
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                                 ١٣٩٦فروردين١٢٨ شماره  دوره پنجم 
  یسي رئمي ابراهیداتوريکاند
   استراني به ملت انيتوه

 در مصاحبه با ی منتظرینعلي اهللا حستی و فرزند آیهب مذ– یاسي فعال س،ی منتظراحمد

 ی آستان قدس رضوتي تول،یسي رئمي ابراهیداتوری گفت که کاندرانی حقوق بشردر انيکمپ

  . استرانی به ملت اني است و توههي شبی شوخکی به شتري بی جمهوراستیدر انتخابات ر

 در یسي رئمي ابراهیاتوردی شدن کاندی از قطعرانی ای خبریها تی و ساها یخبرگزار

  .اند  ماه برگزار خواهد شد خبر دادهبهشتی ارد٢٩ که رانی ای جمهوراستیانتخابات ر

 بود هي سال معاون اول قوه قضائ١٠ به مدت ١٣٩٣ تا سال ١٣٨٣ از سال یسي رئميابراه

 با حکم ١٣٩۴ اسفند ماه  ١٧او .  دادستان کل کشور شدزي ن١٣٩۴ تا ١٣٩٣و از سال 

 ی نهادهانی و قدرتمندترنی از ثروتمندتریکی ی آستان قدس رضوتي به تولیا  خامنهاهللا تیآ

 یها  تي بخش از دوران مسئولنیشترياما ب.  منصوب شدیم اسالی در جمهوررشفافيغ

  . شده استی سپری اسالمی جمهورهي در قوه قضائاش یادار

 ٢ادامه درص                                                                                      

 کاي صلح امری شوراهيانيب
 از حمله ترامپ به یري جلوگی اکنون براهم

   !مي اقدام کنهیسور

 کوندون ، بعنوان کهنه سرباز صلح ، به یگر

 مشاهده کرده است که منبع یصورت عاقالنه ا

 ی شورشیروهاي خود نییايمي حمله شیگزارش ها

 هلمت تی خود آن ها ، و وایرسانه هاهستند ، 

 مورد ی او های ان جگری، و د) دهايکاله سف(

 ” غاتي هستند که به خاطر تبلی غربی مالنيتام

  …ندی دولت اسد رسواهي عل”می رژرييتغ

 یفور

 هی از حمله ترامپ به سوریري جلوگی برااکنون

  !مياقدام کن

  !دي و کنگره تلفن کندي اکنون به کاخ سفهم

 کارزار ی که در ط– روزی جمهور ترامپ دسيرئ

 ،و مهارکننده دی جدیکردی به رواقي اشتیانتخابات

 – ابراز داشت هیتر نسبت به جنگ در سور

 در حال استفاده هی ادعا که دولت سورنیآشکارا ا

 مردم خود ، از جمله هي علییايمياز سالح ش

” او اظهار داشت  . رفتیکودکان است را پذ

      .” شکسته اندهمخطوط در 

  ٣ادامه درص                                           

  

  

  
  
  

  
  
  
 

 ٩۶ در سال رانيچشم انداز اقتصاد ا           
 يیايحي ني محمد حسدکتر                   

  ی اشهي که بصورت کلی رهبرامي با پ1396 سال

  ، شده بودهي و پر از تناقض و ابهام تهی تکرار،

   ،ی اقتصادی هاتي را فعالامياساس پ.  آغاز شد

   داد ی ملي تشکمی رژی های ها و ناتوانیناکام

  ندهی اضطراب، ترس از آ،یکه نشانگر نگران

   شد، کهی در آن مشاهده ممیو زوال زود رس رژ

 ی فساد و دزد،یکاري جوانان بستوه آمده از بی از سوژهی بو،ی و ناگهانی عمومزشي با خ

 یري به سرعت در حال شکلگگری دیسو و فشار و اختناق و سرکوب از سو کیاز 

  ٤ ادامه درص                                                                    .وتحقق است

   سال گذشتهنيريتفاقات تلخ وش
 اتفاقات عمدتا نی از ای انبوهانيدر م.  در سال گذشته رخ دادیادی زنیري تلخ و شاتفاقات

  . تر بودريهمه برجسته تر و فراگ از دادیچند رو.  که رخ دادیتلخ

  خداحافظ پالسکو

 اتفاقات ری از ساشي شد، حادثه پالسکو بی خبر95 که در سال ی اجتماعی اتفاقاتني بدر

 ماه امسال وقوع ی د30صبح روز پنجشنبه .  کردجادی هموطنان ایموجبات غم را برا

 ی جمهورابانيه خ در برج پالسکو واقع در مرکز تهران آتش نشانان را بیآتش سوز

 ٦                                                                            ادامه درص.کشاند

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          

٧          ص حقوق کارگران مهاجریآزاد ساز

سرزمیبرانيپ ٩صمانيپناه

چگونگیتامل ١١ص...یدر

 ١٢           ص رفاه کارگرانی برایانه اخ

اردب خطرليدشت معرض ١٨صدر



 
 
 

  ....یسي رئمي ابراهیداتوريکاند
  

 یتيامن-ی قضائیها  دهه شصت در سمتیاو از ابتدا

 در یاسي ساني زندان  اعدامانیدر جر. مشغول به کار بود

»  مرگاتيه« گروه موسوم به ی او از اعضا١٣۶٧سال 

 یري گمي تصمیاسي ساني زندانی مرگ و زندگرهربابود و د

  .کرد یم

 یداتوری درباره کاندني در مصاحبه با کمپی منتظراحمد

 ی شوخکی هي شبشتري مساله بنیا“:  گفتیسي رئميابراه

 ندارد یی روز هم تجربه کار اجراکی که یسي رئیآقا. است

 هی شود؟ در قوه مجریی دستگاه اجراسي رئخواهد یچطور م

 وجود یاسي مختلف سیها  از جناحی فراوانیها تيصشخ

.  دارندیی اجراتیری بعضًا دهها سال سابقه مدهدارند ک

 و ها تي آن شخصی به تمامني توهیسي رئی شدن آقادایکاند

  ”. استرانی به ملت انيتوه

 و بدون انکار ميشرکت مستق“:  گفتني به کمپی منتظراحمد

.  هستتي بااهماري بسیا مساله ۶٧ در کشتار تابستانشانیا

 با چاقو حمله کرده ی به شخصکباری داهای از کاندیکیاگر 

 عدم سوء ی گواهی از مراجع قانونشود یباشد موفق نم

 ”. که کامًال روشن استشانی افيتکل. ردي بگنهيشيپ

 مرداد ماه ١٩ ی اهللا منتظرتی آتي و کانال تلگرام بتیسا

 ٢۴ به جلسه  منتشر کردند که ی صوتلی فاکی ١٣٩۵

 تی قائم مقام وقت آ،ی منتظرینعلي اهللا حستی آ١٣۶٧مرداد 

 یتي وامنیی رتبه قضای با چند تن از مقامات عال،ینياهللا خم

 ینعلي اهللا حستیآ. مربوط است»  مرگاتيه«موسوم به 

 را ١٣۶٧ مرداد ماه یها  اعدامی صوتلی فانی در ایمنتظر

 که در یتی جنانیبزرگتر«:  خوانده و گفته استتیجنا

 به دست کند ی ما را محکوم مخی شده و تاری اسالمیجمهور

 خی در تارتکارانی جزو جناندهیشما انجام شده و شما را در آ

 ی به اسامییدر آن جلسه چهار مقام قضا» .سندی نویم

 و ی پورمحمدی مصطف،ی اشراقی مرتض،یري نینعليحس

 ی منتظر اهللاتی حضور داشتند و مخاطب آیسي رئميابراه

 بودند که در مورد ی گروهی چهار تن اعضانیا. بودند

 ١٣۶٧ در سال یاسي سی هزار زنداننی و مرگ چنداتيح

  . کردندیري گميتصم

 ینعلي اهللا حستی از مخاطبان اعتراض آیکی یسي رئميابراه

 است که ی صوتلی در فا١٣۶٧ سال یها  به اعدامیمنتظر

 سبب یجار اد سال مرد١٩ سال در ٢٨انتشار آن پس از 

 انی که در جریسي رئميابراه.  شدیمحاکمه احمد منتظر

»  مرگاتيه« عضو ١٣۶٧ در سال یاسي سانياعدام زندان

 همان یعنی »تي روحانژهیدادستان دادگاه و «نبود، اکنو

 را به خاطر انتشار ی اهللا منتظرتی است که فرزند آیدادگاه

  . به زندان محکوم کردی صوتلیفا

 نی مرتبط با الی تنها فانی کرد که احی تصریتظر مناحمد

 ندهی را در آها لی فانی و احتمال دارد که استيها ن اعدام

 مساعد تي که وضعیزمان“:  گفتی منتظریآقا. منتشر کند

 هي بقندی نماداي کشور سعه صدر الزم را پنيشود و مسئول

 یه قابل توجزاني هامنتشر خواهد شد و فعًال به ملیفا

  ”. شده استیساز شفاف

 گزارش داده بود که وزارت ١٣٩۵ اسفند ١۶ درروز نيکمپ

 احمد ی از سوی صوتی هالی فالیاطالعات خواستار تحو

 لی فانیهمه ا“:  گفتني به کمپی  منتظریآقا.  بودیمنتظر

 رفتم ی میی بازجوی که برایدر آن جلسات. خواستند یها را م

 و تممن در جواب گف. ی بدهلی تحودی ها را بالی فاگفتند یم

 و اموال ستي مربوط به شخص من نها، لی فانینوشتم که ا

 ی اهللا منتظرتیآنها متعلق به کل خانواده آ. ستي نیشخص

 کشور است و من نی اخیاست و عالوه بر آن متعلق به تار

خواستند که  از من .  بدهملیها را به شما تحو  آنتوانم ینم

 تي که فعالوشتمن هم گفتم و هم نم.  نکنمیتي نظام فعالهيعل

 نظام نبوده است بلکه طرفدار اصالحات هي وقت علچيمن ه

آنان درواقع کل .  اشکاالت برطرف شودخواهم یهستم و م

 آنها هرچه را صالح اني تا از مخواستند ی را مها لیفا

 درست نیاما به نظر من ا.  کنندیدانستند انتخاب و نگهدار

 و هر مي منتشر کنمیپسند ی را مخیتار از ی که هر بخشستين

 قرار تیدر نها. مي سانسور کنمیپسند ی را نمخی از تاریبخش

 ”. منتشر نشودیدی جدلیشد که فعًال فا
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 اسفند ماه ٨ کشنبهی ،ی همسر احمد منتظر،ی املشی ربانزهرا

 ی حکم رهبر جمهوررغمي گفته بود که علني به کمپ١٣٩۵

 بر یسي رئمي حکم زندان، ابراهیا بر عدم اجری مبنیاسالم

 چهارشنبه، یاحمد منتظر.  حکم اصرار داشته استنی ایاجرا

 ژهی پس از حضور در دادگاه و١٣٩۵۵چهارم اسفند ماه 

 یاجرا.  آمدی ساعت بعد به مرخص٢۴ بازداشت و تيروحان

  .حکم او اما متوقف شد

 در مصاحبه با ١٣٩۶ نی فرورد١٩ روز شنبه، ی منتظراحمد

 حکم اعتراض نی نسبت به اديمراجع معظم تقل“:  گفتنيپکم

 یگانی گلپای و صافی خراساندي عظام وحاتیحضرات آ. کردند

 حکم اعتراض داشتند و نی به صدور ای زنجانیريو شب

ت یالبته آ.  اعالم کردندی حکومتنياعتراض خود را به مسئول

.  اقدام کردندی به صورت کتبی زنجانیري شبیاهللا العظم

 یها مورد توجه واقع شد و مقام رهبر  اعتراضنیباالخره ا

  نوشته بودند مطابق نظر 

  من.  عمل شود و حکم اجرا نشودی اهللا زنجانتی آفیشر

  

  

  

 اهللا تی بزرگان نسبت به مرحوم آنی که ای محبتکنم یفکر م

 ن،یعالوه برا.  بوده استیمهم دارند عامل ی منتظریالعظم

ها و مصادره   انقالب با اعدامیروزي پی از ابتداديمراجع تقل

 ای ساکت بودند و ای یلي به هر دلیاموال موافق نبودند ول

 نسبت لي دلني و به همکردند؛ یمحرمانه انتقاد خود را مطرح م

 مورد ستم واقع فهي که در راه انجام وظی اهللا منتظرتی آتيبه ب

  ”. لطف و محبت دارنداند دهش

 ی اسالمیحکم رهبر جمهور رغمي که علی منتظراحمد

 مساله را من در ني همیوقت“:  گفتنيبازداشت شده بود به کمپ

 ی مطرح کردم آنان گفتند که حکم رهبرتي روحانژهیدادگاه و

 یري شبی نامه آقاانیالبته ما قبال جر. به ما ابالغ نشده بود

 گذاشته گرام و در کانال تلمی کرده بودیا  را رسانهیزنجان

. ستي چانی جرنندي کردند ببی مقي تحقستی بایان م و آنمیبود

 هر تي و مسئولرندي خواستند انتقام بگی مکنميمن فکر م

 هم هي قضنی آن مجموعه است و در اسي با رئیمجموعه ا

  ”. استیسي رئی با آقاتيمسئول

 

