساد در دستگاه حاکميت ايران، به . رات زده و حتا خواھان بر کناری دولت اردوغان شده انددست به تظاھ

حدی گسترده و عموميت دارد که تنھا برخی مواقع دادگاه ھای نمايشی برگزار می کنند تا افکار عمومی را از واقعيت 

  .اضی به فساد دولتی صورت نگرفته است ما، اعترۀانه تاکنون در جامعتأسفم. ھای جامعه منحرف سازند

اين . کارمند سابق سازمان سياسی است» ادوارد سنودن« ھای  گریء، افشا٢٠١٣ترين تحوالت سال  يکی ديگر از مھم 

 ابزارھای ديجيتال و ظھور انتشار ۀ سابق ھم چنين رونق بی.  را بيش از پيش رسوا کردامريکاگری ھا، دولت ءافشا

  .توجه بسياری از کاربران اينترنت را در سراسر جھان به خود جلب کرده استويدئوی کوتاه که 
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، از بعد ٢٠١٣در سال . بحران اقتصادی در کشورھای غربی، ھم چنان خط مشی رياضت اقتصادی اتحاديه اروپا است

ه، روسيه از فروپاشی شوروی، اولين تالش جدی برای ساماندھی مجدد به کشورھای بلوک شرق سابق است که روسي

  .سفيد، قزاقستان و اوکراين اعضای اين اتحاديه جديد ھستند

از سوی ديگر، .  استليبيا مھم، کودتا در مصر و جنگ در سوريه و تحوالت اساسی در تونس و ۀدر جھان عرب، پديد

 خاورميانه ۀمنطقل و را اتخاذ کند و از اين که کنترئی خاورميانه تصميم نھاۀ نتوانست در منطقامريکا، ٢٠١٣در سال 

 افزايش يافته است امريکابه عالوه مشکالت و بحران اقتصادی و مالی نيز در . به کلی از دستش خارج شود ھراس دارد

  . را به تعطيلی کشاندامريکا از دولت ئیبه طوری که برای مدتی بخش ھا

 چه ناشی از اقدامات ٢٠١٣ر سال منتشر کرد، فجايع در جھان د» يس آر ایسو«ساس برآوردی که شرکت بيمه گر برا

 کم تری روی دست شرکت ۀ منجر شد اما ھزين٢٠١٢انسان يا طبيعت به کشته شدن شمار بيش تری در مقايسه با سال 

  .ھای بيمه گر گذاشته زيرا افراد کمی در کشورھای آسيب ديده مانند فيليپين خود را بيمه کرده بودند

مرگبارترين .  ھزار نفر جان خود را در فجايع در جھان از دست دادند٢۵دود ، ح٢٠١٣بنا به ھمين گزراش، در سال 

  . نفر جان خود را از دست دادند٧٠٠٠ ھايان فيليپين بود که در آن بيش از ۀمبر گذشتاين فجايع طوفان نو

 ھمان  فجايع در جھان درۀمبر گزارشی دربارت بزرگ بيمه گر جھانی، ھر سال دسيس آر ای، دومين شرکگروه سو

  .سال منتشر می کند و برآورد ھزينه ھا نيز ھمراه اين گزارش منتشر می شود

  

  :، اشاره می کنيم٢٠١٣در زير به برخی از اتفاقات مھم سال 

 ھا که شامل   حريت، پنج شنبه از عزم دادستانی ترکيه برای آغاز تحقيقاتی جديد و موج دوم بازداشتۀروزنام :ترکيه

چاپ » جمھوريت «ۀ روزنام. نزديکان خود اردوغان و برخی نمايندگان مجلس است، خبر داد نفر از جمله٣٠حدود 

  .ياد کرده است»  سياسیۀزلزل«ترکيه از چنين رخدادی به عنوان 

است و بر اساس گزارش حريت، مظنون به » بنياد خدمت به جوانان و آموزش «ۀت مديرأبالل اردوغان عضو ھي

  . ھا ليره اختالس است  اخير برای انجام ميليونۀراد بازداشت شد ابزاری از برخی افۀاستفاد

 نفر به اتھام دريافت ۵٧تبار در ترکيه،   توسط رضا ضراب تاجر ايرانی ئی ميليارد يورو٨٧ ئیدر پی افشای پول شو

د که بعد از ، نقل و انتقاالت غيرقانونی پول و قاچاق طال بازداشت شدنئیرشوه از وی، ھم چنين ھمکاری در پول شو

س بانک دولتی ئي نفر از جمله فرزندان سه وزير و ھم چنين ر٢٣ و آزاد شدن برخی از آن ھا، ھم اکنون ئیبازجو

 .و رضا ضراب در بازداشت ھستند» ھالک بانک«ترکيه، 

دور  گيری مقامات دولتی برای ص  مالی متوجه روشن کردن مسائلی چون رشوهئی مربوط به اين رسوائیتحقيقات قضا

 .  زدن تحريم ھا در معامالت پنھان تجاری با ايران استروسازی و نيز د مجوز ساختمان 

ارزش لير ترکيه، در روزھای اخير در مقايسه با .  خود را بر بازارھای مالی ترکيه نيز نشان دادتأثير مالی ئیرسوا

 ارزش اوراق دولتی ترکيه نيز کاھش يافته و در کنار سقوط بھای لير،. ترين سطح خود سقوط کرد  به نازل امريکا دالر

 ھای خارجی خود را از بازارھای مالی ترکيه کنار کشيدند، با دشواری  گذاران  از سرمايه ئی ھا پس از اين که بخش

  .رو شده استه فروش روب

 ٢٧ جمعه روز. الت و توسعه استھا از حزب حاکم عد  گيری  فشار ديگری که متوجه دولت اردوغان است، کناره

