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بھرام رحمانی
 ٠٢جنوری ٢٠١٧

مھمترين وقايع سال ٢٠١۶
مقدمه
سال نوی ميالدی  ٢٠١٧در برخی کشورھای جھان آغاز شد .ميليونھا نفر در منطقه مختلف حھان سال نوی ميالدی را
جشن گرفتند .در سال  ٢٠١۶نيز جھان شاھد آوارگی دهھا ميليون انسان بهويژه ناشی از درگيریھای مسلحانه بود .آمار
رسمی سازمان ملل در مورد تعداد پناھجويان در حال حاضر  ۶٠ميليون نفر است .در سالی که گذشت ،سياست زودگذر
لبخند برخی سياستمداران اروپائی بهروی پناھجويان در سال  ٢٠١جای خود را بهبستن مرزھا و مستحکمتر کردن
دژ دنيای غرب داد .ھزاران پناھجو در سال  ٢٠١۶در آبھای مديترانه غرق شدند .قوانين و مقررات پناھندگی تقريبا
در ھمه کشورھای اروپائی سختگيرانهتر شد .مرزھای بيرونی اروپا در اين سال شاھد فجايع انسانی بسيار بود.
سال  ،٢٠١٦جنگ داخلی سوريه که در سال  ٢٠١١آغاز شد بهاوج خشونت رسيد و تعداد کشتهشدگان به بيش از نيم
ميليون نفر رسيد و تقريبا نيمی از جمعيت سوريه ھم آواره شدند .حکومت سوريه اوايل ماه دسمبر مناطق شرقی حلب
که تحت تصرف شورشيان بود را به کنترول خود درآورد و دراينميان بسياری از غيرنظاميان ھم در کنار شبهنظاميان
کشته شدند.
پاسخ دولتھای غربی بهاين فجايع ،نظامی و امنيتی کردن سياست خود در قبال پناھجويان است .امسال ناتو اعالم کرد
عليه پناھجويان وارد عمل میشود ،البته تحت عنوان اقدام عليه قاچاقچيان انسان ،تا وجدانھای ليبرال زياد دچار عذاب
نشود.
با تبريک آغاز سال نوی  ،٢٠١٧مروری بر مھمترين وقايع جھان در سالی که گذشت ،میپردازم .با روزافزون شدن
اقتصادھای جھانی ،اين نگرانی را در ميان کشورھا ايجاد کرده که حوادثی که در کشورھای ديگر رخ میدھد اثرات
ناگواری بر اقتصاد کشورشان ممکن است بهھمراه داشته باشد .ھفت سال پس از بحران بزرگ اقتصادی امريکا که دنيا
را تحت تأثير خود قرار داد ،ھنوز ھم شاھد شوکھای ويرانگری در نقاط مختلف دنيا ھستيم ،شوکھائی که اثرات آن
در ساير کشورھا نيز حس میشود .بر اين اساس ،سال  ٢٠١٦نيز از اين قاعده مستثنی نبود .در اين سال اتفاقات بد
زيادی رخ داد که در زير بهبرخی از مھمترين آنھا اشاره خواھد شد.
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سالی که گذشت تھديد ،زندان ،شکنجه ،اعدام و سرکوبھای وحشيانه در ايران شدت گرفت بهطوری که در اثر
بيکاری ،فقر و فالکت اقتصادی ،آسيبھای اجتماعی اوج گرفته و بار ديگر تروريسم حکومت اسالمی فعالتر شده
است.
حکومتھای ايران ،ترکيه ،روسيه ،چين ،عربستان سعودی ،امريکا ،اتحاديه اروپا و ...چه در ھمکاری با ھمديگر و
چه رقابت با ھمديگر ،بحرانھای خاورميانه را گسترش دادند و از جمله جنگ داخلی يمن و ائتالف عربی عليه حوثیھا
در اين کشور بهرھبری عربستان آغاز شد و عمال جنگھای نيابتی را از عمق بهسطح آورد.
انتخابات رياست جمھوری امريکا و انتخاب ترامپ ،يکی از مھمترين تحوالت نه تنھا جامعه امريکا ،بلکه جامعه جھانی
در سال گذشته بوده است .زيرا نتايج انتخابات امريکا بيش از ھمه فاشيستھا و محافظهکاران را بهوجد آورده و
جبھهشان را قویتر کرده است.
تأثير نتايج انتخابات امريکا در ايران نيز نگرانیھائی را ھم برای حاکميت بهويژه بر سر بهھم خوردن احتمالی توافق
برجام و ھم مردم را در پی داشته است .از جمله تعدادی از ايرانيان ليبرال ساکن امريکا)فعال حقوق بشر ،جامعهشناس
و...؟!( با نوشتن نامهای سرگشاده به ترامپ درخواست کردهاند تا مجددا تحريم اقتصادی ايران را برقرار کند .تحريمی
که در اين نزديک بهيک دھه و نيم گذشته ،دودش بر چشم مردم عادی رفته و فقر و بيکاری دامن اکثر خانوادهھای
ايرانی را گرفته و در حاکميت نيز راه را برای ھرگونه دزدی و اختالس و رانتخواری باز کرده است .بنابراين ،ھيچ
شھروند ايرانی آزادیخواه ،انساندوست ،ضدجنگ و ضداستثمار نه تنھا بهدنبال سياستھای غيرانسانی امريکا ،چين،
عربستان ،روسيه ،اتحاديه اروپا و ھيچ دولتی نمیافتد بلکه برعکس ،با تقويت جنبشھای اجتماعی ايران ،راه را برای
سرنگونی کليت حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی ھموار میسازد.
سال  ،٢٠١۶سال »برکسيت« بود ،سال ایگيری بريتانيا برای خروج از اتحاديه اروپا .اما خروج در  ٢٠١۶بهاين
رخداد محدود نبود ،از جوانب مختلفی سال  ٢٠١٦سال تصويرھای ھولناک جنگ ،ترور ،گردنزدن ،فرار و از طرف
ديگر فروکش ھمدردی با رنجديدگان و فراريان تصويرھای اصلی بودند .چرخشھای سياسی در قطبھای جھانی به
نفع جريانھائی بود که بهناسيوناليسم و فاشيسم و خارجیستيزی دامن میزنند و تالش میکنند دستاوردھای مبارزات
سياسی  -اجتماعی دھهھای اخير بيش از پيش از بين ببرند و شکافھای طبقاتی عميقتر شود ،آنھم در حالی که
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عوامفريبی و ثروتاندوزی و استثمار شديد نيروی کار و سرکوب مخالفين ،فضای عمومی غالب بر جوامع جھانی
است.
 ،٢٠١۶سال پرحادثهای با تداوم جنگ در سوريه ،عراق ،افغانستان ،ليبی ،ترکيه ،يمن و ...تنش در منطقه خاورميانه
بوده است .کودتای نافرجام در ترکيه و پيامدھای آن ،انتخابات امريکا که پيروزی پديده ترامپ را در پی آورد و نيز
تروريسم...
تصاوير تکاندھندهای در سال  ،٢٠١۶تصاوير راهپيمائیھای طوالنی آوارگان بين کشورھای اروپائی ،عکس از
صحنهھای ترور در نيس ،بغداد ،استانبول ،برلين ،عکسھای جنگ در حلب و موصل ،عکسھای جنگ در يمن،
شوھای انتخاباتی در امريکا و اعدامھای خيابانی در ايران و...
با اين مقدمه ،در زير برای بازنگری وقايع مھم سال سال  ،٢٠١۶از ھر يک از بخشھای اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی،
فرھنگی ،حقوقی ،علمی ،زنان ،محيط زيست ،جنگ ،دانش و انديشه و ...برگزيدهام که از نظر من بهصورت نمونه وار
فضای سال  ٢٠١۶را بازتاب میدھند.
***
»پرندگان بھشتی و بچه شيرھای خالفت اسالمی«
شايد يکی از وقايع تکاندھنده و جديد سال  ،٢٠١٦بهکارگيری کودکان در عملياتھای انتحاری توسط دولت
اسالمی)داعش( بوده است .يک منبع محلی در استان نينوا اعالم کرد» :گروه داعش چھارشنبه  ١٤دسمبر ،يک دختر
بچه شش ساله از)گروه موسوم بهگردان زنانه خنسا( را وادار کرد خود را در ميان آوارگان در کرانه چپ اين استان
منفجر کند.
او بهشبکه السومريه گفت :اين آوارگان در حال حرکت بهسمت يکی از مناطقی بودند که توسط نيروھای مبارزه با
تروريسم از اشغال داعش آزاد شده است«.
اين منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود افزود» :در اين انفجار بهکسی آسيبی نرسيد«.
وی خاطرنشان کرد که گروه تروريستی داعش اکنون بهنسل پنجم اين گروه يعنی کودکان روی آورده و اسم پرندگان
بھشتی و بچه شيرھای خالفت اسالمی را بر آنھا گذاشته است.
گفتنی است اين نسل از تروريستھا برای دستگاهھای امنيتی عراق ناشناخته ھستند.
*ھمچنين بهتازگی نيز در اينترنت ،فلمی از يک پدر و مادر در سوريه منتشر شده است که دو دختربچه خود را برای
انفجار انتحاری آماده میکنند .بهگزارش ديلی ميل ،در ھفته گذشته برای نخستينبار در دمشق يک دختر بچه  ٧ساله
خود را در يک مرکز پوليس منفجر کرد .حاال فلمی منتشر شده که نشان میدھد پدر و مادرش در حال آمادهسازی او و
خواھرش برای انفجار بودهاند.
اين فلم نشان میدھد که مادر اين دو دختر بچه بهنام »ام نمر« دو دخترش يعنی فاطمه  ٨ساله و اسالم  ٧ساله را قبل از
رفتن بهسمت انفجار انتحاری در آغوش میگيرد و با آنھا خداحافظی میکند.
در بخش ديگری از اين فلم ،ھم پدر دو دختر با آنھا صحبت میکند و درباره داليل اقدام آنھا برای انفجار انتحاری
صحبت میکند.
مادر دو دختر درباره فرستادن فرزندانش بهانفجار انتحاری میگويد» :جھاد برای ھمه الزامی است«.
سازمان ديدهبان حقوق بشر سوريه ،گفته است که پدر اين دو دختر در سابق عضو القاعده بود).البته پرچم القاعقده و
النصره در پشت سر پدر ھنوز برافراشته است(.
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اين پدر بهدخترانش میگويد که بايد کفار را بکشند قبل از اينکه کفار آنھا را بهقتل برسانند و بهآنھا تجاوز کنند...
اين فلم مشخص میکند دختر  ٧سالهای که ھفته قبل در دمشق خود را در يک مرکز پوليس منفجر کرد »اسالم« نام
دارد و ھمان دختر کم سنتر اين فلم است .دختری که سخنان پدرش را با ھيجان تکرار میکند بدون اينکه بداند او در
مسير خودکشی است.
ھنوز سرنوشت خواھر بزرگتر يعنی فاطمه مشخص نيست .برخی منابع میگويند احتماال او ترسيده و از انجام انفجار
انتحاری عقبنشينی کرده است .ترس و نگرانی در چھره و صحبت کردن فاطمه کامال مشخص است.