 ...کاي صلح امری شوراهيانيب
 

رسانه ها به . د وحشتناکنریتصاو.  کرد دی تهدییاو به اتخاذ اقدام ها

 هي نشده ، مقصر دانستن و تکدیي تایمدت چند روزبا تکرار ادعا ها

 نی اایآ.  کامل شدندیستري هوهي وارد شی داورشي پیبر منابع دارا

  است ؟یگری تونکن دجيخل

 ی بحران تام جنگکی نیا.  خطرناک است ی از لحظه اشي بنیا

 شي قابل پري غی جمهور ترامپ فردسي که رئستي ندهيپوش. است 

 خود تحت ی ماه هانيدولت او در اول.  اطالع است ی واغلب بینيب

او .  بوده است شیفشار اشتباه ها، شکست ها و دست خوش تشو

 دولت او دیما با. دارد ازي ن”یروزي پکیبه “ممکن است فکر کند که 

 ”یروزيپ “کی تواند ی مهی فکر نکند حمله به سورميرا مطمئن کن

 کار نی انجام ای حالت چندروز برانی ساعت ها ، در بهترما. باشد 

  .میوقت دار

 نی از اشيناظران خبره پ . می کرده ای را طري مسنی قبال اما

 یاتي عملني پرچم دروغی حمله منتسب به تمامنی کرده اند ایادآوری

 انجام ی برای ازهي انگچي مطلقا ههیدولت سور. را نشان داده است 

 Gerry Condon; Patrick به دينگاه کن. ( ندارد  ی حمله انيچن

Henningsen; and Phyllis Bennis( 

 ی کوندون ، بعنوان کهنه سرباز صلح ، به صورت عاقالنه ایگر

 یروهاي خود نییايمي حمله شیمشاهده کرده است که منبع گزارش ها

کاله (  هلمت تی خود آن ها ، و وای هستند ، رسانه هایشورش

 هستند که ی غربی مالني مورد تامی او های ان جگری و د،) دهايسف

 موريس. ندی دولت اسد رسواهي عل”می رژرييتغ ” غاتيبه خاطر تبل

 حمله بزرگ با گاز نیهرش محقق پر آوازه مستند کرده است که آخر

 تی با حمایستی تروری توسط گروه هاهی منتسب به دولت سورنیسار

 مستند نيهرش همچن. رفته بود  انجام گی و عربستان سعودهيترک

 جه و وزارت امور خاراي توسط سییايمي شیکرد که سالح ها

 منتقل هی در سورکای امرتی مورد حمای به گروه هایبي از لنتونيکل

 شد

 ی امر نمنی به ای اشاره اچي هی مسلط رسانه اانی حال جرنی ابا

 یدیترد چيآن ها ه.  پرسند ی نمی سختیآن ها اصال پرسش ها. کنند

 اعتبار بوده اند ی را که از قبل بییآن ها دروغ ها . رندی پذیرا نم

 کنند که ی مصاحبه می شرمانه با منابعیآن ها ب.  کنند یتکرار م

 . بوده اند هی در سوری دخالت نظامی کشان برارا هویمدت طوالن

 تلفن مي ، موج عظ٢٠١٣در  . مي کنیري از حمله جلوگمي توانی مما

 انجام کار ی جمهور اوباما را براسي و کنگره دست رئديسفبه کاخ 

 اوباما را از حمله به روزمندانهيما پ.  فشار قرار داد ری ز”یمشابه“

  .مي بازداشت٢٠١٣ در هیسور

 !دیتلفن را بردار . مي آن را انجام دهمي توانی دوباره مما

  ال ماردرالفرد
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 ...رانيچشم انداز اقتصاد ا           
 و ی و اقتصادی اجتماعی با اشاره به چالش هاامي پنیدر ا

 ل مطرح شد که سای اقتصاد مقاومتگری بار د،یکاريبحران ب

در .  استی و نقل و نبات هر محفلیها است ورد زبان رهبر

 را اقتصاد 95 ،ی را اقتصاد مقاومت94 سال ی راستا رهبرنیا

 ،یتصاد مقاومت اقدام و عمل و امسال را هم سال اقیمقاومت

 ی تکراری نام گذارنی از ایهنوز چند روز.دي و عمل نامديتول

 متملقان، چابلوسان و ژهینگذشته است که نهادها، ارگان ها، بو

 ی آن را در دست گرفته، ستاد فرماندهی تابلوسانيکاسه ل

 از ی مختلفی معاناد،ی داده، با داد و فرلي تشکیاقتصاد مقاومت

 مجاز بگوش مردم ی هابونیاستفاده از تر سازند و با یآن م

 اقتصاد ی در راه است و با اجرای معجزه اای رسانند که گویم

  . ها برطرف خواهد شدی ها و ناکامران همه بحیمقاومت

 روز بعد در مشهد ی نوروزامي خود را در پی ناگفته هایرهبر

 بار همراه با نی ایبر زبان آورد و بازهم به اقتصاد پرداخت ول

 اقتصاد به ی در ساماندهمی رژی های و ناتوانیناکام

 را هم بر زبان راند ی دستآورد ها پرداخت و آمارییبزرگنما

 نداشت، هرچند ی موجود در جامعه همخوانی هاتيکه با واقع

 گفت که خدمات نظام ی ولمی بار نگفت که ما رکورد زدنیا

 اريبس گری دی با کشور هاسی و در مقاري چشمگاري بسیاسالم

 بنادر تي برابر، ظرف6 بعد از انقالب راه ها رای است زميعظ

 برابر، 14 برق دي برابر، تول30 ی مخزنی برابر، سد ها20

 ی علوم و فناورنهيدر زم...  برابر30 یميمحصوالت پتروش

 برابر شده است 16 ی برابر و مقاالت علم25 انیتعداد دانشجو

 ی رسد که رهبری نظر م، به. استی ها هنر نظام اسالمنیو ا

 چگونهي برد و هی به سر میفتگي توهم و خودشیايدر دن

 یی و کشور هایراموني پی خارج، کشور هایاي از دنیاطالع

 تر از اقتصاد في به مراتب ضعیصادکه هنگام انقالب، اقت

 ،ی اندونز،ی مانند کره جنوبییکشور ها. داشتند نداردرانیا

 گاهی توسعه به جاري در مسهي و ترکی جنوبیقای آفر،یمالز

 رانی به چند برابر ای و درآمد سرانه آنها گاهافتندی دست یبلند

 نخست با ی انقالب که از همان روز هانیبنابر.  رسدیم

 خود منحرف شد، نتوانست ري از مسانتي و خیکارشکن

 مدت بخش نی مردم را برآورده سازد و در تمام ایخواسته ها

 قی بحران، تشوجادی کشور را با ای از منابع اقتصادیمهم

 آل ايحی کهي بر باد داد، تا جائیتي امنطی و شرایگرينظام

درآمد : دی گوی و عراق مرانی ای اتاق بازرگانسياسحاق، رئ

 درصد 30 حدود 1355 نسبت به سال رانی در ای کنونانهسر

 دچار چالش شي سال پ40کاهش داشته، رفاه مردم نسبت به 

قرار  » یشتي معیتنگنا«  در رانی شهروند اونيلي م45شده، و 

قدس آن  « تی، در وب سا96 نیسه شنبه اول فرورد( دارند 

 دالر 2146 معادل 1977 در سال رانی، درآمد سرانه ا )نیال

 به ی بعد از سال ها با رشد اندک2012 رقم در سال نیبود که ا

 1250 از هي مدت درآمد سرانه ترکنی در اده،ي دالر رس4525

ال اسحاق در ادامه .  استدهي دالر رس11000 از شيدالر به ب

 2 ني برانیا:  دهدی کند و ادامه می ممي ترسی تررهي تیتابلو

 بزرگ دو سوم ی دارد، در شهر هاکاري نفر بونيلي م8تا 

 ی شود، بر اساس آمار هایحقوق صرف اجاره بها و مسکن م

 ی مطلق و نسب خط فقرری زیرانی اونيلي م40 حدود ،یدولت

 نیشتري کشور در جهان ب18 اني در مرانی کنند و ای میزندگ

 دارد که با یتي با جمعی تعداد همخواننیا(  را دارد یکاريب

 ی در آرزوی افزوده شده و رهبرر کشوتيانقالب به جمع

:  دهدی، آل اسحاق بازهم ادامه م) است یونيلي م150 تيجمع

 ) یديتول ( ی صنعتی ها درصد از واحد94 ی کنونطیدر شرا

 درصد از واحد 70 موجود قرار دارند، تي وضعنیدر بدتر

 درصد 30 با ای و لي کوچک و متوسط تعطیدي تولیها

 سال هاست که رانی اقتصاد ا، هستندتي مشغول فعالتيظرف

 عوامل نی و رکود است، ایکاري باال، بینگیگرفتار تورم، نقد

و فساد گسترده در کشور  یتی نارضا ،ی اجتماعی هابيبه آس

 152 از لحاظ کسب و کار در رتبه رانیا. دامن زده است

 از انقالب از شي آن که پیجهان قرار دارد و ارزش پول مل

 جهان بود به شدت متزلزل و کاهش ی پولی واحد هانیمعتبرتر

 نی ارزش جهان درآمده است، بنابری پول ب3 فی و در ردافتهی

 تي آن با واقعی و دستآورد هامیز رژ اشی در ستایگفتار رهبر

  . نداردیی و همسویموجود همخوان

 ی بی های با دستور، فرمان، بخشنامه و واژه سازاقتصاد

 و کاربرد ی اقتصاد مقاومتی ستاد فرماندهليمحتوا مانند تشک

 مناسب و ی رود، اقتصاد به بستر سازی نمشي پواي شاتيادب

 شده، نهی که فساد نهادی دارد، در کشورازي نیمشارکت همگان

 و کارگر حمتکش رود، طبقه زی مغمای ها ثروت آن به ارديليم

   یآن از حق تشکل محروم و حداقل حقوق آن از سو
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 و تي خاصی دولت و خانه کارگر بندگانی نماان،یکارفرما

 آن ندهی توان به آی شود، نمی منيي هزار تومان تع930زرد، 

 جامعه دستانيزحمتکشان و ته کارگران، رایز.  بودنيخوشب

 در ی اجتماعفعال دانا اقتصاد دان و سي رئبرزیفر. گرسنه اند

سبد : دی گویم » رانی کار ای خبرگزارلنا،یا« گفتگو با 

 ونيلي م2 رانی در ای کارگری نفرمي و ن3 خانوار کی شتيمع

 دارد، حال ی علمی رقم مبنانی هزار تومان است و ا500و 

   حدانی کارگر با اکی تواند یچگونه م

 ی در حالنی ادامه دهد؟ ای با کرامت انسانی مزد به زندگقل

 از کشور به سرعت و شدت هی و خروج سرمایاست که دزد

 مجلس در گفتگو با ندگانیادامه دارد و محمد رضا خباز از نما

 سال 8 گفته بود که در 1392 خانه ملت در سال یخبرگزار

 نی و اهدالر از کشور خارج شد ارديلي م600 از شيگذشته ب

 ان،یزی عزی نمونه از آن مهدنیآخر. روند همچنان ادامه دارد

 و برادر همسر واعظ یقائم مقام سابق آستان قدس رضو

.  از کشور خارج شده استی ها دزدارديلي است که با میطبس

 مسئول دفتر قائم مقام آستان قدس در روز انيجعفر صباغ

 یسي رئميابراه:  گفتمي تسنیخبرگزار به نی فرورد7دوشنبه 

 را عزل کرده است، ناگفته نماند که شانی آستان قدس اتيتول

  . شودی اداره می نظر رهبرریآستان قدس ز

 ی کند، بطور جدی در مدار صفر درجه حرکت مرانی ااقتصاد

 خارج یی اندک که توانای است با بهره وریگرفتار روزمره گ

 از طرفداران یليندارد، مسعود نشدن از بحران و رکود را 

 جمهور سي در اقتصاد که مشاور ارشد رئسميبراليسرسخت ل

 یف ناکایرشد اقتصاد: دی گوی است، میدر امور اقتصاد

 ی رشد اقتصادرد،ي در اوضاع صورت نگیاست، اگر بهبود

 دهد ی گفتار نشان منی معکوس خواهد بود، ای آتیدر سال ها

 ی روحاندي و امريه دولت تدب و گستردعي وسغاتيکه تبل

 تي و برون رفت از رکود با واقعی رشد اقتصادرامونيپ

 مار، ندارد، هرکدام از نهاد ها مانند مرکز آیموجود همخوان

 را منتشر ی مجلس ارقام متفاوتقي تحقوني و کمسیبانک مرکز

 در ی بانک مرکزی معاون اقتصادی قربانماني کنند، پیم

 ران،ی ای اسالمی جمهوری رسمیار خبرگزرنایگفتگو با ا

 و 11 با احتساب نفت، 95 ماهه سال 9 را در یرشد اقتصاد

 درصد هم و نه د1 کند که بدون نفت یشش دهم درصد اعالم م

   دهم درصد و 2 دهم درصد، معدن 3است، بخش صنعت 

  

  