پيش از آنان، نعيم شاھين، وزير .  کردندء تن از نمايندگان مجلس ترکيه که عضو اين حزب بودند، استعفا مبر، سهدس

   .را اعالم نموده بودگيری خود  کشور پيشين ترکيه، کناره 
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يک تاجر جوان ترکيه، به اتھام دريافت رشوه دستگير شد؛ در ھمين ارتباط » ھالک بانک«س ئي، ر»سليمان اصالن«

ن ترکيه به منظور پنھان کردن مسؤوالبه اتھام پرداخت رشوه به » رضا ضراب« ايرانی مقيم ترکيه، به نام ۀ سال٢٩

در اين پرونده تاکنون . فروش غيرقانونی طالھای حکومت اسالمی ايران توسط ھالک بانک دستگير و زندانی شده است

 .تصاد دولت ترکيه و ھم چنين شماری از تجار ترکيه دستگير شده اند نفر از جمله فرزندان وزرای کشور و اق٢٤

س ھالک بانک ترکيه، سليمان اصالن، يافته ئي وجه نقد در منزل ردالر ميليون ۵/۴ليس ترکيه مبلغ وبر اساس اخبار، پ

 .است

مالی دولتی اين رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه، ضمن پشتيبانی از ھالک بانک ترکيه مدعی شده که نھاد 

 . بين المللی قرار گرفته استۀکشور آماج يک توطئ

رجب طيب اردوغان، .  نفری خود را عوض کرد٢۶ ۀمبر، ده وزير کابين دس٢۵زير ترکيه شامگاه چھارشنبه و نخست 

 . اش در فساد مالی واکنش نشان داد با اين اقدام به اتھام دخالت اعضای کابينه

بر اين اساس، دو تن از بستگان نزديک  .الوقوع موج دوم دستگيری در ترکيه حکايت دارند   از آغاز قريبئیخبرھا

  .ھا قرار دارند ستگيری اردوغان نيز در فھرست د

اند؛ وزير  گيری کرده  ساعتی پيش از انتشار خبر ترميم کابينه، اعالم شد که سه وزير دولت ترکيه از مقام خود کناره 

اند و ھم چنين وزير محيط   فساد مالی اخير دستگير شدهۀ شان در جريان رسيدگی به پروند اقتصاد و کشور که پسران

ھمه کارھا با رضايت «به ادعای او، . گيری اردوغان ھم شده بود وزير محيط زيست ترکيه خواستار کناره . زيست

  .»اردوغان انجام شده است

س جمھوری ترکيه رفت و در ادامه نيز ئي ديدار عبدهللا گل، ر گيری وزرای يادشده به اردوغان بالفاصله پس از کناره

. عالوه بر سه وزير مستعفی، ھفت عضو ديگر دولت، از جمله وزير اروپا تعويض شدند.  وزير جديد معرفی کرد١٠

ا فردی  فساد مالی اخير در مظان اتھام قرار دارند، تنھۀاگمان باغيش، وزير اروپا، در ميان چھار وزيری که در پروند

  . نداده بودءبود که استفعا

اولی را . رضا ضراب، بابک زنجانی و کامليا جمشيدی: فساد مالی ترکيه نام سه ايرانی زبان زد شده استۀ در پروند

که دستگير  برد، و سومی کوتاه پيش از آن   اند، دومی تاجری است که در ايران به سر می  ھای ترکيه دستگير کرده مقام 

دھی به  ھا با رشوه  آن . معرفی ھر يک از اين سه ايرانی در اين گزارش آمده است. کيه به دوبی گريخته استشود از تر

  .  و فساد مالی را در اين کشور باعث شدند ئی ترکيه بزرگ ترين رسواۀوزيران کابين

 يورو از ايران به آن کشور  ميليارد٣۵ اند که رضا ضراب در انتقال غيرقانونی حدود   ھای ترکيه گزارش داده رسانه

 ئی شو  از رضا ضراب رشوه گرفته تا در پولدالر ميليون ۵٠نقش داشته است و ظفر چاغاليان، وزير اقتصاد ترکيه، 

  . و قاچاق طال به او کمک کند

يريت  ايران مد ای را به مقصد  ه  گستردئی شركت صوری، عمليات پول شو١١سيس أيگر ضراب اين است كه با ت اتھام د

  .ه است ايت كرد و ھد

اند و برای تحقق   شود شماری از افراد بسيار پرنفوذ ترکيه در اين رابطه معامالتی ميلياردی با ايران انجام داده  گفته می

  .اند  ھای خود به مقامات دولتی ترکيه رشوه داد برنامه

نويسد  در ادامه می » تودی زمان« ترکی ۀنامروز. اند ليس شامل اين تصفيه شدهومور پأ م۵٠٠شود در مجموع  گفته می

  .ليس شھر استانبول استوس پئيليس برکنارشده رويکی از اين افراد پ

مبر، نوشته است، رضا ضراب در اعترافات خود از بابک  دس٢۵چاپ ترکيه، روز چھارشنبه »  زمان تودی «ۀروزنام

  . است خود نام برده» سئير«زنجانی، ميلياردر ايرانی، به عنوان 
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.  کردئیشو  پنھانی تجارت نفت و طال از طريق بانک ھالک ترکيه مبالغ ھنگفتی را برای ايران پول ۀاو، با ايجاد شبک

ز يک بانک نيه است که يدر ترک) شرکت مادر(نگ يک ھلديسنا گفته بود که صاحب يزنجانی، ماه اوت به خبرگزاری ا