منابعی در سوريه روز دوشنبه  ٢٦دسمبر گزارش دادند که »عبدالرحمان شداد« معروف به »ابو نمر السوری« که ٢٠
روز پيش با بستن کمربند انفجاری به دختربچه  ٩سالهاش ،او را برای انجام عمليات انتحاری در دمشق فرستاده بود ،در
منطقه تشرين در حومه پايتخت سوريه کشته شده است.
در جزئيات اين خبر آمده که عبدالرحمان شداد پس از خروج از منزلش در منطقه تشرين واقع در حومه دمشق ميان دو
منطقه برزه و القابون در پی شليک افراد ناشناس کشته شده است.
نيجريه
 ٢١دختری که گروه اسالمی بوکوحرام اکتوبر گذشته آزاد کرده بود کريسمس را در کنار خانوادهھايشان گذراندند .اين
اولينبار پس از ربوده شدن دختران در اپريل  ،٢٠١۴از مدرسهای در چيبوک است که آنھا بهخانهھايشان باز
میگردند.

اين دخترھا در اکتوبر گذشته و بهدنبال توافق دولت سوئيس و کميته بينالمللی صليب سرخ با بوکوحرام آزاد شدند .از
آن زمان تا کنون دولت نيجريه اين  ٢١دختر را برای انجام تحقيقات در محلی مخفی نگه داشته بود.
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اسابه گونی ،يکی از دختران که  ٢٢سال دارد در گفتوگو با خبرگزاری رويترز بازگشتش بهخانه را »معجزه«
دانست .او که به مادرش کمک میکرد تا برای مراسم کريسمس آماده شود ،گفت» :اصال معلوم نبود که دوباره بتوانم
بهخانه برگردم و اميدم را از دست داده بودم«.
از  ٢٧۶دانشآموز دختری که دو سال پيش از مدرسهای در چيبوک ،شھری در شمال شرقی نيجريه ،ربوده شدند،
ھنوز سرنوشت  ١٩٧نفر مشخص نيست و مذاکوريا برای آزاد کردن آنھا ادامه دارد.
بسياری از اين دختران مسيحی بودند اما بوکوحرام آنھا را مجبور کرد تا به اسالم بگروند و با آدمربايان ازدواج کنند.
خانم گونی گفت که برخی از دختران به دليل امتناع از ازدواج شالق خوردند اما صرفهنظر از اين موضوع ،با آنھا
خوب رفتار میشد .وضعيت تغذيه اين دختران نيز تا اين اواخر که با کمبود مواد غذائی روبهرو شدند ،خوب بوده است.
پس از توافق اکتوبر ،ربايندگان بهدختران گفتند کسانی که میخواھند آزاد شوند بهصف بايستند .خانم گونی در آن زمان
مريض بود و توان اين که بهھمراه سايرين در صف قرار بگيرد را نداشت .اما او خيلی زود متوجه شد که جزو دختران
خوش شانسی است که آزاد خواھند شد» :وقتی فھميدم اسمم در فھرست آزاد شدگان است ،متعجب شدم«.
اما لذت شنيدن خبر آزادی پس از اين که متوجه شد نام دختر عمويش مارگريت ،که از بچگی باھم بزرگ شده بودند ،در
فھرست آزاد شدگان نيست ،تا حدی رنگ باخت.
مصاحبه با خانم گونی در شھر شمالی يوال انجام شد .در زمان مصاحبه او کنار پدر ،نامادری ،پنج خواھر و برادر و
شماری از ھمسايگانش بود.
خانم گونی گفت» :وقتی آنجا را ترک میکرديم ،تعدادی از دخترھا شروع به گريه کردند اما افراد بوکوحرام به آنھا
تسلی دادند و گفتند که نوبت رفتن به خانه به آنھا ھم میرسد«.
گروه بوکوحرام در کشور نيجريه مستقر است اما در آنجا ،نيروھائی از ديگر کشورھای آفريقائی ،از جمله نيجر ھم
حضور دارند.
بوکوحرام در طول ھفت سال اخير ھزاران نفر را ربوده و فعاليتھای جنگطلبانه آنھا دستکم  ٣٠ھزار کشته و بيش
از يک ميليون آواره بر جای گذاشته است .اين گروه کنترول بخشھای وسيعی از شمال شرق نيجريه را در دست دارد.