 جهي دهم درصد روبرو است، در نتکی و 17 یساختمان با منف

 رای زردي گی صورت نمیکاريهش ب در کایشی گشاچگونهيه

 کار را دارد همچنان راکد یروي جذب نیی که تواناییبخش ها

بر اساس گزارش مرکز آمار، سهم صنعت در . و درمانده است

 و نه 31 به 94 درصد در سال مي و ن32اشتغال با کاهش از 

 ی در استان های صنعتیکاري بده،ي رس95دهم درصد در سال 

 محسوب ی و اصفهان که قطب صنعتی شرقجانیتهران، آذربا

 در گفتار ی است، هرچند حسن روحانافتهی شی شوند، افزایم

دولت : فت از عملکرد دولت خود گیی خود با بزرگنماینوروز

 کرده و اقتصاد جادی هزار شغل ا700 چند سال ی طازدهم،ی

 به دوران رونق و رشد بازگشته است، اسحاق رانیا

 ادي دو ساالنه بنشی هماني در سومین و با رد سخنایريجهانگ

 با ريدر دو سال اخ:  نصف جهان گفتشرفتيمطالعات و پ

 ونيلي م1 و ساالنه می کار روبرو بوداني از متقاضیدیموج جد

دولت توان ...  افزوده شدندکاراني هزار نفر بر شمار ب200و 

 رفع مشکالت را ندارد، در حال حاضر بودجه ی برایمال

 100 از شيب...  شودیرداخت حقوق کارکنان مکشور صرف پ

  . بمود آب روبرو هستندیشهر و هفت و هشت استان با نگران

 کاهش تقاضا، حذف ی که در راستای با ساختار کنونرانی ااقتصاد

 و کاهش حداقل دستمزد به بهانه دستاني به تهارانهی و نهیهز

 10 ریحقوق و دستمزد کارگران ز(  تمام شده کاال متيکاهش ق

 شيو مبارزه با تورم، پ)  دهد ی ملي را تشکدي تولنهیدرصد از هز

 ني و صندوق بی بانک جهانیا خواسته هی رود و در راستایم

 کند قادر به برون رفت از رکود نخواهد بود، فساد ی عمل میالملل

 دوانده است، شهی نفوذ کرده و رمیمانند خوره در همه ارکان رژ

 ی سخنگویدي شود، قاسم خورشیفشا م از آن ایهر روز بخش

 درصد از 25با کشف : دی گویستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز م

. دي دالر رسارديلي م13 ، حجم آن به 95 قاچاق در سال ی هاالکا

 قاچاق کاهش تقاضا زاني آمدن مني رسد که علت پائیبه نظر م

 اسلحه و  که هم قدرت، همیی باشد و گرنه نهاد هایدر بازار داخل

 قدرت را هم قبضه کرده ی دارند و نهاد هااريهم اسکله در اخت

 در رانی اقتصاد انیبنابر.  دهندی مه خود ادامی هاتياند، به فعال

 است، گرفتار ی جمهوراستی که همراه با انتخابات ردیسال جد

 را از سر خواهد گذراند و رشد یدر بحران و سال پر التهاب

 ني در داخل و روابط بیاسيترش تنش س همراه با گسیاقتصاد

 ی هااستي بلکه با ادامه سافتی نخواهد شیالملل نه تنها افزا

  در اقتصاد و کاهش تقاضا رو به کاهش خواهد گذاشتیقباضان
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  ...تفاقات تلخ و
 

 ساختمان آغاز شده بود نی ام که از طبقه هشتیآتش سوز

عت به طور کامل  ساختمان پس از چند سانیموجب شد تا کل ا

 بود که عبور و مرور در یشدت حادثه به حد. زدیفروبر

 ی اطراف را دچار مشکل و اختالل کرده و دود ناشیها ابانيخ

 نی ازشیدر اثر ر. از حادثه، آسمان منطقه را هم فراگرفته بود

 آتش نشان جان خود را از دست دادند و کنترل 16ساختمان 

 روز به طول 9ساختمان  نی ای و آوار برداریآتش سوز

 منطقه نی هزار تن آوار از ا20 از شي است بیگفتن. ديانجام

 نيازدهمی جانباختگان صبح عيي تشنيهمچن.  شدیجمع آور

 ازدحام انيدر م) ره (یني امام خمیروز از بهمن ماه در مصل

  . شدار برگزتيجمع

   مرگلی ریرو

منان ـ  برخورد قطار در محور سزي در آذرماه ننی از اشيپ

دو .  را رقم زدرانی ایلی حوادث رنی مرگبارتریکیدامغان 

خوان در محور سمنان   هفتستگاهی ای در حوالیقطار مسافربر

 صبح به 7:22 حادثه نیا.  برخورد کردندگریکدیـ دامغان با 

 - زی تبرطار مشهد از پشت به ق- قطار سمنان وست؛يوقوع پ

 نیدر ا. ورد کرد متوقف بود، برخلیمشهد که در همان ر

 مصدوم زي نفر ن103 نفر از هموطنانمان کشته و 47حادثه 

  . شدند

   آمدلي سیوقت

.  بودیبي سال گذشته سال پربارش و عجی نگاه هواشناساز

 در مناطق مختلف کشور رخ داد مي عظیها ليبرف، باران و س

 مردم رقم ی براني کشور و همچنیها  را در راهیو سال سخت

 رخ داد؛ در جهرم و اهواز ی در مناطق جنوبترشي بليس. زد

 رودخانه اني از طغی ناشیها البيس. دی بارلي سیمدت طوالن

 شهرستان را نی ای چند روستای و اهالديکارون به اهواز رس

شدن   شکستهلي به دلزيشهرستان جهرم ن.  کردري درگالبيبا س

 بعد از بارش.  شدیعي طبی بالنیگرفتار ا» محمدآباد«سد 

 سد شد که به موجب آن نی وارد ایادیباران، حجم آب ز

 . و وارد شهر جهرم شدهي از سد شکسته و آب آن تخلیقسمت

 از ی خبر١٣٩۵ ماه سال ی ددر  نوی ادهی پد،یگورخواب

.  در رسانه ها منتشر شدخوابند یم  که در قبرییها خواب کارتن

 براساس گزارش روزنامه

  

طراف و درون گورستان بزرگ خواب که ا  کارتن۵٠شهروند 

 ٢٠کم   ساکن بودند و دستاری باغستان در حومه شهررآبادينص

 روزنامه نی که ایبراساس اطالعات.  بودند  گور را اشغال کرده

 هم سه تا چهار ی نفر و گاهکیمنتشر کرده بود، در هر گور 

 خواب مورد ی گورها عموما برانیا. کردند ی مینفر زندگ

 ی که افراد برای و در طول روز و زمانرنديگ یماستفاده قرار 

 کنند، ی میی گداای کنند ی جمع معاتی پول مواد و غذا، ضاهيته

 به گورشان باشد چرا که از سشان حوادی هستند اما بایخال

 و رنديگ یها مورد سرقت قرار م خواب  کارتنگریطرف د

.  کهنه هم رحم نکنندیها  پاره و لباسیممکن است به پتوها

 قرار ري خبر در زمان انتشارش به شدت مردم را تحت تاثنیا

  .داد

   سردی جهنم،یکولبر

 منطقه سردشت دی شدی چهار نفر از کولبران در سرمامرگ

 ی بهمن در حوالزشیر.  شدري بود که فراگیاز جمله اخبار

 شهر سردشت منجر یلومتري ک١٠ در »اي علورانيب «یروستا

لبران و واردشدن جراحات و  نفر از کو۴به جان باختن 

 جب خبر مونیانتشار ا.  از آنان شدیگری به تعداد دییها بيآس

 دهی افراد شود و مشکالت آن ها دنیشد تا نگاه ها متوجه ا

 آن ها از تي وضعیريگي پی برایهرچند پاسخ شفاف. شود

  .سمت مسئوالن داده نشد

   گذشتینيريش

 زانيه کاهش م بتوان ی م95 از جمله اتفاقات خوب سال 

 ،یا  اژهی محسننيغالمحس. صرف نظر از قصاص اشاره کرد

 مورد 230 ماهه امسال به 11 در هیيمعاون اول قوه قضا

شان  اشاره کرده است که به طور کامل از حق قصاص

 نی در ای اژه ای محسنسنا،یبه گزارش ا. اند نظر کرده صرف

 و برد ید م هم خودش سوکند ی که صلح میکس«:  بودتهباره گف

 تا آخر بهمن ماه با زحمات 95در سال . هم طرف مقابل

 حل اختالف که در زندان ها و استان ها با کمک یشوراها

 که حکم قصاص و سلب ی دستگاه ها انجام شد، از کسانریسا

 ی نفر در پصدي صادر شده بود، در حدود سشانی برااتيح

 نفر از حق 230 به کی تعداد نزدنی قصاصند که از ازگذشت ا

   هم در یقصاصشان به طور کامل صرف نظر کردند و تعداد
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 تعداد از اعدامشان نی اگراديني بیم.  استیشرف مراحل ادار

  ». در جامعه داردیصرف نظر شود چه آثار

   در آسمان تهرانکيشل

 در تهران را بتوان در ی ناگهانکي شلی شدن صدادهي شندیشا

 از منطقه کي شلیصدا. ر داد اتفاقات جالب کشور قراستيل

 و ستيعصر ب.  شددهي انقالب در سراسر تهران شندانيم

 فروند پهپاد به محدور پرواز ممنوع کی ماه ی روز دنيهفتم

 منطقه نی از ایی پدافند هواکيتهران وارد شد و پس از شل

) ص (اءي خاتم االنبییمعاون قرارگاه پدافند هوا. خارج شد

پدافند پس از « :  کوتاه اعالم کردییوگو همان زمان در گفت

 خود را آغاز کرد اما پس از کي شلزپرندهی رنی اتیرو

 مردم تي امنني تامیشدن آن از محدوده پرواز ممنوع برا خارج

  خاتمه یراندازيت

  

  

  

 آرام زي و همه چستي نیا کننده  مورد خاص و نگرانچيه. افتی

 ما محسوب ی برای خاصدی تهدمی کردتیاست و آنچه ما رو

 ی در ظهر جمعه سوم دزي ننی از اشي مشابه پیاتفاق» .شد ینم

  . داده بودیرو

   هوا ندارداهواز

 کشور در سال ری جداناپذی از بخش هایکی زي و غبار نگرد

استان خوزستان در مرکز حمالت همه جانبه . گذشته بود

 با اری دنی مردم ای را برادني ذرات بود و نفس کشنی اییهوا

 استان سفر نی از مسئوالن به ایاريبس. کل روبه رو کردمش

 به ستان انی به همراه نداشت چرا که ای اجهيکردند اما نت

 رو به رو بوده و با ی اهواز با مشکالت بزرگترتیمرکز

 جهي چند ساله به نتی چند روزه، چند ماهه و حتیتالش ها

  . شودیمطلوب آن محقق نم

  

  مهاجر حقوق کارگران یآزاد ساز
  سطح دستمزدهاهي علیطرح

 
 به یالملل ني بزرگ بیها  راه در وهله اول شرکتنی ااز

 از کارگران ارزان یشماري تا تعداد برسند  یاهدافشان م

 از حداقل تر نیي پای داشته و دستمزداري را در اختمتيق

  .” پرداخت کنندیدستمزدقانون

 ی و مهاجران در کشورهاانیحضور پناه جو: اشاره

 خصمانه و واکنش غاتي اروپا با تبلهی اتحادژهیمختلف، به و

 ماوراء یها  غرب و حزبی همگانیها مغرضانه رسانه

 غاتي که در تبلیتينکته پر اهم. راست همراه بوده است

 و کار ی زندگنهي از آن در زمی نشانی خبرسميالیامپر

 ی براشانی کار ارزان ایروي نافت،ی توانيمهاجران نم

 یگزارش.  استی فراملیها، موسسات و انحصارها شرکت

 و فقط ،یا  گوشهگردد، ی به خوانندگان ارائه مریکه در ز

 و انحصارات یدار هی سرمای دولتهااستي از سیا گوشه

 و انی کار ارزان پناه جویرويمند از ن  بهرهیستيالیامپر

  . کنديمهاجران را افشا م

 حداقل دستمزد دولت آلمان در صدد است که در رابطه با

 که در یبنابر مذاکرات. نسبت به پناهندگان استثنا قائل شود

 و کار صورت گرفته است، ی آموزش، دارائیها وزارتخانه

   و ی که مدارک کاری پناهندگان و مهاجرانیقرار است برا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اند، حداقل   کرده ی را معادل مدرک آلمانشان یتخصص

 ريي به تغیازي ننکهیم بدونه ا اقدانیا. ردي تعلق نگستمزدد

  . استدهي شده رسادی یها  ارگانبیقانون داشته باشد به تصو

 کی علوم مجلس آلمان ونيسي ، کم٢٠١۶ آغاز سال در

 در نیا.  به ضد منافع پناهندگان در نظر گرفت یاستثنا کل

 حداقل دستمزد به افتی از دری است که حق برخورداریحال

 همه در ی براریجرا استثنا ناپذ قانون قابل اکیعنوان 

 تواند  ی پس رفت منیا.  استدهی مشخص گرد یقانون اساس

. ندازدي در بازار کار را به خطر بیی و سه جانبه گرادلتعا

   کارگران و اني تفرقه مجادی اشنهادي پنیهدف دولت از ا
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بر خالف استقبال .  آنها استیزحمتکشان و سرکوب مزد