  .کند ت می يعالکستان فينگ است و در تاجين ھلدي اۀر مجموعيز

ن وی يت زنجانی بوده، ھم چنيز تحت مالکيه نيدر ترک» کيکونت کوسمت«نگ يسند که ھلدي نو ه میي ھای ترک رسانه

 . اروپا گنجانده شده استۀي و اتحادامريکااه يست سينام زنجانی در ل. ه استي اونور در ترکئیمايسھامدار شرکت ھواپ

ادداشتی در ي و ارتباط ضراب با وی، طی ئیه به نام وی در پول شويھای ترک  رسانه ۀزنجانی، در واکنش به اشار

چ يه ھيباشد و در ترک ه دارای اسناد و مدارک می ي ھای من در ترک تيتمامی فعال«نت اعالم کرد که ينگ سوريت ھلديسا

موضوع فساد مالی خبردار  به مدت دو سال از پوليسن که ياردوغان، به خاطر ا» .ام رقانونی انجام ندادهيت غيفعال

 . دادتغييرا محل کار آن ھا را ي را عزل، پوليسمور ارشد أ م٧٠بوده، اما به وی گزارش نداده بود، 

 ھای جھانی عليه ايران و  اتھام اين افراد نقض تحريم.  اند  نفر گشوده شده٢۴ھای کيفری عليه  در ترکيه تاکنون پرونده

  .ريافت نفت است ل در مقاب ارسال طال به اين کشور د

 ھای خيابانی به تخريب پارک  کردن اعتراض ترين بحران سياسی خود از زمان فروکش  دولت ترکيه درگير بزرگ 

  . در استانبول است» گزی«

در بحران کنونی .  بگيرندتأثير ھا تحت  تحوالت جاری در ترکيه ممکن است فضای سياسی اين کشور را برای سال

  . از اردوگاه خودی دست به گريبان استاردوغان با دشمنی

 هللا  کنند، از ھواداران فتح  فساد مالی اخير در ترکيه را دنبال می ۀ و انتظامی که پروندئین قضامسؤوال شود  گفته می

 ھا در کنار ھم عليه دشمن مشترک   سال،اين دو.  و از ھمراھان قديم اردوغان ھستندامريکاگولن، روحانی ترک مقيم 

  ».ارتش و اپوزيسيون سکوالر«: يدندجنگ

 ھواداران گولن در دستگاه ءوزير ترکيه ابتدا نخست .  ھای اتحاد اردوغان و گولن به لرزه افتاد ھای اخير اما پايه در ماه 

 عليه ھاکان فيدان، از افراد مورد ئیدر ادامه طرفداران گولن در دستگاه قضا. شان عزل کرد ھای دولتی را از مقام 

   . نتيجه بود استند؛ تالشی که بیئيس سازمان امنيت ترکيه به پا ختماد اردوغان و راع

 ترين منابع  ، از مھم»جماعت گولن«مبر اعالم کرد که دستور تعطيلی مراکز آموزشی  دسۀسرانجام اردوغان در نيم

 .هللا گولن را صادر خواھد کرد درآمد تشکيالت فتح 

 فاش ٢٠١٠ را منتشر کرد، در سال امريکا دولت ۀشد بندی  که بسياری از اسناد طبقه » ليکس ويکی « پايگاه اينترنتی 

فساد مالی وجود داشته ) حزب اردوغان(» عدالت و توسعه« کنند در حزب  ھای اياالت متحده گمان می کرد که ديپلمات 

  .اند نيز از اين موضوع آگاه بوده  ترکيه ئیدر صورت صحت اين ادعا، قاعدتاً ھواداران گولن در دستگاه قضا. باشد

 ٢٠١۴چ ھا در ماه مار بحران مالی و پيامدھای سياسی آن به احتمال بر موفقيت حزب اردوغان در انتخابات شھرداری 

 رخدادھا به حدی گسترده شده که برخی ناظران ترديد دارند اردوغان در ھنگام برگزاری ۀحال دامن. گذارد  می تأثير

  .وزير ترکيه باقی مانده باشد ه اصال نخست انتخابات يادشد

گيری دولت  روزھای اخير، شھرھای استانبول، آنکارا و ازمير بار ديگر شاھد تظاھرات مردمی بود که خواستار کناره 

 پاش،  ھای آب  بدين منظور از ماشين پوليس.  متوقف شدپوليساين اعتراضات با دخالت خشن نيروھای . اردوغان شدند

 گيری دولت  تظاھرکنندگان در شعارھای خود خواستار کناره.  ھای پالستيکی استفاده کرد آور و گلوله ک گاز اش

  »!فساد ھمه جا را گرفته است«:  کشيدند اردوغان شدند و فرياد می
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ر  ھا و افکا ھای فساد مالی در حکومت اسالمی ايران، يکی پس از ديگری در رسانه پرونده، ٢٠١٣ در سال :ايران

ھا در تاريکی و ابھام فرو رفته و پس از چندی به دست فراموشی  شدند، ولی سرنوشت ھر يک از آن  عمومی مطرح 

  .سپرده شده اند

 ھزار ميليارد ٣جمھور وقت محمدرضا رحيمی در آن، اختالس مشھور  س ئي ايران و نقش معاون رۀاختالس در بيم

 اجتماعی در تأمينرونده، حيف و ميل ھای سعيد مرتضوی در سازمان تومانی و حضور نزديکان احمدی نژاد در اين پ

ھای ميليونی او به کارکنان دولت و برخی از نمايندگان مجلس، و يا افرادی جوان مانند شھرام جزايری و   ھديه ۀنمون

ی دست يافتند، به دالر ھای نجومی و ميليارد    مدت به ثروت امروز بابک زنجانی که از قبل حکومت اسالمی در کوتاه