کالهسفيدھای سوريه
* وضعيت بحرانی پناھجويان در سال  ٢٠١۶تغييری نيافت .يونيسف میگويد در ميان ميليونھا آواره و بیخانمان۵٠ ،
ميليون کودک وجود دارد .تالشھا برای متعھد کردن دولتھا بهاسکان دادن پناھجويان و کمک بهآنھا چندان بهنتيجه
نرسيد.
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زنان
سال  ٢٠١۶در حالی بهپايان میرسد که ھزاران زن و کودک سوری با خطر مرگ و عواقب آوارگی مواجهاند و
خشونت جنسيتی در شکلھا و سطوح مختلف ادامه دارد.
سال  ،٢٠١۶برای زنان سال مبارزه با خشونت بود؛ ھمچون تمام سالھای ديگر اين قرن و پيش از آن .زنان در جنگ،
در عرصه سياست و اجتماع ،در خانه و خلوت ،با مظاھر مختلف خشونت جنگيدهاند و توفيقشان نسبت به حجم
خشونت جھان کمتر بوده است .سال  ٢٠١۶سال »نه« به خشونت بود و...
* ايران در جدول جھانی شکاف جنسيتی در رتبه  ١٣٩قرار دارد .تنھا  ۵کشور وضعيتی بدتر از ايران دارند و ايسلند،
فنالندو نروژ و سوئد در صدر اين جدول قرار گرفتهاند.
* رياست جمھوری ترامپ میتواند باعث بهعقب برگشتن سالھا پيشرفت در حقوق زنان و سرکوب نھادھائی باشد که
برای رسيدن به برابری جنسيتی تالش کردهاند.
* از زمان تالش برای شبه کودتا در روز جمعه  ١۵جون ،صدای زنان از صحنه سياسی ترکيه غايب مانده
است .برخی از گروهھای زنان میگويند که بهشکل خاص ھدف قرار گرفتهاند .برخی میگويند که آزار جنسی در
خيابان به دنبال آن بيشتر شده است،
* يک جنبش اعتراضی در عربستان ،به دنبال پايان بخشيدن به قانونی است که سفر ،ازدواج و بسياری از امور ديگر
زنان سعودی را منوط به اجازه مردان میکند.
* بزرگترين نظرسنجی در مورد تجربه زندگی تراجنسيتیھا در امريکا نشان میدھد که بيشتر تراجنسیھا،
ميانجنسیھا و يا کسانی که با ھويت جنسيتی غير منطبق بر دوگانه زن و مرد زندگی میکنند ،زير خط فقر ھستند ،سه
برابر جمعيت دگرجنسگراھا احتمال دارد که بیکار باشند و  ٣٠درصد ھم در يک مقطع از زندگی بیخانمان بودهاند.
* سازمان ملل رئی بهتشکيل سازمانی وابسته بهاين نھاد داد که متخصص ديدبانی نقض حقوق بر اساس گرايش جنسی
يا ھويت جنسيتی خواھد بود .قطعنامهھای مشابه ھميشه با مخالفت کشورھای عضو سازمان ھمکاری اسالمی) (OICيا
به تصويب نمیرسيد و يا از دور رایگيری حذف میشدند .اعضای سازمان ھمکاری اسالمی معموال با بيان
حساسيتھای فرھنگی و مذھبی با قطعنامهھای مربوط به دگرباشان جنسی مخالفت میکنند.
* از سال  ١٩۴٨که سازمان بھداشت جھانی افراد تراجنسيتی را بيمار طبقهبندی کرده است .اين مقاله به تاريخ اين
طبقهبندی و اميد تراجنسيتیھا به خروج از ليست بيماریھا در سال  ٢٠١٧میپردازد .در سال  ،١٩٩٠زمانی که
سازمان بھداشت جھانی ،گرايش جنسی به ھمجنس را از ويرايش دھم ليست »طبقهبندی بينالمللی بيماریھا« يا
 ١٠ICDخارج کرد ١٧ ،سال بود که انجمن روانپزشکی امريکا اين کار را انجام داده بود .در مورد حقوقتراجنسيتیھا برای بيمار نبودن ھم ،انجمن روانپزشکی امريکا پيشروتر از سازمان بھداشت جھانی عمل کرده است.
پناھندگان
سازمان ملل متحد روز جمعه  ٢٣دسمبر  ٢٠١٦اعالم کرد بيش از  ٥٠٠٠مھاجر از ابتدای سال  ٢٠١٦در دريای
مديترانه در تالش برای رسيدن به سواحل اروپا جان خود را از دست دادند.
ويليام اسپيندلر  ،William Spindlerسخنگوی کميساريای عالی آوارگان سازمان ملل متحد در کنفرانسی خبری اعالم
کرد» :ما بيم داريم که حدود  ١٠٠نفر پنجشنبه  ٢٢دسمبر ،در دريای مديترانه غرق شده باشند«.
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بهگزارش خبرگزاری ھا از ژنو ،وی افزود» :با حوادث مصيب بار اخير شمار افرادی که امسال جان باختند به بيش از
 ٥٠٠٠نفر رسيد در حالی که سال گذشته اين رقم  ٣٧٧١نفر بود«.
در حالی که امسال شمار افرادی که از دريای مديترانه عبور کردند بهشدت کاھش يافت).طبق آمار سازمان بين المللی
مھاجرت حدود  ٣٦٠ھزار( اين آمار سنگينترين تلفات بهحساب میآيد.
* پس از مرگ يک پناھنده در يک اردوگاه پاپوا گينه نو ،پناھجويان محبوس در آنجا دست بهشورش زدند و توانستند
برای مدت کوتاھی پس از بيرونراندن نگھبانھا ،کنترول دو بخش اردوگاه را در دست بگيرند.
اردوگاهھای پاپوآ گينهنو توسط دولت استراليا اداره میشود و ساکنان آن اغلب از کشورھای خاورميانه ھستند
پوليس پاپوا گينه نو ،يکشنبه  ٢۵دسمبر از شورش پناھجويان و افتادن موقتی کنترول اردوگاه بهدست آنھا در شب
گذشته خبر داد .در پی بيماری و سپس مرگ يک پناھنده ،ديگر پناھجويان يک اردوگاه اين کشور جزيرهای فقير دست
بهشورش شبانه زدند .ساکنان »مرکز رسيدگی موقت بهپناھندگان در جزيره مانوس« در پی شورش ،نگھبانھا را
بيرون ريختند اما کارمندان و نگھبانان دوباره بهسر کار خود بازگشتهاند.
اين اردوگاه دولت استراليا برای پناھجويانی است که از راه دريا برای رسيدن بهآن تالش میکنند .از سال  ٢٠١٣و
تحت رھبری دولت محافظهکار ترنبول ،پناھجويانی که در تالش برای رسيدن به استراليا ھستند در مسير حرکت خود با
قايق به اين کشور بازداشت شده و بهيکی از اردوگاهھا در جزيره مانوس در پاپوا گينه نو و يا در نائورو فرستاده
میشوند.
تاکنون گزارشھای متعددی درباره شرايط ناگوار و بهکارگيری خشونت عليه پناھجويان در اين اردوگاهھا منتشر شده
است.
اين بار شورش بر اثر بیتوجھی مقامھا به بيماری يک پناھجو و در نھايت مرگ او رخ داد .بهگزارش مدافعان حقوق
پناھجويان استراليا ،فيصل احمد ،يک پناھجوی سودانی  ٢٧ساله از ماهھا پيش بيمار بود و بارھا درخواست مراقبت
پزشکی دادهبود اما اين درخواست او رد شد .او ھفته گذشته در اردوگاه جزيره مانوس نقش بر زمين میشود و چندروز
بعد در بيمارچتان جانش را از دست میدھد.
ايرانيان در حدود  ٢٠درصد از جمعيت کل پناھجويان اردوگاهھای استراليا را تشکيل میدھند و بيش از چند ھزار تن
نيز در انتظار اخذ ويزا و کسب پناھندگی قانونی ھستند .بسياری از پناھندگان استراليا خود را در شرايط دشوار با قايق
به استراليا رساندهاند .برخی از استراليائیھای افراطی از لفظ تحقيرآميز »قايقی« برای اين دسته از پناھجويان استفاده
میکنند.
* بهابتکار دولت آنگال مرکل در المان که در سال  ،٢٠١۵حدود يک ميليون پناھجو را وارد اين کشور شده بودند ،در
سال  ٢٠١۶اتحاديه اروپا معاھدهای را با ترکيه امضاء کرد که طبق آن ،ترکيه مبادی خروجی بهسمت اروپا را به روی
پناھجويان بسته است .در مقابل ،اتحاديه اروپا متعھد شده است سه ميليارد يورو برای نگھداری پناھجويان در
اردوگاهھای ترکيه به اين کشور بپردازد .ھمچنين قرار است شماری از ساکنان اردوھای پناھندگی در ترکيه از طريق
قانونی به اروپا منتقل شوند.
رأی يکپارچۀ شورای امنيت به طرح روسيه و ترکيه درباره سوريه
شورای امنيت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامهای را تصويب کرد که آتشبس در سوريه و مذاکوريا برای پايانبخشيدن
به حدود  ٦۶سال جنگ داخلی در اين کشور مفاد آن ھستند .طرح اين قطعنامه بهابتکار روسيه و ترکيه تھيه شده بود.
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شورای امنيت سازمان ملل در آخرين روز سال )٢٠١۶شنبه  ١١دی ٣١ -دسمبر( بهاتفاق آرا از ابتکار روسيه و ترکيه
برای برقراری صلح در سوريه حمايت کرد .در قطعنامهای که روز شنبه در نيويورک به تصويب رسيد ،آمده که
شورای امنيت سازمان ملل از تالشھای مسکو و آنکارا برای يافتن راه حلی مسالمتآميز برای جنگ داخلی سوريه
استقبال و حمايت میکند.
آتشبس سراسری که از روز جمعه در سوريه برقرار شده ،يکی از مفاد قطعنامه پيشنھادی روسيه و ترکيه است .افزون
بر اين پيشنھاد شده که گفتوگوھای صلح بين طرفھای درگير در سوريه ،با مشارکت روسيه ،ترکيه و ايران در
آستانه ،پايتخت قزاقستان برگزار شوند .اين گفتوگوھا قرار است در ماه جنوری بين نمايندگان دولت سوريه و مخالفان
برگزار شوند.
والديمير پوتين ،رئيس جمھوری روسيه ،پيش از اين گفته بود که گفتوگوھای صلح در آستانه ،ناقض مذاکرات
بينالمللی در ژنو برای برقراری صلح در سوريه نيستند .ويتالی چورکين ،نماينده روسيه در سازمان ملل ،ھم روز شنبه
 ١١دی ،با تکرار سخنان پوتين تصريح کرد» :دی ميستورا برای ازسرگيری گفتوگوھای صلح با مشکل روبهرو شده
بود .بهھمين دليل روسيه و ترکيه تصميم گرفتند برای پيشرفت کار به سازمان ملل متحد کمک کنند«.
استفان دی ميستورا ،فرستاده ويژه سازمان ملل ،تالش میکند طرفھای درگير در جنگ داخلی سوريه ھشتم
فبروری) ۵ھفته ديگر( در ژنو بر سر ميز مذاکوريا بنشينند.
روسيه و ترکيه پيش از اين سياست متفاگستی را در سوريه دنبال میکردند .روسيه در کنار ايران و حزبﷲ لبنان از
حکومت بشار اسد حمايت میکنند .ترکيه در مقابل از مخالفان مسلح اسد ،رئيس جمھوری سوريه ،پشتيبانی میکند.
آتشبس کنونی در نتيجه مذاکوريا روسيه و ترکيه با طرفھای درگير شکل گرفته است.
اين سومين تالش در سال  ،٢٠١۶برای برقراری آتشبس گسترده در سوريه است .در موارد قبلی طرفھای درگير
يکديگر را به نقض آتشبس متھم میکردند .امروز شنبه  ١١دی ،ھم مخالفان مسلح در سوريه ،حکومت اسد و متحدان
آن را بهنقض مداوم آتشبس متھم کردند .مخالفان میگويند اگر اين وضعيت ادامه يابد آنھا نيز تعھد خود بهرعايت
آتشبس را کنار خواھند گذاشت.
سوريه
پس از اينکه دولت سوريه موفق شد تا به کمک حکومت اسالمی ايران ،حزبﷲ لبنان و حکومت روسيه ،حلب را
بهطور کامل آزاد سازد و کنترول بيشتر مناطق شرقی کشور را در دست گيرد ،حال بيش از پيش جايگاه سياسی بشار
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اسد تثبيت شده است .دونالد ترامپ بارھا در طول رقابتھای انتخاباتی خود ،سياستھای امريکا را در قبال سوريه مبنی
بر کمکھای نظامی و غيرنظامی بهمخالفان اين کشور مورد انتقاد قرار داد .بنابراين احتمال دارد که طی دوران
رياست جمھوری ترامپ ،امريکا از حمايت گروهھای مخالف سوريه دست بکشد و با در قدرت ماندن بشار اسد کنار
آيد .اين اتفاق باعث بھبود ھرچه بيشتر رابطه ميان امريکا و روسيه خواھد شد ،رابطهای که ترامپ در طول انتخابات
از آن به نيکی ياد میکرد .حتی اگر ترامپ برای مبارزه با تروريستھا به کمک دولت سوريه نيايد ،با قطع کمکھائی
که تاکنون غربیھا به نيروھای مخالف سوريه داشتند ،اين احتمال میرود که در سال  ،٢٠١٧دولت سوريه و
متحدانشان پيشروی بيشتری داشته باشند.
در واقع بحران سوريه در سال  ،٢٠١۶دو تحول بزرگ به خود ديد .از يکسو ورود نظامی روسيه بهجنگ داخلی
تغييری اساسی در توازن قوا بهوجود آورد و تسلط حکومت سوريه بر حلب را رقم زد .و از سوی ديگر ،ورود ترکيه
بهاين مناقشه پيچيدگی آن را بيشتر کرد.
در حالی که در اواسط سال  ،٢٠١۵وضعيت نظامی حکومت اسد در مقابله با مخالفان مسلح خود چندان مطلوب بهنظر
نمیرسيد و کمکھای مادی و معنوی و نيروی نظامی حکومت اسالمی ايران و حزبﷲ ھم چرخشی در اين وضعيت
ايجاد نکرده بود ،روسيه رسما از اواخر اين سال برای مھار اين وضعيت و کمک بهحکومت دمشق در برابر مخالفانش
با نيروی ھوائی خود وارد مناقشه نظامی سوريه شد .گرچه ھدف اصلی اين دخالت کمک به حکومت بشار اسد در
مقابله با »دولت اسالمی« اعالم شد ،ولی سھم عمده تحرکات نظامی روسيه بر مناطق تحت تسلط نيروھائی بود که
ربطی بهداعش ندارند و خود از جھادگران افراطی يا »نيروھای ميانهرو« مسلح مخالف حکومت اسد بهشمار میروند.
بازپسگيری پالميرا در مارچ  ٢٠١۶از سوی نيروھای ارتش سوريه با کمک آتش ھوائی روسيه از موارد معدودی بود
که تمرکز حمالت نيروھای نظامی دو کشور روی داعش مستقر شد .پس از آن ،حمالت مشترک ھوائی و زمينی
ارتشھای سوريه و روسيه و نيروھای کمکی ايران و حزبﷲ عمدتا بر مناطق مرکزی و غربی و بر کانونھائی بود
که مخالفان غيرداعشی در آنجا مستقر بودند.
ھمزمان با ادامه اين درگيریھای نظامی ،ارتش ترکيه نيز از اگست سال  ٢٠١۶تحت عنوان احيای ثبات در مرزھای
مشترک با سوريه و مھار داعش و »کرد«ھا ،در چارچوب عمليات موسوم به »سپر فرات« وارد شمال سوريه شد.
اين تحول چرخشی نسبی را در رويکرد ترکيه نسبت به بحران سوريه عيانتر کرد .دولت اردوغان در سالھای پس از
شروع اين بحران از مدافعان سرسخت رفتن حکومت اسد بود تا حکومتی عمدتا سنی ،متشکل از اخوان المسلمين
سوريه يا نيروھای مشابه در دمشق مستقر شود و از اين طريق حوزه نفوذ ترکيه در معادالت سياسی سوريه بهضرر
ايران ،تا حد ممکن افزايش يابد .ترکيه سوريه را عمق استراتژيک خود و دروازه ورود به اردن و کشورھای عرب
خليج فارس تلقی میکند.
در چارچوب براندازی حکومت اسد ،ترکيه به انواع و اقسام مخالفان اين حکومت کمک میکرد .حتی مقابله با داعش
در عراق و سوريه ھم نسبت به برانداختن حکومت سوريه اولويت ثانوی عنوان میشد.
اما در يک سال گذشته ،با ورود ارتش روسيه بهبحران سوريه و سختترشدن براندازی حکومت اسد ،با تشديد عمليات
تروريستی داعش در خود خاک ترکيه و بهويژه با قدرتگيری ھر چه بيشتر کردھای سوريه در شمال اين کشور،
دولت ترکيه الزم ديد که در اولويتھای خود جابهجائی انجام دھد .حاال بيم آنکارا بيشتر اين بود که با تسلط کردھای
سوريه بر مناطق ھر چه وسيعتری از شمال اين کشور در مرزھای جنوبی ترکيه ،قویتر شوند.
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حضور ارتش ترکيه در شمال سوريه ،که ھمزمان با بھبود مجدد مناسبات آنکارا و مسکو به جريان افتاد و نيز پشتيبانی
اين ارتش از شبهنظاميان سوری نزديک بهدولت آنکارا که زير نام »ارتش آزاد سوريه« جمع شدهاند اھداف چندگانهای
را دنبال میکند.