 یها کای سندی سراسرهی اتحادشنهاد،ي پنی از اانیکارفرما

  .کند ی نقشه اعالم منیآلمان اعتراض خود را نسبت به ا

 بی فرهیبر پا”  آلمانی براگری دیا نهیگز”  حزب استيس

 یآقا “ ی حزب دست راستنیرهبر ا. تودها قرار گرفته است

 راه در وهله اول نیاز ا“:  گفته بود”یجورج پازدرسک

 تا تعداد رسند  ی به اهدافشان میالملل ني بزرگ بیها شرکت

 و داشته اري را در اختمتي از کارگران ارزان قیشماريب

. ” پرداخت کنندی از حداقل دستمزد قانونتر نیي پایدستمزد

حداقل “ برداشتن ن  اي خواستار از مشي پی حزب چندنيهم

 نی برنامه ارایها شده بود، ز  دستمزدیو آزاد ساز” دستمزد

 و یزي ست یسا بر مخالفت با قانون کار و خارجحزب اسا

 حزب، نیابر خالف .  زحمتکشان قرار داردني تفرقه بجادیا

 ستي خواه، حزب کمونی ترقیروهاي نریو سا[حزب چپ 

مخالف سر سخت سرکوب ] ی کارگریکاهایآلمان و سند

 از  یکیخانم سارا واگن کنشت مسئول .  استیمزد

 قانون نیتار متوقف نمودن ا حزب خواسنی ایها ونيفراکس

  . از طرف دولت شده استیضد کارگر

 اجازه ای که از پاسپورت و ی پناهندگان و مهاجرانالبته

بنابر . شوند ی استثنا نمنیاقامت برخوردار هستند شامل ا

 زي اداره کار، در پائیآمار اعالم شده از طرف خبرگزار

 دارند  وجودیی اروپاري نفر غ۴٧۵٠٠] ٢٠١۶[سال گذشته 

 یاجران از مهدی بانيهمچن. شوند  ی شده مادیکه شامل استثنا 

 ،یونانی ،یکارگران لهستان [یی اروپایها  کشورگریکه از د

 نیهستند نام برد که ا] … وینی اکرا،ییايتالی ا،یپرتغال

 ی عدم برخورداریعنی.  خواهد شدزياستثنا شامل حال آنها ن

 دارن هی سرمانیع ادر مجمو.  حداقل دستمزدافتیاز در

  . مصوبه سود خواهند بردنیهستند که از ا

 ١٣ بازار کار و مشاغل، ی موسسه پژوهشی نظر سنجبنابر

 باال و شش درصد یلي مدرک تحصیدرصد پناهندگان دارا

 مدرک به عنوان کارگران مجرب و آزموده هستند، یدارا

   رشته کی پناهندگان در نی از ایگری دادی تعداد زنيهمچن

  

  

  

  

  

   در کشورشان شرکت کرده بودند ی آموزشای و یتخصص

  مدارک.  نتوانسته بودند به اتمام برسانندیلیکه بنابر دال

   شناخته ی پناهندگان معادل مدرک آلماننی از ایاريبس

 در رشته توانند  ی کار مافتنی در صورت  ی ولشود، ینم

  .مورد نظرشان کار کنند

 را به یی شده، الگودای سه وزارت خانه ني بمصوبه

 با توانند  یها م  که چگونه کارفرمادهد  یها نشان م کارفرما

 پا ری حداقل دستمزد را زی دولتمي تصمنیاستفاده از ا

 یدر صورت.  کار ارزان سود ببرندیروي ننیگذاشته و از ا

 ماه ٩ نتواند پس از یا هی کارگر نجار سورکیکه 

 بدهد، قانون حداقل  مدرک تخصص خود را ارائهیوزکارآم

 از  یکی استفان کزل یآقا. دستمزد شامل حال او نخواهد شد

 آلمان نسبت ی کارگری سراسرهی اتحادرهی مدئتياعضا ه

 اعتراض نموده و به حق ماتي و تصمشنهاداتي پنیبه ا

 صحت و ،ی ماه دوران کارآموز٩ که چرا قبل از پرسد  یم

  .رسد ی مدارک به اطالع افراد نمت عدم صحای

 باال اري بر پناهندگان و مهاجران بسی و روحی کارفشار

 سخت و دشوار است  تا کار مورد اري آنان بسیاست؛ برا

 بازار کار یبنابر آمار موسسه پژوهش.  کننددايشان را پ نظر

 تا نوامبر سال ٢٠١۵و مشاغل آلمان؛ از دسامبر سال 

فق  کشور خارج از اروپا مو٨ نفر از ٣۴٠٠٠ فقط ٢٠١۶

 یها  افراد با قراردادنی درصد از ا٢٢ کار شدند که افتنیبه 

  .اند  دالل به کار گمارده شدهیها  شرکتقیموقت و از طر

 نامعلوم، نداشتن اقامت دائم و خطر ندهی از آی و نگرانترس

 انی گذار بر پناه جورياخراج از کشور آلمان، از عوامل تأث

تنها . رندیستمزد بپذ دنی را با کمتر یاست تا هرگونه شغل

 ی طبقات ی همبستگها، یعدالت ی بنی از ایريراه جلوگ

 و ان کارگریابراز همبستگ. کارگران و زحمتکشان است

 ظالمانه کارگران مهاجر و پناه جو طی که شرایزحمتکشان

  .را ندارند

   پ– کا – زبان د ی آلمانتی عصر ما، ساهی از نشربرگرفته

  کوشا فرزی از پروترجمه
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   ماني پناه سرزمی برانيپ

  بيصادق شک
 هفتاد و پنچ ساله ستیرمردي کارگاه محل کار من پجنب

 رنگ که ی درشت آبی بلند ، چــشمهایالغر اندام ، با قد

نسبت به هم سن و ساالنش، چابکتر و فرز تر به نظر 

 و چروک ني و پراز چدهی و رنگ پردي سفیبا پوست. رسديم

 رتري که او را پی سراسر رنج پر مشقت ویو زندگ

 . اندینماي چه هست ، مآنوشکسته تر از 

 با او هم ی اقهي چند دقشود،ي ملي ها که کارگاه تعطعصر

 یهمه جور کار .دیگوي اش میاز زندگ .شوميصحبت م

 کار ی نهي اش در زمی کاریی ها و تواناتيکرده ، از قابل

 به انجام آن  قادرگری دیري که به علت پد،ی گوی میساختمان

 . ستين

 .  کنم یاگر کار باشد م:  همه با سماجت اصرار دارد نی ابا

 نیاز ا.  مشغول است ی در کارگاهی شب ها به نگهبانفعًال

 حداقل ی برایعنی .ردي گی هزار تومان م١٨٠ انهيبابت ماه

 . رديگي هزار تومان م۶ هر ساعت ی ساعت نگهبان١٢

 ی زندگتياز وضع . گرید یای و مزامهي ، بیليبدون تعط

بچه ها نه تنها  : دی گویم.  است یاش به شدت ناراض

 رو زارني ،خودشون هم درد مکنني من دوا نمز ایدرد

 که ی نداریچي هاي گن بعِد مردنت از مال دنیم. دردام 

 رديگي همسرش هم طرف بچه ها را مایگو . یبرامون بذار

 که من یارگي محکم به سی ، پککشدي از ته دل میآه. 

 دیگوي بلعد و می و دودش را با ولع مزنديمهمانش کرده ام م

 گفته هم نيدر هم. کنه جوون ريخدا آخر و عاقبتمونو به خ: 

 نه ؟ پس از ای خواهد شد ري به خنکهیا.....  دارد دیترد

 چه اي دونم کار دنینم : دهدي سکوت ادامه میلحظات

اما . مهندسه  از بچه هام درس خونده و یکی. استیجور

   از ی هم خبریدي شب عنیا.رهي گی از ما نمیاصًال سراغ

  

   هاکههیدر محل کار از دو سه تا از همسا. ما نگرفت 

  . دارد ینگهبان در کارگاهشان ندارند توقع پول مختصر

 و اضطراب از حرکات و رفتارش ی ، نگرانأسیحالت 

 لشانحای ناراحت و پریلي خشيچند روز پ.  است انینما

 ، که برم و تنها گردمي می اتاق خالهیدنبال :  گفت یبود، م

 همش شهي زن و بچه هام سلوکم نمباتو خونه .  کنم یزندگ

پدر  : می گویم. اگر تنها باشم راحتترم.  زنند یسرکوفتم م

جواب .  سن و سال سخته نی تو اونم تو ای براییجان تنها

 ی میتراش سنگ یتمام عمرم که تو غربت برا:  دهد یم

اون ..... چرا؟گهی پرسم همسرت دیم. رفتم تنها بودم پسرم 

:  دهد ی خفه جواب میی کنه؟ با صداینمچرا بات خوب تا 

 شست و شو و پخت و پزشونو ی بچه ها کار هایزنم برا

.  رسند ی به زنم مشهيکم و ب..... یاوناهم ا.  ده یانجام م

 من ی بچه ها جوون،یدونيم .ننديبي میمنو نونخور اضاف

 به پدرم شهي که همیمن.  نخواهند داشت یآخر و عاقبت خوب

 به چه گهی اونا دنيبب.  حال و روزمهنی،ا کردم یخدمت م

 و رسهياآلن صاحب کارم م : دی گویدفعتًا م . فتني بیروز

 را با عجله هورت شی چایته مانده .  کنه یباهام دعوا م

 .  رود ی و مشودي بلند مکشدويم

 از پنجاه سال دور از شتري که بیآدم. شود ی متأثر مانانس

 خود کار کرده و جان کنده اریخانه و خانواده ،شهر و د

 گذشته ، در تياست و تمام عمرش با رنج و محروم

 ی بدی لقمه نان ،شب ها باکی ی هم برایريروزگار پ

 و یريپ... .   .ی و نداریريپ.  بدهد ی بکشدو نگهبانیخواب

 و سر یريپ .....یدي و ناامیريپ......مزمن  یادرد ه

 زیفرجام و عاقبت گر . شی در مقابل زن و بچه هایافکندگ

 در ی و منزلتی حامچي است که هی زحمت کشرانسانیناپذ

 . نداردی دارهی سرمای جامعه
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ربايجان پروسه های منطقه ای و جهانی را مد نظر داشته، با بيش از نيم قرن تجربه فعاليت سياسی فرقه دموکرات آذ

ملی مردم آذربايجان را جهت داده، فعاليت خود را در  مبارزه های گذشته و با درس عبرت گرفتن از ناکامی و پيروزی

  .             مقياسی جديد ادامه می دهد

                                                                                                           پيشه وری                       



 
 
 

  
  راني ترامپ به اکردي روی در چگونگیتامل

 لري مديوي دآرون
 
 با تمرکز بر ییکای آمرسندهیره کننده و نو ارشد و مذاکلگريتحل

 ی المللني مرکز بری هم اکنون مدلريم.  استانهيمسائل خاورم

 مشاور نياو همچن.  استشمندانی اندی برالسونیوودرو و

 و خواهی جمهوریارشد وزارت امور خارجه در دولت ها

  .دموکرات بوده است

 یه و در پ در ماه گذشتني فلکلی مای وقت– لري مدیوی دآرون

 کشور هشدار نی رسما به حکومت اران،ی ای موشکشیآزما

گرچه به .  شادمان بوداني منی در الیي اسراریداد، نخست وز

 ی ملتيمشاور امن ( ني فلی با استعفاکیندی انيگفته مارت

 در امور ود از همفکران خیکی اهوي، نتان)کایبرکنارشده آمر

 نیل  او هفته گذشته به ا حانی را از دست داد، اما با ارانیا

از » دونالد ترامپ« دولت یباني به واشنگتن آمد تا از پشتديام

.  حاصل کندناني اطمرانی اهي سفت و سخت علیموضع

 را ترک کرد که دولت ترامپ ديسف  کاخناني اطمنی با ااهوينتان

 را به چالش رانی ایا  منطقهیها استي سیتر ی جدکردیبا رو

  .کشاند یم

 یني عیتي خود را به واقعی شعارهاديسف  از آنکه کاخ شي پاما

 بودن ی و عملی منطقزاني کند، الزم است ملی تبدني زمیرو

 کند؛ آنهم بر اساس ی را بررسرانی ایا  کاهش نفوذ منطقهدهیا

 ترامپ در دوره انتخابات ی شعار اصل– »کایاول آمر«شعار

الزم است که  نيهمچن. لي نه فقط با درنظرگرفت منافع اسرائ–

 یها نهی و هزرانی در مقابل ای تقابلاستي منافع س،ینيزبیبا ر

به .  مدنظر قرار دهدزيبالقوه، خطرات و عواقب آن را ن

 در رانی ایینما- قدرتهي علرانهي سختگاستياحتمال فراوان، س

   کارآمد نخواهد بود؛ر،یمنطقه، به علل ز

  ديدر تلگرام بخوان 

 که کي بالستیها  موشکشیه علت آزما را برانی ادی باکایآمر

 کند و می را نقض کرده است تحرتي امنی شورایها قطعنامه

 خود یا- را نسبت به تعهدات هستهرانی حال، انيدر ع

 که ضد ییها می تحردی بانيواشنگتن همچن. پاسخگو نگه دارد

 نیاهللا لبنان وضع شده است را اعمال کرده و ا گروه حزب

 ایاما آ. دی مجازات نمااش یستیقدامات ترور اليگروه را به دل

   دارد که بتواند رفتار ی و متحدانتي اراده، ظرفکایدولت آمر

  

  

  

  

  

  

  