 . حکومت اسالمی داردۀ آيد حکايت از رسوخ فساد در پيکر نظر می

آيد که پای بسياری از  به نظر می . در قوه مقننهنه شوند و   ھا به طور جدی پيگيری می   قضائيه اين پروندهۀنه در قو

  . ھا گير است سياست مداران حکومت اسالمی در اين پرونده

 ھا که اعمال و  ھا تن مثل آن  مثل شھرام جزايری، بابک زنجانی و رضا ضراب و صدئیھا پس از بروز پديده 

زيرا از رھبری حکومت اسالمی گرفته تا دولت، مجلس، سپاه پاسداران، وزارت . شود ای نمی  رفتارشان رسانه 

 ھا را در  کنند آن ق می ، ھمگی تواف... و ء ھا و قوا اطالعات، شورای نگھبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، جناح

 سرمايه دالرھا  ھا چگونه به اين موقعيت با ميليارد  آيد که اين   ھا برای شھروندان پيش می اين پرسش. سايه نگاه دارند

  شود؟  ای نمی  شود و اسامی برخی رسانه ای می  ھا رسانه   اند؟ چرا اسامی برخی از آن  دست يافته

 درصد آن يعنی چھار ميليارد يورو بوده است که عايد ۵ ميليارد يورو معادل ٨٧ ئیشوالعمل پول   شود حق  گفته می

  . برخی از منتقدان داخلی بابک زنجانی، شده استۀمافيای بانکی ايران، يا به گفت

که ھزار ميليارد تومان و اين چھار برابر اختالس سه ھزار ميلياردی تومانی است ١٢چھار ميليارد يورو معادل است با 

 . ای از ابھام مانده است دادگاه آن در ايران چندين سال به طول انجاميد و سرنوشت آن تا کنون در ھاله

سندی که بابک زنجانی مبنی بر پرداخت «: گو با خبرگزاری فارس، گفته است و  مجلس در گفتۀسعيد حيدری، نمايند

» .طبق بررسی ھای انجام شده جعلی از آب درآمد ارائه کرده است، ٩٠بدھی خود به وزارت نفت به کميسيون اصل 

 از بانک  ھای انجام شده از سوی مجلس و برخی ديگر، اين سند و گواھی که ظاھراً  با پيگيری«: حيدری، افزود

  ».مرکزی تاجيکستان صادر شده، جعلی بوده است

 که بابک زنجانی مدعی پرداخت آن به دولت شده بود،  ئی ميليون يورو۶٠ ميليارد و ٢شود از کل رقم حدود  گفته می 

  .تاکنون ھيچ رقمی پرداخت نشده و ھيچ پولی به حساب دولت واريز نشده است

 مبنی بر اين که تمامی  گواھی از بانک مرکزی تاجيکستان ارائه کرد، براساس اين گزارش، چندی پيش بابک زنجانی 

 ھای مجلس  ر به حساب بانک مرکزی ايران واريز کرده است، اما با پيگيریبدھی خود به دولت ايران را در اين کشو

 يا جعلی بوده و يا با مشخص شد نه تنھا پولی به حساب دولت ايران واريز نشده، بلکه گواھی صادر شده نيز ظاھراً 

 .است  از سوی وی صادر شده دالرپرداخت يک ميليون 

س ئيسال دارد و فعاليت ھای خود را با فروش پوست گوسفند و رانندگی رناگفته نماند که بابک زنجانی  حدود چھل 

 ميليون تومانی به دست می کند و ١٠٠ساعت .  ھزار ميليارد تومان سرمايه دارد٢۵بانک مرکزی آغاز کرده و اکنون 

ر می شود ھر بار ھم که ظاھ. بابک زنجانی يک سال است که در خبرھا جا باز کرده است.  شرکت دارد۶٠بيش از 

 ای، سخن گوی قوه قضائيه و دادستان کل حکومت اسالمی ايران،   غالمحسين محسنی اژهدو روز پيش. تيتر اول است

  .از دستگيری بابک زنجانی خبر داده است
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 دولت احمدی نژاد نسبت به ساير ۀ، فساد مالی در ايران در دور»المللی شفافيت بين  «ۀمؤسسبر اساس اطالعات 

 به ٢٠٠۵ در سال ٨٨ حکومت اسالمی ايران از لحاظ شفافيت مالی از رتبه ۀکه رتب  طوری  زايش يافت، بهکشورھا اف

  . رسيد٢٠١٢ در ميان فاسدترين کشورھای جھان در سال ١٣٣رتبه 

خبرسازترين .  گذرد، آمار اجرای احکام اعدام سير صعودی داشته است در چھار ماھی که از عمر دولت روحانی می

العدل در اين استان بود   گروه جيش ۀ نفر در استان سيستان و بلوچستان بعد از عمليات مسلحان١۶ ھا، اعدام  عداماين ا

  .که منجر به کشته شدن تعدادی از مرزبانان شد

اد تعد.  پور و شيرکو معارفی نيز در ھمين مدت اعدام شدند هللا گلپری  ھای حبيب  ھم چنين دو زندانی سياسی کرد به نام

 . اخير افزايش داشته استۀ ھای غيرسياسی نيز در چھار ماھ اعدام

 سفر حسن روحانی به نيويورک برای شرکت در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل، تعدادی از ۀھر چند در آستان

محيط ن نگاران و وب نگاران، فعاال زنامه ، روء، شعرائیزندانيان سياسی آزاد شدند اما بازداشت فعاالن دانش جو

 .  مادری، ھم چنان ادامه داردیزيست؛ عرصه ھای اجتماعی و برخی فعاالن آزادی زبان ھا

فعاالنی که توسط .  ھای گروھی از فعاالن سايبری و اعضای سايت نارنجی دستگير شدند در آخرين مورد بازداشت