مشارکت فعال آنکارا در رسيدن بهتوافق برای خروج امن نيروھای مسلح مخالف اسد از شرق حلب در روزھای آخر
سال و استقرار اين نيروھا در مناطق ديگر نيز در خدمت ھدف آخری است که بهآن اشاره شد.
حضور نظامی فعال روسيه در مناقشه سوريه و تشديد عمليات نظامی عليه مخالفان در سال  ،٢٠١۶مانع از شکلگيری
برخی تالشھای مشترک برای دستيابی به آتشبس و به جريانانداختن احتمالی روند صلح نشد .با اين ھمه چه مقاصد
دولت اسد و حاميان آن ھمچون حکومت اسالمی ايران و حزبﷲ که ھمچنان در سودای بازگرداندن حکومت انحصاری
حزب بعث بر سوريه و احيای وضعيت قبل از مارچ )٢٠١١آغاز بھار عربی در سوريه( ھستند ،و چه سودای مخالفان
که به کمتر از رفتن اسد رضايت نمیدادند سبب شدند که مذاکرات صلح در ھمان گامھای اول مجددا بهشکست بيانجامد.
آتشبسھا ھم محکوم بهشکست شدند زيرا ھر دو طرف آن را در خدمت احيای نيرو و روحيه و بازآرائی موثر خود
میديدند نه بهعنوان زمينهای برای دستيابی بهيک راهحل سياسی صلحآميز.
در ماهھای پايانی سال ،عربستان بهدليل درگيربودن در بحران يمن تمرکز سابق را بر بحران سوريه و تحقق شعار خود
مبنی بر برکناری حکومت اسد نداشت و حمايت و ھماھنگی غرب در تحقق اين شعار ھم کاھش يافته بود .دولت امريکا
و غرب بهدليل تشديد حضور نظامی روسيه در سوريه و نيز با توجه به تجربه بحثانگيز دخالت نظامی در عراق و
ليبی و ھمچنين بروز ترديد و نگرانی بيشتر درباره نقش و وزن نيروھای افراطی در ميان مخالفان حکومت اسد،
قاطعيت و تأکيد پيشين در باره تغيير اين رژيم را نداشتند .بهخصوص با انتخاب دونالد ترامپ به رياست جمھوری
امريکا ،مواضع مثبت او در قبال روسيه و حتی ھمسو دانستن حکومت اسد با اھداف امريکا در سرکوب داعش عمال
زمينهھای مساعدتری برای تحرکات نظامی روسيه ،سوريه ،حکومت اسالمی و حزبﷲ در سرکوب مخالفان حکومت
اسد فراھم شد .بهاين ترتيب جنگ قطعی برای بازپسگيری يکی از کانونھای حساس و مھم نبرد ميان دولت سوريه و
مخالفانش ،يعنی حلب که از اگست شروع شده بود وارد مرحله نھائی شد و خروج نيروھای مخالف و افتادن کامل حلب
بهدست نيروھای حکومت اسد بزرگترين رويداد سال  ٢٠١۶در مناقشه سوريه را رقم زد .اين دست به دست شدن
حلب با فجايعی ھمچون بمباران و محاصره و اختالل در امدادرسانی برای مردم شرق حلب توسط حکومت اسد از
يکسو و استفاده از اين مردم از سوی مخالفان بهعنوان »سپر انسانی« يا حمالت خمپارهای آنھا بهمردم غرب حلب که
در دست حکومت اسد بود ،ھمراه شد.
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ترکيه
در  ١٥جوالی بهيکباره ھواپيماھای جت و تانکھای ارتش وارد شھرھای ترکيه شدند و اخباری مبنی بر وقوع کودتا
منتشر شد .اخباری که دال بر سقوط دولت رجب طيب اردوغان و متواری شدن او بود .رئيس جمھور ترکيه با انتشار
ويدئوئی در فضای مجازی مردم را بهخيابانھا فراخواند و از آنھا تقاضا کرد در مقابل کودتا بياستند.
کودتا بدون وقوع درگيریھای مسلحانه جدی در ترکيه به يکباره شکست خورد و دولت ترکيه ،فتح ﷲ گولن و بخشی
ازارتش اين کشور را به کودتا عليه دولت متھم کرد.
پس از کودتا بازداشتھای گستردهای صورت پذيرفت و سفير ترکيه در ايران اعالم کرد ليستھائی برای پاکسازی
در ارتش و ديگر ارکان قدرت از پيش آماده شده بود و کودتا منجر به تسريع انجام اين پاکسازیھا شده است .فتح ﷲ
گولن که از مخالفان رجب طيب اردوغان محسوب میشود و با داشتن صدھا مدرسه و مؤسسه در داخل و خارج از
ترکيه ،از قدرت اجتماعی بالقوه باالئی برخوردار بود ،وقوع کودتا در اين کشور را يک بازی از پيش تعيين شده توسط
دولت اردوغان برای انجام پاکسازیھای داخلی و ايجاد يک ديکتاتوری دانست .دستگيری جمعی از رھبران کرد
ترکيه و جمعی از روزنامهنگاران اين کشور و حتی بازداشت بازيکنان فوتبال ،از ديگر اقدامات دولت ترکيه پس از اين
کودتای پر ابھام بود.
رئيس جمھور ترکيه پس از اين کودتا به يکباره روابط خود را با اتحاديه اروپا و امريکا تيره و تار کرد و مواضع خود
را در قبال بشار اسد نرمتر از گذشته و به سمت گسترش روابط با روسيه رفت .اين در حالی بود که ھدف قرار دادن
ھواپيمای روسی توسط ارتش ترکيه ،مدتھا بر روابط اين دو کشور سايه انداخته بود .دوستی اين دو کشور امروز به
حدی مستحکم گشته است که حتی ترور مشکوک سفير روسيه در ترکيه ھم نتوانسته بر آن اثرگذار باشد.
طی اين حادثه ترکيه سياستھای داخلی و خارجی خود را يک شبه تغيير داد.
* وزارت کشور ترکيه شنبه  ٢۴دسمبر اعالم کرد که نيروھای امنيتی اين کشور از حدود  ١٠ھزار کاربر شبکهھای
اجتماعی بهظن استفاده از پايگاهھای اينترنتی برای حمايت از تروريسم ،بازجوئی میکنند.
دولت ترکيه ادعا میکند اقدامھای صورت گرفته برای مقابله با ھواداران کودتا و ديگر تروريستھا ،ضروری است.
اما گروهھای حقوق بشری و برخی از دولتھای عربی ،رجب طيب اردوغان رئيس جمھوری ترکيه را بهتالش برای
سرکوب مخالفانش متھم میکنند .از زمان کودتای نافرجام ،بيش از  ١۵رسانه تعطيل و حدود  ١۴٠خبرنگار بازداشت
شدند.
بهگزارش خبرگزاری رويترز ،سليمان سويلو وزير کشور ترکيه گفت که جنگ با تروريسم »با جديت« در شبکهھای
اجتماعی در حال انجام است .او افزود که طی  ۶ماه گذشته ٣٧١٠ ،تن برای بازجوئی از آنھا ،بازداشت شدند .او ادامه
داد که از اين میان ١۶۵۶ ،تن به طور رسمی بازداشت شدند و تحقيق با  ٨۴تن ادامه دارد.
او گفت که بقيه که شمارشان به  ١٩٧٠تن میرسد ،بزاد شدند اما  ١٢٠٣تن ھمچنان زير نظر قرار دارند.
* يک مقام مسؤول در وزارت آموزش و پروش ترکيه به خبرگزاری رويترز ،اعالم کرد مقامات اين کشور نزديک به
دو ھزار معلم و کارمند بخش آموزش و پرورش را در ارتباط با کودتای نافرجام اخير از کار معلق کردهاند.
اين مسؤول ترکيهای به خبرگزاری رويترز گفت ١٩٨٠» :معلم مشمول انفصال از خدمت شدهاند و در نوبت تحقيق و
بازجوئی قرار دارند«.
انفصال خدمت اين معلمان در چارچوب عمليات در حال گسترش پاکسازی بعد از کودتای نافرجام ماه جوالی در ترکيه
صورت میگيرد.
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ھمچنين بيش از  ١٢٥ھزار نيروی پوليس ،ارتش و کارمند دستگاه قضائی و بخشھای اداری دولتی و نظام آموزشی
ترکيه مشمول انفصال از خدمت شده و حدود  ٤٠ھزار نفر ديگر بهاتھام دست داشتن در تالش برای کودتای اخير
بازداشت شدهاند.
دستکم  ٢٤٠نفر در اين کودتا جان خود را از دست دادند.
دولت ترکيه در چھار ماه گذشته ،نزديک به بيش از  ١٠٠ھزار نفر از کار برکنار کرده و حدود  ٤٠ھزار نفر از جامه
رھبران حزب دموکراتيک خلقھا و اعضای اين حزب در پارلمان ترکيه را بازداشت کرده است.
* روز دوشنبه  ١٩دسمبر  ٢٩ -آذر ،آندری کارلوف ،سفير روسيه در ترکيه ،ھنگام سخنرانی در يک گالری در آنکارا
مورد حمله مرد مسلح قرار گرفت و کشته شد.
بهگزارش آسوشيتدپرس که در اين گالری حضور داشته ،فرد مھاجم با کت و شلوار و کراوات و با فرياد ،ھشت گلوله
بهسوی سفير روسيه شليک کرده است.
او ھمچنين کلماتی به زبان روسی ادا کرده و شماری از عکسھای نمايشگاه را پاره کرده است .مادر و خواھر ضارب
نيز توسط نيروھای امنيتی ترکيه بازداشت شدهاند.
يک شاھد گفته است که مرد مھاجم کلماتی مانند »حلب« و »انتقام« فرياد میزده است.