 و کننده-نيي را به نحو تعرانی ایا مخّرب و نفوذ منطقه

   به چالش بکشاند و به عقب براند؟یاثرگذار

 ی برای متکبرانه اگرچه ممکن است احساس خوبیرفتارها

 زي محدود نییها نهی گزني اما چناورد،ي به همراه بدولت ترامپ

 خوب اري بستي برخوردار از موقعی کشوررانیا. هستند

 متحدان تی و حمایتي قابل توجه جمعیها- مولفهک،يژئوپولت

 احتمال دان- موجب شدهها-نیا.  توانمند و متعهد استیا-منطقه

  .دیاي بنیي پارانی ایا-کاهش نفوذ منطقه

 رانی با ای شکست داعش به همکاری براکایآمر زي عراق ندر

.  داردازي نرانی وابسته به اعهي شاني شبه نظامیو قدرت جنگ

 انداخته هی سازي با دولت عراق نکای آمری بر همکاررانیا

 ري تحت تاثدای علت روشن که دولت عراق، شدنیاست؛ به ا

 ی نظامیروهاي متحده و ناالتی نخست اتیاولو.  استرانیا

 ری از ورود داعش به سایري موصل و جلوگیق آزادسازعرا

 رانی با ایابتي جنگ نی فعلطیدر شرا.  کشور استنیمناطق ا

 که ی جنگکند؛-ی به آن فکر مکای است که آمریزي چنیآخر

 ی را با سختکای کرده است و آمرداي پیادی در آن تبحر زرانیا

 که ستي تعجب نی رو جانیاز ا.  رو به رو خواهد کرداريبس

 یی نسبت به طرح شناساکای در وزارت دفاع آمریبرخ

 سازمان کی به عنوان ران،ی ایپاسداران انقالب اسالم سپاه

 اقدام به صورت کامال قابل نیا. اند- هشدار دادهیستیترور

و سراسر ( مستقر در عراق ییکای آمریروهاي نیني بشيپ

  .دهد ی مار قریشتريرا در معرض خطر ب) انهيخاورم

 و آشفته في مهره مخالف ضعکی به کای آمرزي نهی سوررد

 و متحدان  هی که سرمایرانیآن هم در برابر ا.  شده استلیتبد

   در یعي و قدرتمند شیابتي نی نظامیروهاي از جمله ن– یشتريب
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 حضور نيهمچن.  دارد–اهللا   حزبیسراسر منطقه و واحدها

ران به همراه ی ای برایا العاده  فوقتی مززي نهي روسینظام

 کرده تی دولت بشاراسد را تقوانيآورده است و جبهه حام

 در دمشق و ی علویاز همه مهمتر، حفظ حکومت. است

 ی اسالمی منافع جمهوری به سمت لبنان برایا بازماندن پنجره

 دولت ترامپ شکست تی که اولویتا زمان.  استیاتي حرانیا

 جنگ و نی ادر هي از مشارکت روسناني اطمه،یداعش در سور

 ی برایلی ست که تمایعي با تهران باشد، طبیا حفظ توافق هسته

  . وجود نداشته باشدهی در سوررانی با اییارویرو

.   استمانيپ- همدل و همی حوثاني با شورشرانی ازي نمنی در

 می از رژتی هستند که با ابراز حمای خشنانی ها جنگجویحوث

 یها بمباران.  هستندیساي کسب منافع سی در پمن،یسابق 

 شی تنها موجب افزامنی عربستان در اثر ی و برمسئوالنهيغ

.  استده موضع آنان شتی و تقورانی و اها ی حوثتيمحبوب

 در رانی مهار ای که براديشیاندي بنی به ادی متحده با االتیا

 واشنگتن از ندهی فزاتی دارد؟ حمایا- چه برنامه قايمنطقه دق

دارتر   را لکهکای مخدوش آمرریبستان تصو عریی هوااتيعمل

 یمنی ی از جناحکای آمرتیراست آن است که حما. خواهد کرد

 را در متحده االتیها باشند، ا-ی که حوثگری دیدر مقابل جناح

 یا -دهی آنکه فای گرفتار کرده است، بیفي کثیدام جنگ داخل

 و ی آن است که توقف اجبارتيواقع.  از آن متصور باشدزين

 منی که به رانی اییای دریروي نیها-یبه عقب راندن کشت

 ی است که موثر باشد و حتدي بعیلي کند، خیسالح منتقل م

 به تواند-ی متحده را ماالتی و ارانی ای جدییارویخطر رو

 کای امریاتي آن است که تنها منفعت حتيواقع. دنبال داشته باشد

 هم نین است که ا عربستارهیجز  القاعده در شبهی نابودمنیدر 

  .رديگ-ی قرار مرانیدر حوزه منافع مشترک با ا

 هستند؟ هنوز زود اتي واقعنی قادر به درک اها-ستي ترامپایآ

 ضد جي اما با وجود سخنان مهم،ي باره قضاوت کننیاست در ا

 متحده با سخنان او االتی ترامپ، هنوز عملکرد ایرانیا

 یمبارزات انتخابات او در یبعد از صحبت ها. مطابقت ندارد

 فاصله خواهد گرفت، رانی با ایکه گفت او از توافق هسته ا

 گرفته است مي تصم،ی فعلطی حداقل در شرا،ی جمهورسیير

 ی هشداررانی به  اني هم که فلیوقت. دیاي توافق کنار بنیبا ا

   را به خاطر رانی انکهی در مورد ایسخت داد، او کلمه ا

  

  

  

 اسد، بازخواست خواهد کرد، حرف کارتی جنامی از رژتشیحما

  .نزد

 سپاه یی شناسای براکای آمرلی رسد، تمای که به نظر می حالدر

 رو به یستی تروری به عنوان سازمانیپاسداران انقالب اسالم

 را به خاطر رانی ادیافول است، دولت ترامپ همچنان با

 مزيژنرال ج.  ها به چالش بکشدی وقفه از حوثی بتیحما

 سیي پومپ، رکی دفاع دولت ترامپ، و ماری وزس،يمات

 متحده در االتی منافع ادی تهدنی تری را جدرانی اا،يسازمان س

 رقابلي غیشتنداری حال دولت ترامپ خونیبا ا.  دانندیمنطقه م

 حال نیاما با ا.  به خرج داده استرانی نسبت به ایانتظار

 به منظور  است که از مالقات خود با ترامپدواري اماهوينتان

  . استفاده کندرانی اابل در مقدي استقامت کاخ سفميتحک

   کرد؟دی باچه

 نی است و ایني بشي پرقابلي غشهي همزي نرانی رفتار االبته

 رانی ای از سوزي آمکی رفتار تحرکی با تواند-ی متيوضع

 ی برایرانی ای تندرویها قی مثال اگر قای کند، براداي پرييتغ

 تند از ی احتمال پاسخنند،یافريمزاحمت ب ییکای آمریها یکشت

 سخت یريگ موضعاما به هرحال .  دولت ترامپ باالستیسو

 ای آنکهی  و ایاستي سني به عواقب چنشهی بدون اندرانی اهيعل

 یها تی منافع و اولوگری  بدون به خطر انداختن  داستي سنیا

 سکی و پررري خطی امرر،ي خای رسد ی به هدف مکایمهم آمر

 کای اعتبار آمر،یروزي بدون پیساختن آتش جنگ روشن. است

 و دولت ترامپ را با دي کشهد به چالش خواشي از پشيرا ب

 یا- جبههليتشک.  مواجه خواهد ساختی جدییها-دیترد

 ی جاه طلبکی ممکن است زي اعراب نی با همراهیرانیضدا

 رقابلي غی قدرتزي نرانی باشد،  اما اليبزرگ اسرائ

 است، چه یر منطقه است که مهار آن کار دشوار دیپوش-چشم

 است که ی انهی هزنیا. راند بتوان آن را به عقب نکهیرسد به ا

  . حاضر به پرداخت آن شده اندکایواشنگتن و مردم آمر

 استي سکی ل،یي کورکورانه از منافع اسراتی حمایبرجا

 یري جلوگیرانی ضدایها-یی از ماجراجویعاقالنه و منطق

 از یري به نفت، و جلوگیشکست داعش، حفظ دسترس. کند-یم

 یها-تی از اولوتواند-ی م،ی کشتار جمعیها-اشاعه سالح

 رانی بر مهار اتوان-ی راه منی متحده باشد و در ااالتیا

   ی مانند مقابله با ترورهاگر،ی دیدر محور.  کردکزتمر
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 حفظ ثبات در عراق و حفظ توافق ،ی سنیها-ستیجهاد

 رانی با ا– به آن متعهد است رانی که ایتا زمان – یا-هسته

 کی در نظر داشت که دیبه هرحال با.  کردی همکارتوان-یم

 في کثیها-یري در درگشتري بیري عاقالنه از درگاستيس

  .کند-ی ابا میا-منطقه

 رانی در برخورد با اکای اثربخش آمرکری روکی نیبنابرا

 از شرکا و متحدانش در برابر  کای باشد که آمرنی اتواند-یم

 در یران ی کشتی از آزادتی حمای دفاع کند، برارانیحمالت ا

 استفاده کند، به حمالت ی از اجبار الزم و ضرورفارس جيخل

 کشور نی ایبانيشت که به پی  حمالتای رانی ای از سویستیترور

 ممکن است صورت ییکای آمریروهاي نای ساتي تاسهيعل

 از یري جلوگی کند و برایريشگي از آنها پای و  پاسخ دهدرد،يگ

  . از زور استفاده کندزي نرانی ای از سویا نقض توافق هسته

  

  

  

 آن باشد که ازمندي دولت ترامپ ن،یزي مهمتر از هرچدیشا

 خود در رانهي سختگاستيدرباره اهداف خود در منطقه و س

 آغاز ی برارانی اکی تحرایآ.  کندشهی اندقاي عمرانیبرابر ا

 خارج از رانی رفتار الی تعدایو ) در منطقه(تر   گستردهیجنگ

 ترامپ ولت دی برا،یمتي به هر قیچارچوب توافق هسته ا

 ی براییکای اهرم آمری اقدامني چندی خواهد بود؟ شاسريم

 را یا  بهتر در مذاکره مجدد توافق هستهییها نهیکسب گز

 نی اجهي نتشیرش ها دولت در دامنه نگنکهیمگر ا. دی نماتیتقو

 داشته ی و نقشه راه مناسبندي را روشن و واضح بباستيس

 در کای آمریاني حافع که منی صورت و وقتنی اريباشد، در غ

 در مصاف با تهران یی جوزهي و ستیري سختگست،يخطر ن

  . کندی را بدتر متيفقط وضع

 نگاه نو: منبع

 
   رفاه کارگرانی برایخانه ا
  شيدايپ به یخي تارینگاه
  یاجتماع ني پژوهش تامی عالموسسه
 یني چگنايس : سندهينو

 
 مختلف آن یها  ما که در بخشی فعل  است که در جامعهجالب

 مختلف مشغول به کار هستند، یها ها و پژوهشگاه دانشگاه

 40 بالغ بر یتي جامعه که طبق آمارها جمعنی کارگران ایبرا

 هنوز دهد، ی مليشک مرتبط را تی نفر با خانوارهاونيليم

  . مستقل وجود نداردیا پژوهشکده

 کشور به وجود یاجتماع ني در تامی نهاد1371 سال لی اوادر

 ی بخش مهمیريگ  در شکلی دو دهه بعد نقش مهمیآمد که ط

  : کردفای ارانی درباره جامعه ای و اقتصادی اجتماعقاتياز تحق

 از دل  موسسه خودنیا. یاجتماع ني پژوهش تامی عالموسسه

 کار یروهاي از نیتی نهاد حمانی آمد که مهمترروني بیسازمان

.  حاکم بودی در داخل مناسبات رسمرانیو طبقه کارگر ا

 تومان ونيلي م50 بالغ بر ی محدودییموسسه در ابتدا با دارا

 سال در موسسه نیهرچند اساسنامه ا. شروع به کار کرد

 موسسه نی اشيپ ی اما از مدتد،ي رسیی نهابی به تصو1374

 نی ایمطابق اساسنامه هدف اصل. کار خود را آغاز کرده بود

 تي در خصوص وضعقيموسسه کمک به انجام تحق

 نی آخری کشور و به طور خاص بررسیاجتماع نيتام

   در خصوص وضع طبقه کارگر و ها یها و بررس گزارش

  

  

  

  

  

  

  

د به  بتوانقی طرنی فعال در اقتصاد کشور است تا از ایروهاين

 سالمت و دوران ات،ي حفاظت از حی بهتر برای نظامجادیا

  . بپردازدرانی کار در ایروهايفراغت ن

 تولد، رونق، یها نهي به زمميکن ی می نگاهادداشتی نی در ا

 و نسل شیدايپ.  نهادنی دوباره ایی بازگشاتیفترت و در نها

در  موسسه نی اانگذاري که به عنوان بنی فردنی مهمتردیاول شا

  .اني کرباسی جز مهدستي نی مانده است کسیذهن همگان باق

 در دهه یاجتماع ني سازمان تامرعاملی مداني کرباسیمهد

 شی و با توجه به روند رو به افزااني منیاما در ا. هفتاد بود

 یا  موسسهسي کار در کشور، او ضرورت تاسیروهاي نزانيم

   رانیان ا کارگرشتي و معاتي را که در خصوص حیقاتيتحق
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 نیان در ايکرباس. کرد ی حس مشي از پشي بپردازد، بقيبه تحق