دند و در حالی که رو به ديوار  تلويزيونی حاضر شۀاطالعات سپاه استان کرمان دستگير شده بودند، در يک برنام

  .کردند سی جاسوسی می  .بی. ھايشان از پشت دستبند خورده بود، اعتراف کردند که برای بی ايستاده بودند و دست 

ھای ارشاد در پايتخت طی  ، از سطح شھر تھران حاکی ست حضور گشت ١٣٩٢ شھريور ٨به گزارش ايسنا جمعه 

  .ی افزايش يافته و برخورد با بدپوششان تشديد شده استروزھای گذشته به ميزان قابل توجھ

 پايتخت در اين مدت در ميادين و اطراف مراکز بزرگ خريد به ميزان قابل توجھی افزايش پوليسحضور نيروھای 

موران گشت ارشاد در مناطق تفرجی و تفريحی پايتخت أ از حضور پررنگ م حالاخبار دريافتی در عين. يافته است

  .حزاد، دربند، درکه، لواسان و حتی توچال و برخورد با بدپوششان حکايت داردھمچون فر

 ھای پرمخاطب   با حضور گسترده در برج ميالد که محل برگزاری يکی از کنسرتپوليسموران أشنبه نيز معصر پنج

 افراد بدحجاب را بود، ضمن جلوگيری از ورود افراد بدپوشش به کنسرت، با افراد متخلف برخورد کرده و تعدادی از

  .نيز دستگير کردند

وضعيت  «ۀ، قطعنام١٣٩٢ ]قوس[ آذرماه٢٧ - ٢٠١٣مبر  دس١٨مان ملل متحد روز چھارشنبه مجمع عمومی ساز -

ی أ کشور نيز ر٣۶ی مثبت و أ کشور به اين قطعنامه ر٨۶. را تصويب کرد» حقوق بشر در جمھوری اسالمی ايران

 .ممتنع بود کشور ديگر ۶١آرای . منفی دادند

»  حقوق بشرۀکميت« سوم مجمع عمومی سازمان ملل، موسوم به ۀدر کميت) ٢٠١٣مبر  نو١٩ (اين قطعنامه ماه گذشته

 .ی مثبت داشتأ ر٨٣ سوم ۀاين قطعنامه در کميت. تصويب شده بود

» تمر حقوق بشرنقض جدی و مس « ۀ خود، نگرانی عميق خود را دربارۀمجمع عمومی سازمان ملل متحد در اين قطعنام

 . احکام اعدام در ايران ابراز کرده استۀاجرای گسترد» تداوم ھشداردھنده«و 

س سابق قوه قضائيه که اعدام در مالء عام را ئي رۀ گويد، با وجود بخشنام  اجرای احکام اعدام میۀاين قطعنامه، دربار

 گروھی و اجرای حکم اعدام بدون ۀ ھای مخفيان امعالوه براين از اعد. منع کرده بود، اين اقدام ھم چنان ادامه دارد

 .اطالع خانواده يا وکيل قانونی زندانی، انتقاد شده است

 سال و افرادی که در زمان ارتکاب جرم کم تر ١٨ گويد، صدور و اجرای حکم اعدام برای افراد زير  اين قطعنامه می

نقض تعھدات ايران در قبال کنوانسيون حقوق کودک و ميثاق اند، ادامه دارد و اين امر به معنی   سال سن داشته ١٨از 

  .المللی حقوق مدنی و سياسی است بين
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را حکمی بر گرفته از قرآن و اسالم توصيف کرد و گفت، » اعدام « قضائيه حکومت اسالمی ايران، اخيراً ۀس قوئير

 .است» نص قرآن«مخالفت با اعدام، مخالفت با حکم اسالم است زيرا قصاص 

بر . شدت افزايش يافته است ھا در ايران به   ھای اخير، به ويژه پس از آغاز کار دولت حسن روحانی شمار اعدام  ماهدر

 نفر در ايران ٢٠٠ کار  آمدن حسن روحانی تا کنون بيش از  ارش ھای نھادھای حقوق بشری از زمان رویزاساس گ

 مورد اجرای حکم اعدام در ۴٠٠ای سال جاری تاکنون بيش از ھا حاکی است که از ابتد اين گزارش . اند  شده  اعدام

 .ايران ثبت شده است

ندارند » تعريف دقيق و صريحی« کند که  انتقاد می» محاربه« مانند ئی ھا مجمع عمومی سازمان ملل، ھم چنين از اتھام

 .شوند  محکوم به اعدام می ئی ھا و شھروندان ايران با چنين اتھام

شکنجه و مجازات يا رفتارھای خشن، غير انسانی يا تحقيرآميز «ع عمومی سازمان ملل، ھم چنين از  مجمۀدر قطعنام

  .ابراز نگرانی شده است» از جمله قطع اعضای بدن و شالق زدن

آميز و آزادی بيان و عقيده، از جمله از طريق تالش   ھای گسترده و جدی برای آزادی تشکل و تجمع مسالمت  محدوديت

 ھای  دود کردن، فيلتر کردن يا جلوگيری از دسترسی به اينترنت و محتوای آن، اخالل در فعاليت رسانهبرای مس

 حقوق شھروندان ض ھا و مجالت، از ديگر موارد نق های از طريق ارسال پارازيت، سانسور يا توقيف روزنام ماھواره 

 .ايران است که قطعنامه مجمع عمومی به آن ھا اشاره کرده است

 خشونت و افزايش تبعيض عليه ۀمع عمومی، ھم چنين از ارعاب، آزار و پيگرد منظم مدافعان حقوق بشر، اداممج