تلويزيون »ان تی وی« بهنقل از يک شاھد عينی اعالم کرد آندره گناويوويچ کارلوف سفير روسيه در آنکارا که در
مراسم افتتاحيه يک نمايشگاه ھنری شرکت کرده بود در حين سخنرانی ،توسط يک فرد بيست و پنج ساله مورد حمله
مسلحانه قرار گرفت .بر پايه اين گزارش ،ضارب در حين شليک گفته انتقام حلب را خواھيم گرفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسيه اعالم کرد در پی حادثه شليک گلوله به سفير روسيه در آنکارا ،وی بهبيمارچتان
منتقل نشده است ،بلکه کمک ھای پزشکی در مکان حادثه ارائه شده است.
خبرگزاری رويترز به نقل از اينترفاکس روسيه گزارش داد سخنگوی کرملين اعالم کرد والديمير پوتين رئيس جمھور
روسيه گزارش مربوط بهحمله به سفير روسيه در آنکارا را بررسی میکند.
گفتنی است ضارب با کارت شناسائی پوليس وارد نمايشگاه شده و تا زمان ارسال اين خبر تبادل آتش ميان نيروھائی
امنيتی و شخص ضارب ادامه دارد.
ضارب به نام مولود آلتينتاش ٢٢ ،ساله ،عضو پوليس ضد شورش آنکارا بود و معلوم نيست با گروھی ارتباط داشته
است يا نه اما دولت ترکيه میگويد که او وابسته به فتحﷲ گولن ،چھره مذھبی مخالف دولت ترکيه بوده است.
بهگفته خبرنگار روزنامه »حريت« ترکيه ،او ابتدا با شليک تير ھوائی باعث فرار حاضران در سالن شده و بعد به سوی
سفير روسيه تيراندازی کرده است .برخی خبرنگاران حاضر در اين نمايشگاه گفتهاند که ضارب بهآنھا گفته است که
ھر چه زودتر نمايشگاه را ترک کنند ،زيرا مايل نيست که بهافراد ديگر آسيبی وارد شود.
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دفعه قبلی که سفير روسيه در حين خدمت در خارج از کشور به قتل رسيد  ١٨٨سال پيش بود که آلکساندر گريبايدوف
بهدست مخالفان متعرض بهمعاھده ترکمنچای ،در سفارت روسيه در تھران کشته شد.
* چرا تروريست ضارب سفير تركيه زنده دستگير نشد؟
بازپرسھای ترکيه در حال تحقيق بر روی اين موضوع ھستند که چرا افسر پوليسی که به سفير روسيه در آنکارا
شليک کرد و او را به قتل رساند ،زنده دستگير نشد.
اين تحقيقات در حالی صورت میگيرند که بنا بر گزارش رسانهھای ترکيه ،شمار افرادی که در ارتباط با ترور سفير
روسيه بازداشت شدهاند به  ١١تن رسيده است.
روسيه و ترکيه اين حمله را تالشی برای تخريب روابط دوجانبه میدانند .خبرگزاری آناتوليف گزارش داد بازپرسان
ويژه در حال تحقيق بر روی اين موضوع ھستند که چرا نيروھای ويژه ترکيه که پس از ترور سفير روسيه بهمحل
حادثه ھجوم آوردند ،ضارب را زنده بازداشت نکردند.
بنا بر اين گزارش ،يافتهھای اوليه حاکی از آن است که وی درحالیکه فرياد میزد» :نمیتوانيد مرا زنده بازداشت
کنيد« ،به افسران پوليس شليک میکرد.
نيروھای پوليس ابتدا به پای او شليک کردند اما او درحالیکه روی زمين افتاده بود و سينهخيز میرفت ،ھمچنان به
تيراندازی ادامه میداد.
رجب طيب اردوغان ،رئيسجمھور ترکيه ،نيز از اين اقدام پوليس حمايت کرد.يکی از خبرنگاران رويترز که دوشنبه
در محل ترور سفير روسيه حضور داشت گفت پسازآنکه نيروھای ويژه پوليس بهداخل ساختمان ھجوم بردند ،برای
چند دقيقه صدای تيراندازی و شليک گلوله از آنجا بهگوش میرسيده است.
خبرگزاری آناتولی ،ھمچنين گزارش داد شمار کسانی که در رابطه با حادثه دوشنبه دستگير شدهاند به  ١١تن رسيده
است.
اين خبرگزاری سهشنبه از بازداشت  ۶نفر توسط پوليس اين کشور در ارتباط با ترور سفير روسيه در آنکارا خبر داده
بود .اين  ٦نفر شامل مادر ،خواھر ،پدر و  ٢نفر ديگر از بستگان عامل حمله به سفير روسيه بود .يک نفر ديگر نيز که
با ضارب بهطور مشترک در يک خانه زندگی میکرده ،بازداشت شد.
در ھمين راستا ،بهدرخواست والديمير پوتين ،رئيسجمھور روسيه ،يک تيم بازرسی مشترک متشکل از نيروھای ترک
و روس تشکيل شده است.
با اين حال ،کرملين چھارشنبه اعالم کرد که برای تشخيص عناصر پشت پرده اين ترور ،ھنوز خيلی زود است.
* بررسیھای نشان میدھد در اثر حمالت خشونتباراين کشور طی سال  ، ٢٠١٦دست کم  ٥٢٧تن کشته و ٢١٤٠
نفر نيز زخمی شدهاند .اين وضعيت به خوبی نشان میدھد ترکيه در چه ناامنی گستردهای بهسر میبرد.
ترکيه در سال  ٢٠١٦مملو از حادثهھای خشونتبار و خون آلودی بوده که اين کشور را بهيک جغرافيای بهشدت ناامن
تبديل کرده است .مداخله ترکيه در سوريه ،سرکوب خشونتبار کردھا و  ...بهموجی از ناآرامیھا در اين کشور دامن
زده است .وقايع خشونتبار سال  ٢٠١٦ترکيه عبارتند از:
 ٢٩آذر  :٩٥سفير روسيه در ترکيه ،به ھنگام سخنرانی در يک نمايشگاه تابلوھای ھنری در آنکارا مورد حمله مأمور
سابق پوليس ترکيه قرار گرفت و کشته شد.
 ٢٧آذر  :٩٥انفجار بمب در نزديکی يک اتوبوس حامل سربازان ارتش ترکيه باعث مرگ  ١٣تن و زخمی شدن  ٥٥تن
ديگر شد .گروه عقابھای کردستان ترکيه مسؤوليت اين حمله را پذيرفت.
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 ١٨مھر  :٩٥انفجار يک خودروی بمبگذاری شده در نزديکی ايستگاه پوليس در منطقه سمندلی در استان ھاکاری در
جنوب ترکيه باعث مرگ  ٨غيرنظامی و  ١٠سرباز ارتش ترکيه شد.
 ٢٢شھريور  :٩٥انفجار بمب در نزديکی يک ساختمان دولتی در شھر وان ترکيه ،باعث زخمی شدن  ٥٠تن شد .دولت
ترکيه حزب کارگران کردستان)پکک( را مسؤول اين حمله معرفی کرد.
 ٣١مرداد  :٩٥يک بمبگذار انتحاری با حمله به يک مراسم عروسی متعلق به خانوادهھای ُکرد در شھر غازیآنتاپ در
جنوب ترکيه باعث مرگ  ٥٣تن و زخمی شدن  ١٠٠تن ديگر شد .دولت ترکيه ،داعش را مسؤول اين حمله معرفی
کرد.
 ٢٨مرداد  :٩٥انفجار يک بمب سنگين در شرق ترکيه در نزديکی مقر نيروھای امنيتی اين کشور ١٢ ،کشته و ٣٠٠
زخمی به جا گذاشت.
 ٢٨مرداد  :٩٥در اثر انفجار يک بمب در نزديکی ايستگاه پوليس در شھر وان ٤ ،افسر پوليس و  ٢غيرنظامی جان
خود را از دست دادند.
 ٢٨مرداد  :٩٥انفجار يک بمب کنار جادهای ،باعث مرگ  ١سرباز ارتش ترکيه شد.
 ٢٥تير  :٩٥در خونبارترين حادثه سال در ترکيه ،وقوع کودتا و مقابله با آن باعث مرگ  ٢٩٠نفر و زخمی شدن
 ١٤٠٠نفر شد .دولت ترکيه شبکه فتحﷲ گولن ،رھبر مذھبی ناراضی در ترکيه را عامل اين کودتا میداند.
 ٨تير  :٩٥سه فرد مھاجم با حمله به مسافران فرودگاه آتاتورک در شھر استانبول باعث مرگ  ٣٦تن و زخمی شدن
 ١٤٧تن ديگر شدند .دولت ترکيه ،داعش را عامل اين حمله معرفی کرد اما اين جريان تاکنون مسؤوليت اين حمله را
برعھده گرفته است.
 ١٩خرداد  :٩٥سه غيرنظامی در اثر انفجار بمب در شھرکی در جنوب ترکيه جان باختند .ھدف اوليه اين بمبگذاری،
نيروھای پوليس بود.
 ١٨خرداد  :٩٥انفجار يک بمب در مسير حرکت اتوبوس حامل سربازان ارتش ترکيه ،باعث مرگ  ١١نفر شد.
 ١٢فروردين  :٩٥اتوبوس حامل سربازان ارتش ترکيه در جنوب شرق اين کشور مورد حمله قرار گرفت و در اثر آن
دست کم  ٢٧تن زخمی شدند.
 ٢٩اسفند  :٩٤يک بمبگذار انتحاری با حمله به خودروی حامل توريستھای خارجی ،باعث مرگ  ٤تن از آنان شد.
 ٢٤اسفند :بمبگذاری در يکی از مھمترين ميدانھای شھر آنکارا که رفت و آمد زيادی از توريستھا را به خود میبيند
باعث مرگ  ٣٧تن از جمله شماری توريست خارجی شد.
 ٢٨بھمن  :٩٤يکی از بزرگترين حمالت خونبار در ترکيه در اين
روز به وقوع پيوست .حمله به يک کاروان حامل سربازان ارتش
ترکيه باعث  ٢٩نفر و جراحت  ٦١نفر ديگر شد.
 ٢٢دی :انفجار بمب در ميدان سلطان احمد استانبول باعث مرگ
 ١٣تن از جمله  ٨المانی شد.
* گزارشگران بدون مرز اعالم کرده که در حال حاضر دستکم
 ٣۴٨نفر از کارکنان رسانهھا به خاطر انجام وظيفهشان در سراسر
جھان در زندان به سر میبرند .ايران و چند کشور ديگر بيشترين
شمار خبرنگاران زندانی را دارند.
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کميته حفاظت از روزنامهنگاران امروز اعالم کرد ،امسال بهنسبت حدود سه دھه گذشته روزنامهنگاران بيشتری به
دست دولتھای سراسر جھان بازداشت شدند که ترکيه بهدليل سرکوبھا پس از کودتای ناکام ماه جوالی در صدر قرار
دارد.
بهگزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس ،طبق گزارش اين گروه که در راستای دفاع از آزادیھای رسانهای کار میکند،
دستکم  ٨١روزنامهنگار از اول دسمبر زندانی شدند و تمامی آنھا با اتھامھای ضد دولتی مواجه ھستند.
در گزارش اين گروه از سرشماری ساالنه روزنامهنگاران زندانی آمده است :آزادی رسانهای از اوايل سال  ٢٠١۶در
ترکيه مورد ھدف قرار گرفته است و شاھد بازداشت ،آزار و اذيت و اخراج روزنامهنگاران و گرفتن دفاتر ھستيم.
طبق اين گزارش ،مجموعا  ٢۵٩روزنامهنگار در سراسر جھان بازداشت شدند که در مدت مشابه سال گذشته اين تعداد
 ١٩٩تن بود .اين باالترين ميزان بازداشتی از زمان آغاز بهکار اين گروه در  ١٩٩٠است .اين آمار شامل
روزنامهنگاران مفقودی و يا روزنامهنگارانی که بهدست گروهھای غير دولتی اسير شدند ،نمیشود.
از زمان کودتای ناکام  ١۵جوالی ،حالت فوقالعاده در ترکيه برقرار است و سرکوبھای دولتی موجب شده تا ھزاران
نفر زندانی شوند و دهھا ھزار تن از مردم از مشاغل خودشان اخراج شوند .اين اقدامات مورد اعتراض دولتھای
غربی ،گروهھای حقوق بشر و کارشناسان حقوقی قرار گرفته است.
براساس گزارش کميته حفاظت از روزنامهنگاران ،دولت رجب طيب اردوغان ،رئيسجمھوری ترکيه طی دو ماه بيش
از  ١٠٠روزنامهنگار را بازداشت کرده و دستکم  ١٠٠نشريه را تعطيل کرده است.
* حضور يک داعشی)پدر دختر تويتری حلب( در مقر رياست جمھوری ترکيه و ديدار با اردوغان  ٢٤دسمبر ٢٠١٦
بهگزارش پايگاه اينترنتی روزنامه السفير چاپ لبنان  ،برخی رسانهھای ترکيه اظھار داشتند ،رئيس جمھور اين کشور
يکی از عناصر گروه تروريستی داعش را در کاخ رياست جمھوری بهحضور پذيرفته است.
پايگاه خبری »اودا تی وی« ترکيه ،رجب طيب اردوغان رئيس جمھور اين کشور را متھم کرد که يکی از عناصر
داعش را در مقر رياست جمھوری ترکيه در آنکارا به حضور پذيرفته است«.
اردوغان خانواده بانا العابد دختربچه سوری را که از شھر حلب آمده بودند به حضور پذيرفت ،بانا به »دختر توئيتری
حلب« معروف است و پدر اين کودک عضو گروه تروريستی داعش است.
پايگاه اودا تی وی از فردی که با اردوغان در تصوير ظاھر شده بود عکسی منتشر کرد که در آن سالح در دست دارد
و پشت سرش پرچم گروه تروريستی داعش است.
رسانهھای ترکيه اعالم کردند ،بانا دوشنبه گذشته با اتوبوسھائی که غيرنظاميان را از محلهھای محاصره شده حلب
بيرون آوردند وارد)ترکيه( شد .بانا و مادرش فاطمه که معلم زبان انگليسی است و ساکن محله القاطرجی در شرق حلب
بودند چند ماه پيش در پايگاه توئيتر حساب کاربری باز کردند .بيش از  ٣٠٠ھزار نفر توئيتھای روزانه بانا را پيگيری
میکردند.
بنا به گفته برخی حسابھای کاربری در پايگاه فيسبوک ،بانا پيشتر ادعا کرده بود پدرش در حلب فوت کرده است در
حالیکه پدر بانا زنده است و در ترکيه زندگی میکند ،بانا و پدرش ھمچنين با تروريستھا عکسھائی دارند.
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http://odatv.com/dun-saraydaki-isimle-ilgili-soke-eden-iddia-2212161200.html
* در اولين روز سال  ،٢٠١٧دو مھاجم مسلح با حمله بهيک کلوپ شبانه در شھر استانبول ترکيه ،تعدادی را کشتند و
شمار ديگری را زخمی کردند.
رسانهھای ترکيه به نقل از استاندار استانبول گزارش دادند که آمار اوليه کشتهشدگان حمله به کلوپ شبانه ،دستکم ٣۵
کشته است .او ھمچنين اين حمله را »اقدامی تروريستی« توصيف کرد .شمار زخمیھا  ٤٠نفر اعالم شده است .اين
حمله که شب جشنھای سال نوی ميالدی روی داد ،کلوپ شبانه »رينا« را ھدف قرار داد.