  :دیگو یخصوص م

 و دیي با تأرانیوز اتي توسط ه1370ماه   در بهمننکهی از ابعد«

 ی رفسنجانی هاشمی وقت جناب آقاجمهور استی رتیحما

 یشورا. انتخاب شدم چند برنامه را در دستور کارم قرار دادم

 کردم و از صاحبنظران خواستم تا جادی ای مشورتیزیر برنامه

در .  کنندی بررسرا سازمان مدت انيمدت و م  کوتاهیها برنامه

  . مدت با چند مشکل در سازمان مواجه شدمنیا

 به اصالح ساختار ی جدازي نیاجتماع ني نخست، سازمان تام

 و ها نامه نیي چه ساختار آ،ی انسانیرويچه ساختار ن. داشت

 شدگان مهي ما با بني موثر بیدوم، ارتباط. یجارمسائل 

 کارگران، بازنشستگان و ژهی به ویاجتماع نيتام

 سازمان ی جزو سهامداران اصلقتي که در حقرانيبگ یمستمر

سوم، نداشتن ارتباط دوطرفه، نبود .  وجود نداشتستنده

 کل تی حماميتوانست یچهارم، ما نم.  و ابهامیرسان اطالع

  .»ميشته باشمجموعه را دا

 موسسه، انگذاري به عنوان بناني کرباسیها  صحبتطبق

 به ازي نیاجتماع ني برد که در آن زمان نهاد تامی پتوان یم

 رانی آن در ایازهاي کار و نیروهاي از نیتر شناخت گسترده

 ی بهتریزیر  شناخت، بتواند برنامهنی ایداشته است تا بر مبنا

 دي تولیروهايارگران و ن از کیتی ارائه خدمات حمایبرا

 کی از درون انياما حرف کرباس. کشور ارائه و اجرا کند

 در جامعه یاسي سی اجتماعتي موجود در واقعیمنطق ضرور

  .دهد ی خبر مزي نرانیا

 هنوز پا ی متنوع کارگریها  دهه هفتاد، تشکللی اوارانی در ا

 و برون ی مدنی که نهادهایطی شرانيدر چن. نگرفته بود

 کارگران در کشور کمرنگ بودند، توسل به ی حامیتيمحاک

 کارگران در درون ی به عنوان نهاد حامیاجتماع نينهاد تام

 از ع دفای ممکن برایها نهی از معدود گزدی شات،يحاکم

 ضعف تي ساده، در وضعانيبه ب.  کار در کشور بودیروهاين

 ی براقی طرنی مهمتری مستقل و مدنیها یانجي و مینهادها

 نهادها درون  لي استفاده از پتانسرانیمک به طبقه کارگر اک

 جهت نهاد نیاز ا.  موجود بودی و قانونیمناسبات حقوق

 اني موع مشریانجي منی به منزله مهمتریاجتماع نيتام

   توانست ی موجود میاسي و سیکارگران و ساختار اقتصاد

  

  

  

 یروهاي نتي بهبود وضعی برایا  نسبتًا گستردهراتييموجب تغ

  . آن زمان باشدرانیکار در جامعه ا

بعد از «: دیگو ی مزي خصوص ننی در ااني کرباسیمهد

 یها تی جنگ و محدودطی در شرای انقالب اسالمیروزيپ

 نتوانسته بود وقت چي هیاجتماع ني سازمان تامی اقتصاددیشد

 از کارگران، تی خودش را در حمایکه نقش اساس

 در دستور جهيدر نت. ان انجام بدهد و بازنشستگرانيبگ یمستمر

 در چارچوب قانون فراهم یالتي گرفت تا تسهقرارکار ما 

 نی ای و برامي کسب کنی نسب تی رضامي که بتوانی به نحومیآور

 نی که امي داشتازي سازمان نی به منابع درآمدی نسبتیرضا

  .زمان بود  طور هم مستلزم انجام چند اقدام به

 یا نهی هزکرد ی پرداخت نمی کارفرما پولتا آن زمان اگر. 1 

 مهی چون بر اساس قانون جرگرفتند ی نمیا مهیهم نداشت و جر

 داده صي نگهبان خالف شرع تشخی را شورایرکردی دريتأخ

. می کردنی را تدویا حهی السینو شي اساس، ماپنیبر ا. بود

 اري بستیری دولت و مدتی صورت گرفت و حمااريتالش بس

 ميبعد توانست. مي را داشتینور  ناطقی آقاژهیه وخوب مجلس ب

 و مي نگهبان صحبت کنی محترم شورایتک اعضا با تک

  . هم اصالح شدی منابع درآمدجهي و در نتبی تصوی قانونتاینها

 و وصول طلب ما از دولت بود یگذار هی سرماستميبحث س. 2 

 ندارد تا به یا  پرداخت طلب ما بودجهی دولت برامیدیکه د

 که یتی ما با همه حمارو، نیاز ا.  به ما بدهدینگیصورت نقد

 شنهادي را در مجلس پیا  تبصرهمي داشتیجمهور استیاز ر

 استی مجلس و رسهیير اتي که خوشبختانه مجلس، همیکرد

  . کردندتیمجلس حما

 شخصا اجازه ی رفسنجانی هاشمی جناب آقاجمهور استی ر

ر مجلس مطرح شد و در  بدون مجوز دولت درو نیاز ا. دادند

 که موردنظر ما است از دولت ی مختلفیآنجا قرار شد واحدها

 سازمان قرار اري که در اختی کالنهی و سرمامي کنافتیدر

انش ي است که از دولت وصول شد و بنییها گرفته بابت طلب

 نیتر از آنجا شروع شد و به نظرم در کنار تمام کارها از مهم

  » انجام شده بودیکارها

 ازمندي نهاد ننی ا،یاجتماع ني نهاد تامسي اما در کنار تاس

 مربوط یها  پژوهشنی سو آخرکی بود تا بتواند از یا موسسه

   به داخل کشور منتقل یبه کار و کارگران را در سطح جهان
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 ی برایاجتماع ني نهاد تامی بازونی مهمترگری دیکند و از سو

  . کشور باشدرکار د یروهاي نتيشناخت هرچه بهتر از وضع

 که ی کار اساسکی«: دیگو ی مباره نی در ااني کرباسی مهد

 ميني ببنکهی بود و ایاجتماع ني تامندهیانجام شد فکر در مورد آ

 ی بحثی اجتماعمهيچون در هر صورت ب. گذرد ی چه مايدر دن

 اساس بحث پژوهش نيبر هم. مينبود که ما اختراع کرده باش

 موسسه سيتأس به سمت مي بعد رفتدر سازمان مطرح شد و

  .یاجتماع ني پژوهش تامیعال

 ی موسسه آقاانگذاراني کنم از بنیري جا دارد ذکر خنجای در ا

زادگان که مشاور من بود و بعد در کنار   محمد عباسديدکتر س

 که ی افرادهي و بقی دکتر بهرام پناهی مرحوم جناب آقاشانیا

  .اشتند موسسه حضور دیانداز در موقع راه

 موسسه پژوهش از درون سازمان یانداز  در بدو راهمتاسفانه

 ییها  و کارگران مقاومتشدگان مهي بندگانیو از طرف نما

 در هر صورت ی عدم شناخت بود وللي به دلدی که شاشد یم

 با ما داشته باشد و بتواند یموسسه پژوهش توانست رابطه خوب

 یالملل ني بیاجتماع نيام تهی اطالعات و دانش از اتحادنیبا آخر

)issa ( باiloاما در کنار .» کنددايها ارتباط پ  و با دانشگاه

 وقت سازمان، افراد رعاملی در مقام مداني کرباسیمهد

 از دو شي به بکی نزدخی حضور داشتند که در تارزي نیگرید

  . کردندفای ای پژوهش نقش مهمی موسسه عالسيدهه از تاس

 زي نانيکرباس. زادگان بود  محمد عباسدي افراد سنی از ایکی

. داند ی موسسه برجسته منی اشیدايزادگان را در پ نقش عباس

 پژوهش ی موسسه عالسيزادگان درباره تاس خود عباس

  :دیگو یم

وجود آورد که در   احساس را بهنی موجود سازمان امشکالت«

 سه گروه رشی سازمان مورد پذیها یريگ مي تصمیموارد

گانه   و بدنه سازمان به عنوان عناصر سهانیکارفرماکارگران، 

 پژوهش که مفهوم آن تدارک دهی اساس، به انیبر ا. نبود

  .شد است، توجه رانی مدیريگ مي تصمی الزم برایها داده

 مدنظر بود از جمله ی سواالت متعددیاجتماع ني در حوزه تام

چگونه  است و نهي سازمان تا چه اندازه بهیگذار هی سرمانکهیا

 یها  بود که از گروهنی اگریمشکل د.  آن را ارتقا دادتوان یم

   خدمات سازمان تی بر عدم کفای مبنییها تی شکایکارگر

  

  

  

  

 یشنهادهاي و پاتیا شکنی الی اما ابعاد و دالشد ی مافتیدر

 یقاتي موسسه طرح تحقلي دلنيبه هم.  مشخص نبودانيشاک

 را تدارک یاجتماع ني کارگران تحت پوشش تامتی رضازانيم

  . قرار دادی و مورد بررسدید

 مطرح بود تا چه اندازه ساختار سازمان زي سوال ننی ا

 یها و راهبردها هماهنگ است که برا  با هدفیاجتماع نيتام

 در خصوص یقي سواالت تطبیکسریپاسخ به آن 

در آن دوره، به .  کشورها شکل گرفتری در سایاجتماع نيتام

 یابی نقد و ارزی صاحبنظران براگریارکت دمنظور کسب مش

 سازمان یها  کنگره،یاجتماع ني سازمان تامیها تيفعال

  .»می کردجادی را ایاجتماع نيتام

 از شي موسسه بنی اسيزادگان تاس  عباسیها  طبق صحبت

 ضرورت کی ندی باشد، برای فردتي خالقکی از یآنکه ناش

 پس از رانیدر ا یاجتماع نيتام.  بودی و اقتصادیاجتماع

 تي و هدفش کمک به بهبود وضعسيدالتاسی جدیجنگ، نهاد

 و قي دقیری که تصویطیاما در شرا.  کارگران بودیشتيمع

 موجود و رانی و اشتغال کارگران ایشتي معتيمنسجم از وضع

به .  سخت بوداري هدف بسنی به ایابيدر دسترس نبود، دست

تن دوباره  درست چند سال بعد از پا گرفلي دلنيهم

 ازي ننی، ا1368 در سال یعنی رانی در ایاجتماع نيتام

 ی برایاجتماع ني که سازمان تامشد ی حس مشتريروز ب به روز

 بال کی ازمندي کار کشور، نیروهايارائه خدمات بهتر به ن

 طی از شراقي دقییها  است تا بتواند آمار و گزارشیپژوهش

  . داشته باشداري در اخترانیکارگران ا

 اني کرباسی شخص مهدی جدیها یريگي و با پلي دلني به هم

ها و   دادهی گردآوری برایی شد تا هم فضاسي موسسه تاسنیا

 باشد و هم رانیها در خصوص کارگران ا آمار و گزارش

 انيوگو م  بحث و گفتی کند براجادی اکي شبه آکادمییفضا

 تي وضعیروشنفکران و پژوهشگران در جهت ارتقا

  .ی و اقتصادی اجتماعتی به حماازمندي نیها گروه

 اعتقاد داشت که موسسه ی خصوص حتنی در اانيکرباس

 در دوره یانی شود و دانشجولی به پژوهشکده تبدتواند یم

 ی و دکترا داشته باشد که به طور مشخص روسانسيل فوق

  . پژوهش کندرانی کار طبقه کارگر اطی و شرای زندگتيوضع
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 بعد با یها  در دورههي اولدهی انید که اگر ا تصور کرتوان یم

 موسسه به پژوهشکده نی مطمئنا اکنون اشد، ی میريگي پتیجد

 ما که در ی فعل جالب است که در جامعه.  شده بودلیتبد

 مختلف یها ها و پژوهشگاه  مختلف آن دانشگاهیها بخش

 طبق ه جامعه کنی کارگران ایمشغول به کار هستند، برا

 مرتبط را ی نفر با خانوارهاونيلي م40 بالغ بر یتيعآمارها جم

  . مستقل وجود نداردیا  هنوز پژوهشکدهدهد، ی مليتشک

 نکرد اما در داي پژوهشکده اگرچه توسعه و تحقق پسي تاسدهی ا

 یها  دورهی که در اجرا و در برخدی دمي نوشته خواهنیادامه ا

ر حد خصوص د به.  شدکی نزدیری تصونيبعد موسسه به چن

  .1384 تا 1376 یها فاصل سال

زادگان افراد   و محمد عباساني کرباسی اما در کنار مهد

 موسسه کمک نی اسي حضور داشتند که به تاسزي نیگرید

 قائم مقام س،ي تأسی که از ابتدایازجمله بهرام پناه. کردند

 ی اسبق امورمالرکلی مد،ی عونرضاي موسسه بود و علاستیر

 رهی مدأتي هتی به عضو70 دهه یها هميسازمان که در ن

 ني حوزه تأمشکسوتانيسازمان منصوب شد، از جمله پ

 امر پژوهش در نهيشي کوتاه از پیا  است که خاطرهیاجتماع

  .کند ی متیسازمان را روا

 موسسه در نوع خود جالب است، نی اسي از تاسی عونتیروا

 از شي که توجه به امر پژوهش را به حدود سه سال پیبه طور

زادگان گفته بودند، مرتبط   و عباساني که کرباسیخیتار

 هي و هدف اولشیداي در خصوص لحظه پیعون. داند یم

  :دیگو یموسسه م

 و قيگرفته، نبود تحق  صورتیها ی پس از بررس68 سال در«

 سازمان یی و رخوت در کار اجرایامر پژوهش عامل کند

 که در آن سال به یا  بودجهنياول.  شناخته شدیاجتماع نيتام

 بودجه نیاما ا.  تومان بودونيلي م5 افت،ی امر اختصاص نیا

 نیا.  نشدقي جذب امر پژوهش و تحقزي در سال بعد نیحت

  : داشتليموضوع چند دل

 دو مقوله مجزا از هم ی و پژوهشیی کار اجرانکه،ی ایکی

 یی هم کار اجراتوانستند یهستند و همکاران ما در سازمان نم

 بود که، در پرداخت نی اگری دليدل.  انجام دهندیژوهشو هم پ

 در ییها ینظر  افراد اختالفات و تنگنیحقوق و دستمزد به ا

   یا هيش حای پژوهش را کاررایز.  وجود داشتستميس

  