 ھای مذھبی به  ھای ملی و زبانی و تداوم آزار، تا حد زجردھی و نقض حقوق اقليت  تبعض عليه اقليت ۀزنان، ادام

 .رسميت شناخته شده انتقاد کرده است

ھای دبيرکل   ھای جدی مطرح شده در گزارش  از دولت ايران خواسته است که به نگرانیمجمع عمومی سازمان ملل، 

ھای مشخص  توجه نموده و به درخواست ) احمد شھيد( وضعيت حقوق بشر در ايران ۀسازمان ملل و نيز گزارشگر ويژ

  . ھای پيشين مجمع عمومی عمل کند ارائه شده در اين قطعنامه و قطعنامه

 ١۴٠به طور تقريبی :  ھزار کارگر ديگر خبر داده و گفته است١۴٠لت روحانی، از خطر بی کاری  وزير کار دو-

شود   ريزی می  در دولت تدبير و اميد برنامه: او، در عين حال مدعی شد. ھزار کارگر نزديک به مرز بی کاری ھستند

 !که حتا يک نفر ھم در جامعه بی کار نباشد

 گروه اشتغال شھرستان قرچک شرکت کرده بود، با اشاره به نرخ بی ۀی ربيعی که در جلسبه گزارش خبرنگار ايلنا، عل

رای ب ميليون شغل وجود دارد که مردم تمايلی ۵/٢در جامعه حدود «: کاری در کشور، ادعای عجيب و غريبی نيز کرد

 . خود، توضيحی نداده استئی اين شغل ھای ادعاۀاو، دربار» .انجام آن ندارند

بنابر برخی گزارش ھا تا بيست و پنج درصد نيروی کار ايران . دقيقی از ميزان بی کاری در ايران وجود نداردآمار 

بحران اقتصادی و خصوصی سازی ھا به طور روزانه بر ميزان بی کاری . درگير بی کاری و يا بی کاری پنھان ھستند

ه می دھند و می روند و مشکالت اساسی کارگران از دولت ھا در حکومت اسالمی می آيند، وعد. در ايران می افزايد

  .جمله بی کاری، حتا عدم پرداخت به موقع دست مزدھا، تورم و گرانی بر جای خود باقی می مانند

 زندانی و دستگير ھايشان یئ طبقه ھم و خود حقوق از دفاع خاطر به فصر کارگری نفعاال از تعدادی اکنون ھم

 از چنان ھم اما است وخيم شدت به شان جسمی وضع که حالی در شھابی، رضا مانند ھا آن از برخی نيچن ھم .ھستند

  .شود می جلوگيری ھا آن مداوای و آزادی
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 ھزار حادثه در کشور رخ داده که بيش ترين آن مربوط به حوادث رانندگی بوده ٢ سال جاری بيش از ۀ در ھشت ماھ-

 ھزار نفر با کمک نيروھای امدادی ھالل احمر ١٨١نفر آسيب ديده و  ھزار ٣٣٩ھم چنين در مجموع اين حوادث . است

  .از مرگ نجات يافتند

 ھزار حادثه حضور ٢۵به گزارش مھر، سازمان امداد و نجات ھالل احمر کشور در ھشت ماه نخست سال جاری در 

 .ند زلزله زدگان آذريابجان، ھم چنان در چادرھا زندگی می کنند و دادرسی ندار.داشته است

ت أ، ھي٩٢ اول آذر - ٢٠١٣مبر سال  نو٢٢در تاريخ :  سال مناقشه١٠ز و پس اي در ژن۵+١ی ايران و ئ   توافق ھسته-

، انگليس، امريکا (۵+١ کشورھای گروه ۀوزير خارجه و وزرای خارج» جواد ظريف« ايران به رياست ۀمذاکره کنند

مبر به توافق  نو٢٢ در بامداد يس نھايتاً و سويور مذاکره در ژنپس از برگزاری چندين د) المانفرانسه، روسيه، چين و 

ی ايران پايان ئ ھسته ۀ ايران و غرب بر سر پروندۀی ايران دست يافتند که به يک دھه مناقشئ ھسته ۀداخلی بر سر برنام

  . شده استتأئيدايران از سوی غرب » غنی سازی«نامه حق  در اين توافق. داد

 ھای غربی، از جمله خبرگزاری آسوشيتدپرس منتشر شد، دست   در رسانه٢٠١٣مبر ه در ماه نوئی کھا مطابق گزارش 

  . انجام شده بودامريکا ھای ايران و   پنھانی ميان ديپلماتۀ چند دور مذاکر٢٠١٣کم از ابتدای سال  

منتشر شد » تايم «ۀي در نشر٢٠١٣مبر ئی که متن آن در ماه دسگو و  ايران، محمد جواد ظريف در گفتۀوزير خارج

 .خواند» فرضی«ھا در اين باره را   پرسش  انکار نکرد و نھايتاً  را صريحاً امريکا پنھانی با ۀمذاکر

 ٢٠١٢کنند و برخی از منابع سابقه اين مذاکرات را سال   می تأئيد را امريکا مخفی با ۀشواھد فراوانی وجود مذاکر

 . اند اعالم کرده

ھای ياد شده، به خاطر پنھان نگاه داشتن مذاکره با ايران از  ، پس از انتشار گزارش امريکا ۀرشماری از نمايندگان کنگ

 .سازی در اين زمينه شدند کاخ سفيد انتقاد کردند و خواستار علنی کردن جزئيات اين مذاکرات و شفاف 

 او، جان کری در جريان ائیامريک از طريق ھمتای ء فرانسه گفت، اين کشور از ابتداۀلوران فابيوس، وزير خارج