دو مھاجم مسلح که لباس سانتاکلوز)بابا نوئل( به تن داشتند اقدام به تيراندازی کردند .کلوپ شبانه محل حمله در مرکز
استانبول در محله اعياننشين »اورتاکوی« واقع است.
عراق
حيدر العبادی نخست وزير عراق ،در آغاز سال  ٢٠١٦گفته بود که تا پيش از پايان سال جاری ،داعش بهدست نيروھای
عراقی و با حمايت ائتالف بينالمللی از بين خواھد رفت.
طرف امريکائی که رھبری ائتالف بينالمللی را بر عھده دارد ،ديدگاه مختلفی درباره پايان دادن بهوجود داعش در
عراق دارد .استفان تاونسند فرمانده نظامی جديد ائتالف بينالمللی گفته بود که شکست کامل داعش در عراق و الرقه،
بهدو سال وقت نياز دارد.
تاونسند در گفتوگو با روزنامه »ديلی بيست« گفته است که نقشهھای ائتالف برای بمباران ھوائی مواضع داعش
تاکنون نتيجهای نداشته است .وی درباره جنگ عليه داعش در موصل گفت که اين جنگ ھفتهھا و شايد ماهھا به درازا
خواھد انجاميد.
afgazad@gmail.com

١۶

www.afgazad.com

بهگزارش خبرگزاری آناتولی ،جاسم الجاف وزير مھاجرت عراق اعالم کرد :از آغاز عمليات پاکسازی موصل از
وجود اعضای گروه تروريستی داعش تاکنون ١٣٢ ،ھزار غيرنظامی در اين شھر آواره شدند و در صورتی که
درگيریھا تشديد شود ،شمار آوارگان به  ٣٥٠ھزار نفر خواھد رسيد.
الجاف با بيان اينکه حمايت مستمر لجستيکی دولت مرکزی عراق ،اداره محلی کرد اين کشور و سازمان ملل متحد به
اردوگاهھائی که در مناطق امن موصل تأسيس شده است ،ادامه دارد ،گفت :تا کنون در اين اردوگاه ھا با مشکالت
بزرگ امنيتی مواجه نشدهايم.
وی با اشاره به اينکه با ادامه اين عمليات ،احتمال دارد مھاجرت از موصل باز ھم آغاز شود ،افزود :قبل از آغاز
عمليات تخمين زده بوديم حدو  ٥٠٠ھزار نفر آواره شوند ولی  ٢٥درصد از اين ميزان آواره شدند.
بر اساس اين گزارش ،وزير مھاجرت عراق تصريح کرد :پس از اينکه گروه تروريستی داعش  ١٠جون سال ٢٠١٤
موصل؛ دومين شھر بزرگ عراق را به تصرف خود در آورد ،ميليونھا انسان مجبور به مھاجرت شدند.
* بهتحليل سايت »بيزينس اينسايدر« حداکثر در  ٤ماه آينده موصل بهطور کامل آزاد خواھد شد .بعد از آزادسازی
موصل ،نيروھای داعش تالش خواھند کرد تا بقيه شھرھای عراق را که در کنترول دارند حفظ کنند .اگرچه آزادسازی
پايتخت داعش ،رقه ،بهمراتب سختتر خواھد بود اما انتظار میرود که در سال  ٢٠١٧پس از آزادسازی موصل و با
توجه به تحت کنترول درآمدن بيشتر مناطق سوريه از سوی دولت اين کشور ،حمله به اين شھر آغاز شود.
* پوليس عراق اعالم کرد که صبح شنبه  ٣١دسمبر ،دو انفجار انتحاری در يکی از بازارھای واقع در مرکز بغداد
پايتخت عراق ،دستکم  ٢۵کشته و  ۵٠زخمی برجای گذاشت .گروه دولت اسالمی موسوم بهداعش مسؤوليت اين
انفجار را بر عھده گرفت.
بهگزارش العربيه .نت سخنگوی عمليات بغداد در اينباره گفت» :دو مھاجم تروريست که کمربندھای بمبگذاری شده به
تن کرده بودند ،خود را منفجر کرده و شماری از شھروندان را کشتند و زخمی کردند«.
منابع پوليس افزودند که دو انفجار ،در نزديکی مغازهھای فروش لوازم يدکی ماشين در منطقه السنک در ساعتھای پر
ازدحام صبح روی داد.
اين در حالی است که خبرگزاری فرانسه به نقل از يک سرھنگ در پوليس عراق گزارش داد شمار تلفات دو انفجار،
دستکم  ٢٧کشته و  ۵٣زخمی است.
شاھدان عينی گفتهاند که انفجار اول در ساعتھای پر رفت و آمد و پر ازدحام فروشندگان و خريداران به ويژه در
روزھای تعطيل روی داد و انفجار دوم ھنگامی بهوقوع پيوست که نيروھای امدادی برای کمک به زخمیھا و انتقال
جنازهھای کشته شدگان شتافتند.
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شايان ذکر است که منطقه السنک ،محله صنعتی برجسته در عراق بهشمار میآيد .در اين بازار لوازم يدکی خودروھا،
لوازم منزل و بيشتر نيازمندیھای شھروندان فروخته میشود .کوچهھای بازار در حقيقت راھروھای تنگی است که در
طول آن دستفروشان و فروشندگان دوره گرد حضور دارند.

آنگونه که فرماندھی عمليات بغداد اعالم کرده ،روز پنجشنبه ھم ،دو خودروی بمبگذاری شده در دو منطقه مختلف
پايتخت منفجر شد .اين دو انفجار دستکم  ۵کشته برجای گذاشت.
ناصر الحنون ستوان يکم در پوليس بغداد در اينباره بهخبرگزاری آناتولی گفت که يکی از خودروھای بمبگذاری شده،
در منطقه المعاف واقع در جنوب بغداد کنار جادع پارک شده بود .منفجر شدن اين خودرو دستکم  ٣تن را کشت و
ھشت تن ديگر را زخمی کرد.
او افزود خودروی بمبگذاری شده دوم در محله النصر واقع در منطقه العماری در شرق بغداد منفجر شد و بهکشته شدن
 ٢تن و زخمی شدن  ۴تن ديگر انجاميد.
ايران
در دومين روز از سال  ٢٠١٦ميالدی جمعی از معترضان نسبت به اعدام رھبر جمع کثيری از
شيعيان عربستان سعودی ،نمر باقر النمر ملقب به شيخ نمر ،در مقابل سفارت اين کشور درتھران تجمع کرده و سپس
اقدام به آتش زدن بخشھائی از اين سفارتخانه کردند.
اين اقدام که توسط بسياری از مقامات حکومت اسالمی ،خودسرانه)بدون ھماھنگی با حاکميت( خوانده شد ،واکنشھای
شديدی را در داخل و خارج از ايران به ھمراه داشت.
ترکيه ،مصر ،بحرين ،قطر ،کويت ،اردن ،امارات ،تونس ،ليبی ،سودان ،عمان ،اتحاديه عرب و شورای ھمکاری خليج
فارس اين اقدام را محکوم کردند .کشورھای فرانسه ،المان ،جاپان ،و انگليس خواھان حل اختالف دو کشور ايارن و
عربستان شدند و امريکا اين اقدام را بهشدت محکوم کرد.
وزارت امور خارجه روسيه نيز ضمن قانونی ندانستن اين اقدام ،ايران و عربستان را به خويشتنداری دعوت کرد.
* توافقی که بين ايران و  ٦قدرت جھانی حاصل شد ،اقتصاد ايران را از تحريمھائی که سالھا گريبان آن را گرفته بود
رھانيد .نفع رفع تحريمھای ايران تنھا متوجه اقتصاد اين کشور نبود ،بلکه تمام اقتصادھای دنيا از آن منتفع میشدند .اين
موضوع را میتوان در تعدد ھياتھای تجاری و اقتصادیای که بعد از برجام وارد کشور شدند قابل مشاھده است .پس
از برجام ،اتحاديه اروپا محدوديتھای خود را از تجارت ،حملونقل و بيمه ايران برداشته است .با توجه به برداشته
شدن اين محدوديتھا ،ايران میتواند درآمدھای ارزی ناشی از فروش نفت خود را تا سال آينده تا مقدار  ١٠ميليارد دالر
افزايش دھد .از طرفی اجرا نشدن تحريمھا از سوی امريکا بهخصوص در بخش بانکی ،ارزھای زيادی را بهداخل
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کشور روانه کرد اما جامعه از ارقام و جائی که ھزينه شدهاند کامال بیخبر است .اما آنچه که مسلم است اين مبالغ
ھنگفت به جيب ارگانھای سرکوب و عناصر حکومتی واريز شده و ھيچ نفی برای جامعه نداشته است .بانک مرکزی
ايران اعالم کرده بود که برداشتهشدن تحريمھای بانکی باعث آزادی بيش از  ٣٠ميليارد دالر از دارائیھای کشور که
در حسابھای کشورھای ديگر مسدود شدهاند آزاد میشود.
* رئيسجمھوری منتخب امريکا در طول رقابتھای انتخاباتی خود مواضع بسيار تندی در قبال برجام اتخاذ کرد .او که
اين توافق را بدترين توافق تاريخ ناميده بود ،اعالم کرده بود که در دوران رياست جمھوریاش آن را پاره خواھد کرد.
اما »بيزينس اينسايدر« پيشبينی کرده است که ترامپ ،حداقل در اوايل دوران رياست جمھوریاش ،برجام را پاره
نمیکند ،چرا که اين قرارداد يک توافق ميان ايران و امريکا نيست بلکه بهغير از امريکا  ٥قدرت جھانی ديگر پای آن
را امضاء کردهاند .بر اين اساس ،در سال آينده شاھد آن خواھيم بود که اقتصادھای بزرگ دنيا به داد و ستدھای خود با
ايران ادامه دھند .بايد ديد ترامپ برجام را پاره خواھد کرد؟