  

  

 در قبال آن دی تفکر وجود داشت که نبانی و ادانستند یم

ا  ری پرداخت شود و در کل، مجموعه، کار پژوهشیا نهیهز

  .رفتیپذ ینم

داشتن پژوهش توسط سازمان   اساسا محور بحث زنده نگهاما

 ی سازمان بررسیها  که بودجهی هنگام71در سال . بود

 مجزا و یا  گرفته شد تا پژوهش در موسسهمي تصمشد، یم

 72 اساس در سال ني از سازمان انجام شود، بر همرونيب

  . شدسي تاسیاجتماع ني پژوهش تامیموسسه عال

علت . وجود آمده بود  به 68 آن در سال هي تفکر اولکه یرحالد

 بود که در سازمان نیطور که اشاره شد ا  آن هم همانیاصل

 هم ی انجام شود و اگر افراد صاحبنظریی فقط کار اجرادیبا

 داشته ی با موسسه همکارميرمستقيوجود دارند به طور غ

  .باشند

 سازمان یهاازي از نی بود که بخشنی ابتدا هدف ااز

 انجام شده در موسسه یها  پژوهشقی از طریاجتماع نيتام

 و انی دانشجوی برایها از بعد نظر  پژوهشنیاما ا.  شودنيتأم

  .» قابل استفاده بودشتريمحققان ب

 مهي در نامنا اتي هلي پژوهش با تشکی موسسه عالبي ترتنیبد

با هدف کمک به پژوهش در خصوص . دوم دهه هفتاد

 سي تاسیاجتماع ني کار تحت پوشش نهاد تامیروهاي نتيوضع

 همچون محمد ییها  موسسه نامهي امنا اولاتي هانيدر م. شد

 ني و حسیمی کررجی ا،ی رزاق صادق، بهرام پناهفر، یستار

  .خورد ی به چشم مباهر

  : دومنسل

 افراد که در ی پژوهش برخی موسسه عالسي اما پس از تاس

 به رانیکشور در جامعه اخصوص کارگران و فرودستان 

 در قالب ای نهاد وارد شدند نی به اایکم   مشغول بودند، کمقيتحق

  .ها کمک کردند  از پژوهشیاري بسیريگ همکار به شکل

 برزی فرفر، ی دکتر ستاراستی و در دوره ر76 همان سال در

 نی به عنوان پژوهشگر ا،یاسي متخصص اقتصاد سدانا سيرئ

 ی پژوهشی شوراتید و به عضوموسسه مشغول به کار ش

 در کنار مشاوره، زي راغفر، اقتصاددان ننيحس. موسسه درآمد

 ني حسنيهمچن. وستي موسسه پنی ای پژوهشیبه شورا

 ی شوراتی دوره، به عضوني در همزي ناقتصاددان یميعظ

  . موسسه درآمده بودیپژوهش
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د ، افرا80 تا 76 یها  در حد فاصل سالیعنی دوره مذکور در

 دکتر ق،ي دکتر توفار،ی همچون دکتر زنوز، دکتر بازگرید

 موسسه نی اتی به عضوزيشناس ن  و محمد توکل جامعهوریکد

  .درآمدند

 تاکنون سي پژوهش از بدو تاسی طور مشخص موسسه عالبه

 محمد ديدر دوره اول س. دی را به خود دی مختلفیروسا

.  شددهیبرگز موسسه نی اسي رئنيزادگان به عنوان نخست عباس

 ،ی اس، سو،ی از دانشگاه تیری مدی دکتراليالتحص او فارغ

 فای موسسه را در نسل اول انی اگذار هی بود و نقش پاکایآمر

اما پس از .  ادامه داشت76 تا سال استی رنیا. کرد

 استیزادگان و در نسل دوم ابتدا محمد قالوند به ر عباس

  .ديموسسه رس

 موسسه بود نی سال، سرپرست اکیز  کمتر ای البته او در مدت

.  موسسه شدنی اسي رئنژاد یري شباکبر ی سرانجام علنکهیتا ا

 اعضا و همکاران موسسه شتري بري او به تعباستیدوران ر

  . پژوهش تاکنون بوده استی دوران موسسه عالنیتر پررونق

 في در طشتري بنژاد یري شبی موضع اقتصادی از لحاظ نظر

 گذاران هی از پایکی نژاد یريشب.  استفیتعر قابل یینهادگرا

 به لیاو قا.  بودرانی در ای و اجتماعی اقتصادیزیر برنامه

 و به سود یتی حمای نهادهاقیمداخله دولت در اقتصاد از طر

  .طبقات کارگر و فرودست بود

 ني همچون عبدالحسیشناسان  اما در دوره دهه هفتاد جامعه

 در گهر کين. کردند ی میکار موسسه همنی با ازي نگهر کين

 پژوهش در ی که موسسه عالییفضا«:دیگو ی خصوص منیا

 ما که از دانشگاه رانده شده یآن زمان فراهم کرده بود برا

 که در آن زمان یبه طور.  مطلوب بوداري بسم،یبود

 و رانی به موضوعات و مسائل مربوط به جامعه اميتوانست یم

 مسائل کارگران با فراغ  ویاجتماع نيخصوص مبحث تام به

  »ميشینديبال ب

 تا سال سي موسسه از بدو تاسیقاتي تحقیها  به طرحی نگاهاما

 در خصوص دی جدیی فضایريگ  شکلانگري بزي ن1384

موسسه از شروع .  استی و اجتماعی اقتصادقاتيتحق

 166 جمعا 1384 سال انی تا پا1372 خود در سال یها تيفعال

   یازهاي نهیرا بر پا) کیدول به شرح ج (یطرح پژوهش

  

  

  

  

 طرح 15 انجام داد که تعداد یاجتماع ني تامسازمانشده  اعالم

  . است1384 آن مربوط به سال یقاتيتحق

ساختار نظام « طرح ادشدهی یقاتي تحقیها  طرحنیتر  از مهم

 و انیي روستامهيطرح ب« و »یاجتماع نيجامع رفاه و تام

 ی نظر شوراریکارشناسان ز است که پژوهشگران و »ریعشا

  . موسسه اجرا کردندیپژوهش

 به ميکن ی می کلی بهتر از موسسه نگاهیری ارائه تصوی برا

از .  موسسه انجام شده استنی که در آن زمان در اییها طرح

 ی مهم مورد توجه در آن زمان، بررسیها جمله طرح

 برزی فری با همکاریاجتماع ني تامیگذار هی سرمایها بيآس

 نظام جامع رفاه و ی اجرایها نهي طرح زمدانا، سيئر

 بوده است که ی مدندي سعی با همکاررانی در ایاجتماع نيمتا

 نی ای و اجتماعی اقتصادتي در خصوص وضعزيامروز ن

  . از پژوهشگران فعال استرانینهاد و جامعه ا

 گسترده در ی پژوهشزي صابر نی دوره مرحوم هدني همدر

 از رانی اخی مستقل در تارهیري خیها ن سازماشیدايخصوص پ

  . استی خواندنزياکنون ن  موسسه انجام داد که همقیطر

 منصور ،ی عباس عبد،یی رجارضاي زنوز، علی هادبهروز

 فرشاد ها، ی مردی مرتض،یزی تبری محسنرضاي عل،یوثوق

 دي فرشتبار، ی علورضاي عل،ی جباربي احمد قابل، حب،یمومن

 ی پژوهشی موسسه همکارنی با ازي نرگی دیاري و بسیزدانی

  . گذاشتندی از خود برجایداشتند و آثار

 آن زمان قاتي از تحقیکی به ميکن ی می نمونه نگاهیبرا

 یاجتماع ني تامتي در خصوص وضعزيموسسه که امروز ن

 ها تی محدودیبررس« طرح نیعنوان ا.  قابل توجه استرانیا

.  است»یاجتماع نيتام سازمان یها یگذار هی سرمایو تنگناها

 و انرو  روشندونی فردانا، سي رئبرزی فری طرح با همکارنیا

 پژوهش به نیا.  انجام گرفته است1374 در سال گرانید

 یها یگذار هی سرمایها تی محدودیمنظور بررس

 مقابله با افت ی برایآوردن سود کاف دست   در بهیاجتماع نيتام

 توسعه خدمات طیا شرجادی از تورم و ای ناشیها ارزش

  . انجام شده است،ی توسعه رفاه اجتماعی برایا مهيب

 سازمان یها یگذار هی در آن زمان درآمد حاصل از سرما

   سهام، ،ی قرضه دولت،ی از سپرده بانکیعمدتا حاصل سود ناش
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 و امالک و یساز  شرکت خانه،یگذار هیشرکت سرما

طور متوسط   که ساالنه به یمستغالت بوده است و در حال

 داشته 70 تا 60 دهه یها  سالی طهی درصد رشد سرما3/19

 که میا  درصد رشد سود بوده4/18طور متوسط شاهد  است به 

 و ستي نیرفتنی امر با توجه به متوسط نرخ سود جامعه پذنیا

  . سازمان داردیها یگذار هی از مشکالت و مسائل سرماتیحکا

 ری زیها یبند ميدر تقس سازمان یها تی پژوهش محدودنی ادر

  : شده استیبررس

 ی دولت، مقررات قانونونیمثل عدم پرداخت د. یساختار. 1

 تابعه، سلب یها  بر شرکتیاتيخاص، شمول مقررات مال

 بانک رفاه کارگران از سازمان، تیری و مدتي مالکیقانون

 هي در مناطق فاقد توجیساز مارستاني بیها  پروژهیاجرا

  .لی تعدیها استي از سیرم ناش فشار تو،یاقتصاد

 نکردن یابی مثال ارزیبرا. ی کلیها و راهبردها هدف. 2 

 سازمان ی کلی در متن ساختارهای اقتصادیها یگذار هیسرما

  . بازار بورستيو نارسا و روشن نبودن وضع

 نداشتن سازمان در حفظ ییشامل توانا.  و درآمدنهیهز. 3

 ها یگذار هیخ بازده سرما بودن نرنیي پالي به دلریارزش ذخا

 در ها نهی شدن بازهزني سنگ،ی تورمیها  با شاخصسهیدر مقا

 یها یی دارای ناکافی نقدشوندگتي با درآمدها و قابلسهیمقا

  .ثابت

 یها  مثل انتخاب رشتهییها استينداشتن س. ها استيس. 4

 نامناسب بودن ،ی خدمات،ی ساختمان،ی صنعتیگذار هیسرما

 و اوراق بهادار و ی اعتبارالتيهره، تسه نرخ بیها استيس

  .ی اعتباریها استيسودآور نبودن س

 یها یگذار هی سرماني بیمانند فقدان مرزبند. یگذار هیسرما. 5

 مطلوب، یبند سازمان و شستا بر اساس تعادل، سهم

 بودن ضابطه ی و بني نامعای مناسب و یاستگذاريس

طرح مذکور در  فوق از ری به تصویبا نگاه.یگذار هیسرما

 یگذار هی امروز سرماتي آن با وضعاسي و با ق70اواسط دهه 

 که در ی مسائلدی به وضوح دتوان ی م،یاجتماع ني تامنهاددر 

 شده بود،  آن پژوهش ها به آن اشاره و نسبت بدان هشدار داده

  . پابرجا هستندشي کم و بزيهنوز ن

   نیاران ا همکري به تعب84 سال انی به هرحال موسسه تا پا

  

  

  

  

   خود رایی بتوان گفت دوره طالدیموسسه، دوران رونق و شا

 موسسه رقم ی برایگری دری تقداست،يپشت سرگذاشت اما س

 و 1384عصر فترت اما پس از انتخابات سال . زده بود

 سال و در 4 به بی قریبرآمدن دولت نهم، چراغ موسسه برا

 یو به خاموش بر موسسه، ری گودرزمحمد ی علاستی رزمان

 و با استی و در زمان ر88 در سال تی در نهانکهیرفت تا ا

  . محض فرو رفتی موسسه به خاموشنیدستور او چراغ ا

 یاجتماع ني سازمان تامدی جدسي رئیحي ذبی در همان ابتدا عل

.  کندلي موسسه را تعطنی گرفت که اميدر دولت دهم تصم

 سال قبل 10 از شي که در طول بیقاتي از اسناد و تحقیاريبس

 که یبه طور.  نامشخص منتقل شدیی شد به انبارهایگردآور

اند و تنها نام آنها   گم شدهقاتي اسناد و تحقی برخزيامروز ن

 بسته شدن و انحالل لي که دلستيهنوز مشخص ن. وجود دارد

 نژاد ی احمدی آقایجمهور استی موسسه در دوران دوم رنیا

  .چه بود

 نی گذاشت ای موسسه برجانی که انحالل ای اثرنی اما مهمتر

 خود ی و پژوهشی بال علمرانی در ایاجتماع نيبود که نهاد تام

 یاجتماع ني تامزانیر  که برنامهستيمشخص ن. را از دست داد

 کارگران ی براییها ها بر اساس چه آمار و گزارش  سالنیدر ا

  .اند  کردهیزیر  نهاد برنامهنی اتیو افراد مورد حما

 و کارگران تحت پوشش یاجتماع ني هرحال وضع و حال تامهب

 سال دولت نهم و دهم امروز بر همگان آشکارتر از 8آن در 

 و ازدهمی در دوران دولت ییبازگشا.  استیگریهر زمان د

 ني از نخستیکی ،یاجتماع ني سازمان تامدی جداستی رنييبا تع

  .ودب پژوهش ی موسسه عالیی بازگشادی جدسياقدامات رئ

 ی موسسه عالیامنا اتي هی نوربخش خود از اعضای تقديس

اما .  فر بودی محمد ستاراستیپژوهش در دهه هفتاد و تحت ر

 از یکی در د،ي سازمان رساستیپس از آنکه نوربخش به ر

  . کردیی موسسه را بازگشانیها ا  قدمنياول

سالنه در حال   موسسه سالنهنی در طول سه سال گذشته ا

 دوره یاما حجم آثار منف.  خودش استهيه دوران اولبازگشت ب

به هرحال خانه از .  و فترت موسسه همچنان برجاستليتعط

 . آن را از نو ساختدیبا ی شده بود و مرانی بست ویپا
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   در معرض خطرليدشت اردب