نامه   امضای موافقت ۀ دو کشور زمين ۀ ھای مخفيان او افزود رايزنی. مذاکرات پنھانی دوجانبه با ايران قرار گرفته است

 .و را فراھم کرديژن

ائل ک اوباما در مساز پونيت تالوار، مشاور عالی بار به نقل ٢٠١٣مبر  دس١٢چاپ کانادا در » وب اند ميلگل«نشريه 

 . ھای ايرانی در عمان مالقات کرده است خاورميانه گزارش داد که او پيش و بعد از پيروزی حسن روحانی با مقام

او .  داشته استامريکاگفته شده که سلطان قابوس، پادشاه عمان نقش مھمی در ميانجی گری و تبادل پيام ميان ايران و 

 پادرميانی کرده بود و نخستين مقام ارشد خارجی است که پس از  در ايرانامريکائیپيش تر نيز برای آزادی چند 

 .انتخاب حسن روحانی به تھران سفر کرد

 برای امريکابا سفر حسن روحانی به نيويورک که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شد ايران و 

 . نداشت با ھم ارتباط گرفتندنخستين بار در تاريخ حکومت اسالمی، در سطحی که تا آن زمان سابقه

 ظريف و جان کری از مھم ترين رويدادھای سفر نيويورک ۀ دو نفرۀگوی تلفنی روحانی و بارک اوباما و مذاکر و گفت

ی ئ  ھسته ۀ ھا، در سطح وزيران خارجه درباره پروند  پس از سال۵+١در اين سفر، ايران و گروه . شود محسوب می 

 .ندحکومت اسالمی مذاکره کرد

ھا از   ھای آن ھا تقدير و حمايت کرد اما گفت برخی اتفاق  ت ايرانی از نيويورک از تالشأای، در بازگشت ھي خامنه 

 .بوده است» نا بجا«نظر او 

 ۀو به روزنامي ژنۀنام س مجمع تشخيص مصلحت نظام دو روز پس از امضای موافقت ئياکبر ھاشمی رفسنجانی، ر

 . دست يافتن به اين توافق ممکن نبودامريکا گفت، بدون شکست تابوی مذاکره با  فايننشال تايمزامريکائی
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 ای فروکاسته شود که خطر  ی ايران بايد به گونهئ ھای ھسته   شده که تمام برنامهتأکيدو به صراحت ي ژنۀنام در توافق 

 .ی در کوتاه مدت از بين برودئ  فعال سازی آن ھا در جھت ساخت سالح ھسته

 اند که تاکنون به ھيچ اقدام عملی عليه  ھای ژنو کرده  از فرماندھان ارشد سپاه پاسداران انتقادھای تندی به توافق شماری

 .نامه منجر نشده است موافقت 

در ايران .  خوانند می» نيروھای تندرو«، مخالفانی دارد که ھر دو کشور آن ھا را امريکاو در ايران و ي ژنۀ نام توافق

 . ندگان مجلس خواستار برکناری ظريف شدندبرخی نماي

و و مسکوت ماندن طرح نمايندگان مجلس نشان داد که او پيش از روی کار آمدن حسن ي ژنۀنام ای از توافق  دفاع خامنه 

 برانگيز اتمی را پذيرفته بود و با تشکيل دولت يازدھم افراد  ھای مناقشه روحانی ضرورت عقب نشينی از برنامه 

 .رای پيش برد اين منظور وارد صحنه شدندمناسب ب

 هللا خمينی آن را آشکارا به   جنگ با عراق که نخستين رھبر حکومت اسالمی، روحۀ خاتمۀخالف پذيرش قطعنام

ای تمام ابراز تبليغاتی موجود را به کار گرفته تا چرخش و  تشبيه کرده بود، جانشين او، علی خامنه » نوشيدن جام زھر«

»  ھا خواھی ايستادگی در برابر زياده «و » نرمش قھرمانانه« از شعارھا و برنامه ھای پيشين را به عنوان نشينی عقب 

 .غرب جلوه دھد

 شھروند ايرانی در خارج از کشور با ٧٠٠ ايران اعالم کرده است که حدود ۀ يک مقام بلندپايه در وزارت امور خارج-

ما حدود «پور، معاون آسيا و اقيانوسيه وزير امور خارجه ايران گفته است که   ابراھيم رحيم .رو ھستنده حکم اعدام روب

  ». اعدامی در کشورھای ديگر داريم٧٠٠ ھزار زندانی و ۶

مالزی به دليل قاچاق مواد مخدر با مشکالتی در «: استکرده  حکومت اسالمی ايران، ادعا ۀمعاون وزارت امور خارج

شوند و مانع فعاليت  ھا می   کنند باعث بدنامی ايرانی  اقدام به قاچاق مواد مخدر میروست و افرادی که ه اين باره روب

 » . کنند شوند و برای تردد و سفرھای آن ھا مشکل ايجاد می ھای خوش نام می  آسان ايرانی 

 می  حکومت اسالمی صورتئی قاچاق مواد مخدر، توسط سپاه پاسداران و شبکه ھای مافياۀدر حالی که بخش عمد

  .گيرد

 نفر ايرانی نيز به ۴٧ ھای اندونزی محبوس ھستند و برای   ايرانی در زندان۵٠٠سفير اندونزی در تھران، گفته بود که 

 .جرم قاچاق مواد مخدر، حکم اعدام صادر شده است

 گفته  چاپ تھرانۀک روزناميگو با  و  حکومت اسالمی، در گفتۀ حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت امور خارج-