يک عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس فاش کرد که محمد جواد ظريف با حضور در جلسه محرمانه
کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی بهاشتباھات خود در مذاکرات ھستهای با غرب اعتراف کرده است.
بهگزارش خبرگزاری دانشجو ،جواد کريمی قدوسی ،نماينده مشھد در مجلس و عضو کميسيون امنيت ملی و سياست
خارجی بهخبرنگاران گفت» :محمد جواد ظريف وزير امور خارجه در جلسه کميسيون امنيت ملی مورخ
 ١٣٩٥/٠٩/٢٨حاضر شده و درباره موضوع برجام صحبت کرد«.
بهگفته قدوسی ،ظريف در اين جلسه ،با گفتن »من اعتراف میکنم اشتباه کردم« و »اين اشتباه بزرگی بوده که من
کردهام« پاسخ اعضای کميسيون را داد.
قدوسی با اشاره به قدمزدنھای ظريف و کری در ژنو و در حين مذاکرات ھستهای ،از ظريف نقل کرد» :به جان کری
بعد از نقض اخير که درخواست مذاکوريا در ايتاليا را داشت گفتم :شما کاری کرديد که حضور من با شما در يک شھر
غيرممکن است«.
ظريف پيش از اين و درباره قدم زدن با جان کری گفته بود» :وزير خارجه امريکا بهمن گفت اگر ناراحتی میتوانی
برگردی که من به او پاسخ منفی دادم .اين قدم زدن نه به معنای رفاقت است نه به معنای صميميت«.
جواد کريمی قدوسی ،در ادامه از اعتراف وزير امور خارجه ايران در زمينه اعتماد به جان کری پرده برداشت و از او
نقل کرد» :من اعتراف میکنم اشتباه کردم«» ،به حرف کری اعتماد کردم«.
عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ،بدون توضيح اين نکته که چه کسی محمد جواد ظريف را بهمسير
ديگری ھدايت کرده و استراتژیھای ديگری بهاو ديکته کرده ،گفت که ظريف ضمن اعتراف درباره اشتباه به »اعتماد
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به جان کری« و تأکيد بر اينکه »ما با صحبت و قول آقای کری اظھار نظر کرديم« گفته است» :اگر استراتژی خودم
را دنبال میکردم اکنون با مشکل مواجه نمیشدم«.
وزير امور خارجه حکومت اسالمی ايران در جلسه مذکور گفته است» :میپذيرم اشتباه کردم «.و »مسؤوليت آن را
میپذيرم«.
* سعيد قاسمی از فرماندھان سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران میگويد که »غلطنامه« محمد جواد ظريف وزير
امور خارجه ايران ،بايد جلوی دوربين خوانده شود .او ھمچنين خواستار اعدام ميرحسين موسوی و مھدی کروبی شد.
بهگزارش سايت رجا نيوز ،قاسمی پنجشنبه  ٢٢دسمبر با اشاره به سخنان درز رفته وزير امور خارجه ايران در اين
باره افزود» :ھمانطور که ديپلماسی خنده ،ديپلماسی ايميلی و ديپلماسی بالکنی در ھتل گوتنبرگ علنی بود اعتراف به
اشتباه اعتماد به امريکا ھم بايد علنی و رسمی باشد«.
* در ھفتهھای پايانی سال  ،٢٠١۶مسأله تمديد قانون تحريمھای ايران)آيسا( که تقريبا با رأی اکثريت مطلق نمايندگان
مجلس و سنای امريکا به تصويب رسيد از ديگر مواردی بود که بار ديگر بحث نقض برجام را به ميان کشيد.
قانون يادشده دو دھه پيش تصويب شد و با رای قاطع کنگره امريکا ،بدون امضای رئيس جمھور ،بارک اوباما نيز
برای يک دھه ديگر تمديد شده است.
پنجشنبه اول دسمبر سنای امريکا تمديد قانون تحريمھا عليه ايران را برای يک دوره  ١٠ساله ديگر با رای موافق ٩٩
سناتور ،تصويب کرد.
اين قانون برای نخستين بار سال  ١٩٩٦برای ايجاد موانعی در برابر سرمايهگذاری در بخش انرژی ايران و جلوگيری
از دستيابی اين کشور به جنگافزارھای ھستهای تصويب شده بود.
خامنهای پس از تصويب تمديد »آيسا« گفت» :اگر اين تمديد اجرائی و عملياتی شود ،قطعا نقض برجام خواھد بود و
ايران در مقابل آن واکنش نشان خواھد داد«.
شماری از مقامھای ارشد امريکائی ،از جمله جان کری گفتهاند که تمديد اين قانون تأثيری در کاھش تحريمھا عليه ايران
مطابق توافق ھستهای نخواھد داشت.
در يکی از نامهھای خامنهای به روحانی تأکيد شده که در دوره اجرای برجام »وضع ھرگونه تحريم در ھر سطح و به
ھر بھانهای ،از جمله بھانهھای تکراری و خودساختهی تروريسم و حقوق بشر« توسط ھر يک از کشورھای طرف
مذاکرات ،نقض برجام محسوب میشود و دولت موظف است »اقدامھای الزم را انجام دھد و فعاليتھای برجام را
متوقف کند«.
حسن روحانی  ٢٣آذر ماه در واکنش بهتمديد »آيسا« در نامهای به وزير خارجه دستور داد» :نسبت به اجرای مراحل
پيشبينی شده در برجام برای رسيدگی به موارد نقض ،اقدام نموده و ديگر پيگيریھای حقوقی و بينالمللی الزم را نيز
بهطور جدی معمول دارد« و نتيجه را ظرف يک ماه به او گزارش کند.
روحانی در نامهی ديگر علیاکبر صالحی ،رئيس سازمان انرژی اتمی را مأمور کرده که در واکنش بهنقض برجام از
سوی امريکا »برنامهريزی برای طراحی و ساخت پيشران ھستهای« و مطالعه و طراحی برای توليد سوخت آنھا را
پيگيری کند.
* بارک اوباما رئيس جمھوری امريکا ،پنجشنبه  ١٥دسمبر ،اجازه تمديد تحريمھای  ١٠ساله عليه ايران را داد اما در
اقدامی بیسابقه ،از امضای اين قانون که اجرائی خواھد شد ،سر باز زد.
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بهگزارش خبرگزاری فرانسه ،جاش ارنست سخنگوی کاخ سفير امريکا در بيانيهای اعالم کرد» :تمديد تحريمھای ايران
بدون امضای رئيس جمھوری ،به قانون تبديل میشود«.
کنگره اعالم کرده اين طرح را تصويب کرده است تا به ايران اعالم کند که رئيسجمھوری آينده امريکا توانائی آن را
دارد که در صورت نقض بتوافق ھستهای از سوی تھران ،تحريمھا را بهسرعت اعمال کند .اين در حالی است که
مقامات ايران طی روزھای اخير تأکيد کردهاند که تصويب اين طرح بهمعنای نقض توافق ھسته ای از سوی امريکا
است.
* مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،قطعنامهای را تصويب کرد که در آن از وضعيت حقوق بشر در ايران انتقاد شده
است.
اين قطعنامه ،با رای موافق  ٨۵کشور عضو سازمان ملل به تصويب رسيد ٣۵ .کشور با اين قطعنامه مخالفت کردند و
 ۶٣کشور ديگر نيز به آن رای ممتنع دادند.
شمار اعدامھا ،بازداشت روزنامهنگاران و فعاالن مدنی ،وضعيت آزادی بيان ،وضعيت اقليتھای دينی و شرايط
زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران از جمله مواردی ست که در اين قطعنامه مورد انتقاد قرار گرفته است.
با اين حال طی روزھای گذشته نيز بازداشت روزنامهنگاران و محاکمه فعاالن رسانهای در ايران به اتھامھائی امنيتی
ادامه يافت.
راحيل موسوی عکاس روزنامهنگار در خرمشھر و آرش قلعهگالب روزنامهنگار اھل آبادان ،طی روزھای گذشته
بازداشت شدند و فرزاد پورمرادی روزنامهنگار اھل کرمانشاه ھم به اتھامھائی امنيتی محاکمه شد.
و اعتصاب غذای چند تن از زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران ،ھمچنان ادامه دارد و خانواده برخی از آنان از
وضعيت »وخيم« جسمی اين افراد خبر میدھند.
بيش از دو ماه است که تعدادی از زندانيان سياسی -عقيدتی برای دستيابی بهحقوق اوليه و انسانی خود دست
بهاعتصاب غذا زدهاند .جان آرش صادقی ،مرتضی مرادپور ،سعيد شيرزاد ،علی شريعتی ،محمدعلی طاھری و  ...در
خطر است و مسؤوليت جان آنھا و خطری که تھديدشان میکند بر عھده سران حکومت اسالمی ايران است.
* در حالی که مردم درگير مشکالت بزرگی چون بيکاری و فقر ھستند .مديرانی در کشور وجود دارند که ماھيانه
صدھا ميليون حقوق دريافت میکنند و اين اضافه بر رانتھائی است که به خاطر اتصال به قدرت از آن برخوردارند،
وامھای کالنی که تنھا با يک چک دريافت و پرداخت میشود و زمانی که اين وامھای بدون پشتوانه و ضمانتھای جدی
و قاطع به بيتالمال باز نمیگردد فريادھا بهآسمان بلند میشود.
حقوقھای نجومی؛ سخنگوی دولت در نشست خبری  ٢٣آذر ماه جاری در پاسخ بهسؤالی در زمينه حقوقھای نجومی
گفت :اين موضوع بارھا بررسی شد و ديدند از  ٩٣ھزار و  ۴٧٠نفر ،تنھا  ٣٩٧نفر بيش از  ٢٠ميليون تومان دريافت
کردهاند.
او ادامه داد :کل عدد نجومی که میگويند  ٢٣٣ميليارد تومان است .البته اگر کسی يک ﷼ ھم ناحق گرفت ،بايد
برخورد شود ولی از نظر ما موضوع روشن است.
* اکثريت فسادھا از جمله فساد عظيم صندوق ذخيره فرھنگيان از سوی مديرانی صورت گرفته و يا اين مديران متھمان
رديف اول آن ھستند که از گيرندگان حقوقھای نجومی بودهاند .در برخی موارد از جمله مدير معزول بانک رفاه
نھادھای نظارتی بر متخلف و متھم بودن اين افراد شھادت داده بودند ولی با وساطت و معرفی نزديکان رئيسجمھور به
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مديريت اين بانک منصوب شده بودند و حال چگونه میتوان تصدیگری چنين مديرانی را که منشأ تخلفات فراوان
ديگری نيز شدهاند و خواھند شد پيش پا افتاده و موضوعی فرعی دانست؟!
جالب آن که ابراھيم اصغرزاده فعال سياسی اصالحطلب  ١۶مرداد سال جاری در مصاحبه با اعتماد گفته بود :دولتی
که به مردم میگويد  ۴۵ھزار تومان يارانه نگيريد تا بتوانيم برنامهھای توسعه را پيش ببريم از آن سو نمیتواند به
مديرانش بگويد شما ھم بايد فداکاری کنيد .اينجاست که فاقد صالحيت اخالقی میشود .آنوقت دولتی میشود که از
طبقه خاص و منافع طبقه خاصی حمايت میکند اما منافع تودهھای مردم را نمیتواند بفھمد .دولت دائما ناله میکند که
من مجبور ھستم ھر ماه يارانه بپردازم اما ھيچ حواسش نيست چه مقدار قاچاق در کشور ھست و چه مقدار حقوقھای
آنچنانی دارد حيف و ميل میشود.
* روز شنبه  ١٠دسمبر  ٢٠ - ٢٠١۶آذر  ،١٣٩۵مأموران شھرداری در حال حفاری فاضالب در محله  ۴٠متری
تبريز ،يک گور دسته جمعی پيدا کردند) .فلم زير( بر خالف ادعای فرماندار تبريز ،مديرکل ميراث فرھنگی ،صنايع
دستی و گردشگری آذربايجان شرقی پس از انجام کارشناسیھای باستانشناسان اين اداره ،در گفتوگو با ايسنا احتمال
تاريخی بودن اين گور دستهجمعی را رد کرد .بنابراين ،اين گور دستهجمعی مربوط به دوران معاصر است.
مسؤوالن حکومت اسالمی ،بايد بهپرسشھای بیشماری پاسخ بدھند ،از جمله :در اين گور چه کسانی دفن شدهاند؟
مبارزان دھه ١٣۶٠؟ نام و مشخصات دقيق آنھا چيست؟ گورھای ديگر کجاست؟ چه کسانی در اين گورھا دفن شدهاند؟
آمران و عامالن اين فاجعه و فجايع مشابه چه کسانی ھستند؟...
نوار منتظری در گفتوگو با مسؤوالن کشتار زندانھا در سال  ،١٣۶٧پاسخھای مسؤوالن در آن نوار و واکنشھای
مسؤوالن آن جنايتھا ھمچون وزير »دادگستری« پورمحمدی ،رئيسی و...