  فرونشست و بروز زلزله
 در اثر افت سطح آب ني بروز فرونشست زمخطر

. کند ی مدی را تهدلي اردبیلومتري ک٩٩٠ دشت ،ینيرزمیز

 منطقه نی در اینيرزمی زیها  سفرهدیکه کاهش شد با آن 

 آثار ی عدم مشاهده" انکار است، مسئوالن از رقابليغ

  .ندیگو یسخن م"  فرونشستینيع

 کشور ی  ممنوعهیها  دشتی  هم به جرگهلي اردبدشت

 نیدر ا. وستيمانند تهران، همدان، کرج و رفسنجان پ

آثار فرونشست به صورت ) ليجز اردب به(ها  دشت

کارشناسان . شود ی مدهی دني در زملی طوی طولیها ترک

 یني آثار عی عدم مشاهده" هر چند مسئوالن از ند،یگو یم

 کاهش ی ولند،یگو ی سخن مليدبدر دشت ار" فرونشست

 ضخامت آبرفت در نيچن  هم،ینيرزمی زیها  سفرهدیشد

 امر به نیا. غاز روند فرونشست است آانگریمنطقه، نما

 متوسط را در یا لرزه ني خود احتمال وقوع زمی نوبه

  .دهد ی مشیدشت افزا

 در اثر ۵٠ ی  دههلی از اوالي فرونشست دشت اردبروند

 و ی چاه آغاز شد که با رونق کشاورزی هیرو یحفر ب

 ۶٠ موجود از دهه ی آبیها   از سفرههیرو ی بی استفاده

 در روي که وزارت ننی به خود گرفت تا ای صعودريس

 تمام مساحت ٨٧ به دو سوم، در سال کی نزد۶٨سال 

 را ممنوعه لي اردبی  کل محدوده٩۵دشت و در سال 

  .اعالم کرد

  یا  آب منطقهرعاملی زاده، مدماني اصغر سلی  به گفتهبنا

عدم  "رنا،ی ای با خبرگزاریا  در مصاحبهلياستان اردب

  ی هیتغذ

 یني زمری زیها  از حد آبشيخوان و پمپاژ ب  آبیکاف

  سبب

او در رابطه با موارد مصرف .  شده استدهی پدنیبروز ا

  نیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شرب و ،یکشاورز" سه مورد ینيرزمی زیها آب

  .برد یرا نام م" صنعت

   فرونشستتوقف

 ی بحران استاندارتیری مدرکلی مدگانه،ی ی اماممسعود

 از فرونشست توان ی حال منیا ا معتقد است که بل،ياردب

 کردن ادهيدشت با متوقف ساختن افت سطح آب از راه پ

به نظر او .  کردیري جلوگی مصنوعی هی تغذیها طرح

:  عبارتند ازني مقابله با فرونشست زمیکارها راه

 و کنترل یاتي حیها انی شریها  لولهیآور  تابیارتقا«

حفظ بافت  ،یا صورت دوره ها به  آنتیریمنظم و مد

 کم اهاني کشت، کاشت گی الگورييها، تغ  آبراههیعيطب

 ی سبز، اجرای و فضایبر در بخش کشاورز آب

ها و   نفوذ در کف رودخانهرقابلي غی حفاظتیها سازه

  «.ها  گسترش گلخانهنيچن  و همیعي طبیرهايمس

 یني زمری اگر بتوان سطح آب زی معتقدند، حتکارشناسان

و نشست برگرداند، باز هم سطح  از فرشيرا به سطح پ

 . برنخواهد گشتهيطورکامل به حالت اول  بهنيزم
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   بر داستان تلخ کولبرها؛یمرور

  که با بهمن خبرساز شدیشغل

 

 و ی اقتصادی هایی به نارسای کولبری و عامل اصلشهیر

 توان ی میري گردد و به تعبی امر اشتغال باز می هایدشوار

 ی و فقدان امکانات و ضعف هایافتگيه نگفت هر آنچه توسع

 ري به مشاغل غشی گرازاني شود به همان مدی تشدیرساختیز

  .ابدی ی مشی افزای و کاذب همچون کولبریقانون

 کردستان ی در مرزهایبهمن ماه  سال گذشته  بود که خبر 11

  بدل ی خبری هاتی روزنامه ها  و ساکی تريبسرعت  به ت

 یکیوط بهمن در قرهدان واقع در نزدسق« : بودنیخبرا. شد 

 نفر از ۴.  برف ماندندری کولبر ز١۶ سردشت وراني بیروستا

 مارستانيب ی راهزي نفر ن١٢ رفتند و اي کولبران از دننیا

 ني مختلف کردنشی بهمن از شهرهازشی ریافراد قربان».شدند

 و عراق رانی ای انتقال کاالها در مناطق مرزیهستند که برا

از همان روز بود که داستان کولبران  . ه کار بودندمشغول ب

 از مسئوالن را به  خود جلب ی جمعیريگيتوجه رسانه ها و پ

 .کرد

 است چرا که  از نظر دولت انتقال یسکی شغل پر ریکولبر

کاالها توسط کولبران قاچاق است و تاکنون صدها کولبر به 

 یستان کوه و ی و خم مرزچي پر پی آوار بهمن در راه هاليدل

 کشته شده اند

 در مناطق شود ی از انواع قاچاق محسوب میکی که یکولبر

 مردم به حساب اني در می به عنوان شغلی غربیمرز

 ی که در مناطق مرزشود ی اطالق میکولبران به افراد.دیآ یم

 اقدام به حمل زي دستمزد ناچافتی و با دری ناچاریاز رو

 .کنند ی م»یگمرک  یررسميغ« از نقاط ی خارجیکاال

 ی انتقاد کردند که دولت برای محلیها تی ساامی اهمان

 ی جوانان کرد هستند کاراني کولبران که اکثرا از مییاشتغالزا

 پاوه و اورامانات درمجلس ندهی نما»یشهاب نادر«. کند ینم

 شده و یده  سازماناني قاچاقچشمرگانيکولبرها پ«معتقد است 

 ی به جاسئوالنمتاسفانه م«: استاو گفته » .اند کالن شده

 شده که اقتصاد یده برخورد قاطع با قاچاق کالن و سازمان

کشور را فلج کرده؛خود را مشغول قلع و قمع کولبرها 

 «.اند کرده

  

  

  

  

  

  

  

 به طور ی درحال حاضر برخنکهی بر ادي با تاکینادر

 ی دست به واردات عمده از مبادی به راحتافتهی سازمان

 امرار ی از کولبرها برایاريبس:  افزودزنند، یم کشور یرسم

 نی از ااندازند یمعاش روزانه جان و مال خود را به خطر م

ن يها،ضبط اموال و همچن  آنبا ی انتظامیرويرو برخورد ن

کولبرها .  باربر آنها خالف قاعده و قانون استواناتيکشتن ح

 اقالم ی جز واردات برخی کشور راهیدر مناطق مرز

 امرار معاش خود ی برازي ناچاري آن هم در حد بسیمصرف

 «.ندارند

 ی استانداریتي،امنیاسي آشناگر،معاون سرضايبه گفته عل 

 تي و فعالی بازارچه موقت مرز5 تيکردستان با توجه فعال

 ی  می حوزه در قالب کولبرنی هزار نفر در ا60 به بیقر

رچه  دفتی هزار خانوار دارا11توان  گفت که در مجموع 

 ی اه هستند که در چارچوب قانون قادر خواهند بود هفتیکولبر

 را به همراه خود یدو نوبت وارد مرزها شوند و محصوالت

 . کشور کنندیوارد مرزها

 حادثه تلخ ، در نی مجلس پس از وقوع ای جلسه علنني اولدر

 کولبرها  تي وضعی بررسی برایابی قتي  حقتهيمجلس کم

 .  شدليتشک

 در شهرستان ابی قتي حقتهي ماه بعد از حادثه کمکی به بیقر

بران   کولاني شهرستان در منی ای مرزی و شهرهارانشهريپ

 آنها نی را مطرح کردند که مهمتریحاضر شد و آنها مطالبات

 . بودی اجتماعني تأممهيب

 ابی قتي حقتهي عضو کمی خضردی بازدنی روز پس از اچهار

   مطالبه نی توجه به ابا: بران گفت  کولتي وضعیبررس
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 امضا شد که به یا نامه  و تفاهملي کار تشکری با وزیا جلسه

 ني تأممهي ب96 نی دوم فروردمهيبران از ن موجب آن کول

 زده رانشهري از شهرستان پمهي بنیاستارت ا.  شوندیاجتماع

 .ابدی گسترش ی غربجانی و قرار است در سطح آذرباشود یم

 و هی شامل پرداخت دی اجتماعنيأم تمهي بی گفته خضربه

 یاتي با عملمیدواري خواهد شد که اممهي بنی ایها تيانواع شمول

 دوم مهيبران در سطح مرزها از ن شدن قول دولت، کول

 . شوندمهي بنیفرورد

 تي وضعی بررسی مجلس براابی قتي حقتهي عضو کمنیا

بران را حذف دالالن عنوان و   کولگریبران، مطالبه د کول

 بي به جیبر  پول کولشتريدر حال حاضر ب: اظهار کرد

 بي هزار تومان به ج50 تا 40 از شتري و برود یدالالن م

 است که دست دالالن نی لذا درخواست آنها ارود یبران نم کول

 گری را از دیبر  کولی براري مسیساز  مناسبیو. شودوتاهک

 است نی ا برديتأک: بران دانست و گفت  کولديموارد مورد تأک

 حمل شود یبر  کولقی بارها تنها از طردی که بایکه در معابر

 شود تا هي چهارچرخه تعبای و ی حمل و نقل موتورلیوسا

 نی نشوند که الوي ک200بران ناچار به حمل بار بالغ بر  کول

 . استري مسیساز  مناسبی برایحق مطالبه به

از مرزها  خروج کاال تيوضع:  گفتني همچنرانشهري پندهینما

 که شاهد خروج کاال به صورت ی به طورستي مناسب نزين

 که یروند. مي به کشور هستیلی ترقی آنهم از طریعيتجم

 نی بر اديتأک. کند ی کشور وارد می به بازار کاالییها صدمه

 به ی امکان آن هم به صورت خرده فروشنیاست که ا

 یمرکز یها  در استانناني داده شود تا شهرنشی مرزیرهاشه

   ی شده و گردشگربي ترغی مرزی سفر به شهرهایکشور برا

  

  

  

  

  

  

   ندارند وی سهمی مرزدیبران از عوا کول.  کندداي رونق پزين

  . منافع در دست دالالن استشتريب

 موارد مطرح گریبران را از د  خوردن کولري موضوع تیو

 مختلف در نیبران تحت عناو کول: شده عنوان و اظهار کرد

 و دهند ی اصابت گلوله جانشان را از دست مليا به دلمرزه

 و ی هنگ مرزدیبا. شوند ی مسرپرست ی بشانیها خانواده

 او را ی در صورت مشکوک شدن به فردی انتظامیروين

 در دادگاه صالحه پرداخته اش تي کرده تا به وضعشتبازدا

 لي به دلی هنگ مرزنکهیشود و حکم صادر گردد نه ا

 کند که متأسفانه در یراندازي به او تیفردمشکوک شدن به 

 تیها و در نها  از موارد باعث داغدار شدن خانوادهیبرخ

 .شود یم  ی افکار عمومیتینارضا

 به ی کولبری و عامل اصلشهی گفته جامعه شناسان ربه

 ی امر اشتغال باز می های و دشواری اقتصادی هایینارسا

 و یافتگيه توسعه ن توان گفت هر آنچی میريگردد و به تعب

 شود به همان دی تشدیرساختی زیفقدان امکانات و ضعف ها

 ی و کاذب همچون کولبری قانونري به مشاغل غشی گرازانيم

 .ابدی ی مشیفزاا

 و ی کشاورزی هاتي مناسب در حوزه فعالی سودآورعدم

 و بروز وعي عوامل موثر در شگریاز د... وی،خشکسالیزراع

 جامعه شناسان یبرخ. استندیو ناخوشا ی رسمري غتي فعالنیا

 اجاتي بر دغدغه ها و احت،عالوهیو کارشناسان مسائل اجتماع

 یلبر موثر در کوی عاملزي را نییاي جغرافتي،موقعیاقتصاد

 تقاضا ی در مناطق مرزیعي بطور طبرای کنند،زیعنوان م

 شود و قاعدتا افراد فعال ی پر رنگ میی هاتي فعالني چنیبرا

 ني قرار گرفتن در معرض چن،مستعدییايفت جغراف بانیدرا

 . خواهند بودیمشاغل
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