  .ران را ترک کردندي ھزار نفر ا١٠٠ تا ۵٠ن ي ب٨٨ان اعتراضات سال ي در جر است که

ماه   روز ھشتم دیۀران خارج شدند به شماري از ا٨٨ان اعتراضات سال يانی که در جريراني شمار اۀقشقاوی، دربار

افته بود، تا آخر يش يجرت افزازان مھايک، دو، سه ماه اوج حوادث مياگر در «: گفته است» شرق «ۀ روزنام]جدی[

ن ھم نبودند، برخی بعد از يش تر از اي ھزار نفر بودند، ب١٠٠ا حداکثر ي ۵٠ک عده رفتند و ماندند، يطور نماند،  ن يا

 ».چند ماه برگشتند

آمار ن يم خارج، ايرانی مقيون ايليم از مجموع پنج « کرده است که تأکيدران، ي حکومت اسالمی اۀمعاون وزارت خارج

ن تعداد نسبت به ياسی بود، ايانات سيم موج، موج جريريحتی اگر بپذ«و » اد استيھزار نفر مگر چقدر ز١٠٠ا ي ۵٠

کی يحاال ممکن است .  باشدءست که از لحاظ آماری قابل اعتناي نئیان در خارج از کشور، آمار بااليرانيت آمار ايکل

  ». گردد اسی ماجرا برمیير سين حرف دوم است و به تعبياد از کشور خارج شود ينفر ھم نبا ک يد که يبگو

آموز بر اثر شدت سوختگی جان خود را  دو دانش . آموز پيرانشھری در آتش سوختند دانش  ٢٩، ١٣٩١ آذر ماه ۀ نيم-

  .تر بود تر و سخت  آموز بدتر و عميق   دانش ١٢ دانش آموز ديگر ھم وضعيت سوختگی ٢٧از دست دادند و از 
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 چابھار ۀ فارس، مدرسۀ سيستان و بلوچستان، مدرسۀ گيالن، مدرسۀمدرس. آباد پيرانشھر اولين مدرسه نبود  شين ۀمدرس

  .آتش گرفتند  ھای مشابه، ھمه به خاطر فقدان وسايل گرمايشی استاندارد  سوزی و آتش

شان   روند درمانی ۀ آن ھا برای ادام. شان در تھراِن شلوغ سرگردانند آبادی با والدين  کودک شين ١٢حاال مدتی است که 

اند، اما ھنوز نه وزارت آموزش و پرورش پولی را که برای مداوای آن ھا وعده داده بود به حساب  به پايتخت آمده 

 . کند يت قبول میمسؤولبيمارستان ريخته و نه وزارت بھداشت 

 ھای آتشی که زندگی کودکان دانش  دانش آموزان، شعلهديده و خود   راديو فردا با پدر يکی از دانش آموزان آسيب اخيراً 

  .گو کرده است و آموز را دگرگون کرد، گفت 

  ھا در تھران ھستيد؟ آقای شادکام، چند وقت است که برای مداوای بچه

 پيرانشھر و ۀسه ماه قبل ما با وزارت آموزش و پرورش، وزارت بھداشت و درمان، و نمايند. مدت سه ماه است«

 ھا  در آن جا از کل بدن بچه. ببريم) در تھران( ھا را به بيمارستان محب کوثر  ای تشکيل داديم که بچه  جلسه سردشت،

آموزان   که اوليای دانش ئی ھا را در بيمارستان بستری و زير نظر دکترھا  روز بچه٢٠عکس گرفتند، تا در مدت 

يک ھفته است که تھران ھستيم و .  رسيده و ھيچ خبری نيستانه اين مدت به سه ماهتأسفم. خواسته بودند، درمان کنند

 زھرا، بيمارستان محب کوثر، بيمارستان مطھری، و وزارت آموزش ۀرويم، بيمارستان فاطم اين طرف، آن طرف می 

. يمدر عين حال امروز به اين نتيجه رسيديم که دنبال کارھای ديگر برو.  ای نگرفتيم انه ھيچ نتيجهتأسفو پرورش، و م

 رياست ۀ جلوی ادار۶ تا ساعت ٢امروز از ساعت . شود  مثل رفتن پيش رياست جمھوری، و ببينيم چه می ئیکارھا

 ».انه ھيچ کسی به صدای ما گوش ندادتأسفجمھوری بوديم ولی م

  دختر شما، سيما شادکام، چقدر آسيب ديده و چند سال دارد؟

. خيلی بد است، خيلی بد.  اش را از دست داده ئی ھا و زيبا دست است، و کل صورت، ١١درصد آسيب ديده، سنش  ٣۵«

ماند و  می ) اتاق(داخل .  کند، يک روز غمناک و غمگين است ينه خودش را نگاه میئيعنی اصال موقعی که جلوی آ

 را پنھان می آيم و خودش گويد که نمی  رويم، می   وقتی به داخل جمعی، جشنی يا مراسمی می يا مثالً . آيد بيرون نمی 

 ».کند 

 اند، آيا  زيکی، دچار بحران روحی روانی ھم شدهئيد عالوه بر شرايط فگو  ھا اين طور که می  به ھر حال اين بچه

   ھم برايشان تدارک ديده شده يا نه؟ئی ھا روانکاوی دختر شما را ديده و چنين درمان

 نفر راه ٢۶ کوچکی را برای ۀتان پيرانشھر، مدرسنه ھيچ کاری از اين بابت نشده، تنھا آموزش و پرورش شھرس«

انه نه امکانات تأسف بچه راه انداخته اما م٢۶کالس کوچکی مخصوص اين .  ساله، والسالم٣٠ بوس  انداخته با يک مينی

  ...».خوبی و نه امنيت خوبی، ھيچ چيز ندارد

 ادامه دارد