* افزايش  ۶٩درصدی اعتراضات اجتماعی ،کارگری و صنفی طی سه سال اخير در کشور .معاون امنيتی انتظامی
وزارت کشور گفت :با وجود افزايش  ۶٩درصدی اعتراضات اجتماعی ،کارگری و صنفی ،ھيچ بحران اجتماعیای را
که مربوط به مسأله امنيتی باشد ،طی سه سال اخير نداشتيم.
»گورخوابی«
روزنامه اعتماد در تيتر يک شماره پنجشنبه گذشته خود ،ضمن تأکيد براينکه »گورخوابی سياسی شد« ،نوشته است:
»قبرستانی در نصيرآباد شھريار با ساكنان زنده گورھای آماده ،بلوائی در كشور بهپا كرد .گزارش خبرنگار روزنامه
شھروند كه از نخستين دقايق انتشار دست بهدست در شبكهھای خبری و اجتماعی میچرخيد و خيلیھا را با واژه جديدی
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بهنام گورخوابی آشنا كرد ،داغترين سوژه رئيسجمھوری میشود كه خود نيز با خواندن نامه اصغر فرھادی برای
نخستينبار آن را میشنود«.
بهنوشته اين روزنامه حسن روحانی روز چھارشنبه با اشاره بهاينکه »گورخوابی قابل تحمل نيست« ،گفت» :چه كسی
میتواند در جامعه بزرگی مثل ايران ببيند عدهای از ھمنوعانش كه آسيب اجتماعی ديدند شب بهخاطر بیپناھی به قبر
پناه ببرند«.
اعتماد ھمچنين نوشته است» :حسن روحانی كه خود با ابراز شرمساری از وجود چنين پديدهای ،پيشنھاد بهحل اختالف
بين دو جريان سياسی میكند تا در نتيجه آن ،حل معضالت اجتماعی حاصل شود ،خيلی زود بهيكی از متھمان پديده
گورخوابی« تبديل شد.
بهگزارش اين روزنامه ،محمدباقر قاليباف شھردار تھران كه به »خود او نيز انتقاد کمی از ناتوانی حل مشكالت پايتخت
وارد نيست« روز چھارشنبه با انتقاد از حسن روحانی ،گفت که »گورخوابی محصول نوع نگاه سرمايهداری و اشرافی
در اداره كشور و جامعه« است و ھمزمان در نامه خود از »تالشی برای جايگزينی مردمداری با سرمايهداری« سخن
گفت که »شايد منظور او اعالم آمادگی برای ورود بهعرصه انتخابات كشور باشد«.
روزنامه شھروند درباره بازتابھای گزارش روز سهشنبه اين روزنامه درباره گورخوابھای نصيرآباد ،نوشته است:
» ٤٨ساعت از زمان انتشار گزارش زندگی در گور میگذرد و ھمچنان ھم واکنش بهماجرای زندگی گورخوابھا در
قبرستان نصيرآباد شھريار ادامه دارد .رئيسجمھوری ،استاندار تھران ،وزير کشور ،فرماندار و دادستان شھريار،
معاون پيشگيری بھزيستی کل کشور و استان تھران و ...کسانی ھستند که روز چھارشنبه در جمع خبرنگاران حاضر
شدند و درباره اتفاقاتی که در قبرستان نصيرآباد رخ داده ،توضيح دادند«.
بهنوشته اين روزنامه ،عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور گفته است» :متولی جمعآوری متکديان و گورخوابھا
شھرداری و وزارت رفاه است« و ھمزمان سعيد ناجی فرماندار شھريار نيز با برگزاری نشست رسانهای به شنيعترين
شکلی ادعا کرده است که » گورخوابھای نصيرآباد معتادان متجاھر ھستند نه بیخانمان«.
روزنامه شھروند ھمچنين خبر داده که »دادستان شھريار به ماجرا ورود پيدا کرده ،اين افراد به کمپھا منتقل شدهاند و
يک بهيک از آنھا بازجوئی شده است «.روحﷲ حسين زاده دادستان شھريار به روزنامه شھروند گفته است» :بهمحض
اينکه از خبر انتشاريافته مطلع شديم با کالنتری باغستان و رئيس بھزيستی ھماھنگی الزم صورت گرفت و با حضور
در آرامستان ،نزديک به  ٨نفر معتاد متجاھر جمعآوری و تحويل مراجع ذيربط شدند و تعداد ۵٠نفر صحت ندارد که
اغلب معتادان متجاھری که در شھريار ساکن ھستند بومی اين شھرستان نيستند و اغلب از شھرستانھای ھمجوار
آمدهاند«.
روزنامه وطن امروز در تيتر يک خود با عنوان »ھولوکاست بينوايان« اخبار منتسب به شھيندخت موالوردی معاون
امور زنان و خانواده حسن روحانی درباره »طرح عقيمسازی زنان کارتن خواب« را دستمايه حمله به دولت قرار داده
و آن را »پيشنھاد ضد بشری عقيم سازی کارتن خوابھا و حاشيه نشينھا از زبان معاون رئيس جمھور و
روشنفکرنمايان« خوانده است.
اين روزنامه با اشاره به اينکه شھيندخت موالوردی گفته بود که »ھنوز دولت برنامه مشخصی در رابطه با عقيمکردن
زنان کارتنخواب ارائه نداده است و قطعا اين برنامه بايد از سوی وزارت بھداشت بررسی شود که به ھمين منظور،
مباحثی ھم در جريان است« ،نوشته است» :آنچه تاکنون بهذھن دولت اعتدال درباره رسيدگی به کارتنخوابی زنان
رسيده» ،عقيمکردن« ايشان است«.
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يادداشت نويس روزنامه ايران ،مردم را نيز در افزايش کارتن خوابھا و گورخوابھا مورد نکوھش قرار داده و بابيان
اينکه » بايد به اين مردم بگوئيم جای اينھا در گورستان است چون شما آنھا را از جای اصلیشان راندهايد« ،نوشته
است» :تا زمانی که سيستمھای رفاه اجتماعی کارشان را درست انجام ندھند و نگاه مردم به اعتياد و فرد معتاد اصالح
نشود ،ديدن معتادان کارتنخواب در قبرستانھا و حاشيه شھرھا چيز عجيبوغريبی نخواھد بود .بايد انگ اعتياد را از
جامعه زدود زيرا تا وقتی که انگ اعتياد بر پيشانی معتاد چسبيده باشد او نه تنھا درمان نخواھد شد بلکه چرخه معيوب
توليد کارتنخواب ادامه پيدا خواھد کرد و کارتنخواب ھم آرامشاش را در گورستان جستوجو خواھد کرد«.
* سايت روزنامه قانون چاپ تھران از ضرب و شتم گور خوابھای شھر نصير آباد شھرستان شھريار پس از انتشار
پس از انتشار گزارش درباره آنھا در روزنامه شھروند خبر داد.

در اين گزارش آمده است» :بازھم بهجای حل مسأله صورت مسأله را پاک کردند ،پس از انتشار گزارشی در روزنامه
شھروند درباره گورخوابھای شھرنصيرآباد شھرستان شھريار ،مسؤوالن اين شھرستان دريک طرح ضربتی صبح
امروز چھارشنبه  ٢٨دسمبر ،با ضرب و شتم اين کارتنخوابھا اقدام به بيرون راندن آنھا از اين گورستان کردند.
نکته جالب توجه اينجاست شھرباغستان که گورستان نصيرآباد در آن واقع شده است؛ دارای بيشترين کمپھای ترک
اعتياد در استان تھران است«.
بهگزارش خبرنگار قانون ،صبح چھارشنبه بسياری از خبرنگاران و انجمنھای خيريه برای رسيدگی بهوضعيت اين
کارتنخوابھا به گورستان نصيرآباد مراجعه کردند که با گورستانی خالی مواجه شدند .پس از جستوجوھای فراوان
تنھا يکی از اين کارتنخوابھا را پيدا کردند که او نيز با ترس و دلھره به خبرنگاران و انجمنھای خيريه گفت:
»نھايمان بگذاريد صبح زود يکسری از مسؤوالن آمدند و ما را با کتک بيرون کردند ،االن ھمين گور را برای
خوابيدن نداريم«.
اين کارتنخوابھا پس بيرون رانده شدن از گورستان به خانه نيمهکارهای در ھمان حوالی پناه بردهاند.
روزنامه شھروند در اين وضعيت اين گور خوابھا نوشته بود» :ماھی میشود که سرما کارتنخوابھا را بر آن داشته
تا اطراف و درون گورستان بزرگ نصيرآباد باغستان در حومه شھريار ساکن شوند .عدهای درون گورستان و در
قبرھای از پيش آماده شده و چندين خانواده در اطراف گورستان ،در منطقه بلوکزنی و زير کانال در چادر زندگی
میکنند .در درون گورستان ٣٠٠ ،گور از پيش آماده وجود دارد که  ۵٠کارتنخواب دست کم  ٢٠گور را اشغال
کردهاند .در ھر گور يک نفر و گاھی ھم سه تا چھار نفر زندگی میکنند«.
* سايتھای حقوق بشری گزارش دادند که مرتضی مرادپور فعال سياسی ترک آزبايجان ايران پس از پايان اعتصاب
غذای شصت و پنج روزه از زندان مرکزی تبريز آزاد شد.
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خبرگزاری ھرانا گزارش داد که مرتضی مرادپور که در زندان مرکزی تبريز زندانی بود روز گذشته به شصت و
پنجمين روز اعتصاب غذای اعتراضی خود پايان داد و از زندان آزاد شد.
بر اساس اين گزارش مرادپور پس از آزادی به دليل ضعف جسمانی و مشکالت پزشکی ناشی از اعتصاب غذای
طوالنی به مرکز درمانی منتقل شد.

گفتنی است که مرتضی مرادپور پس از شرکت در »ھمايش پياده روی ائل گولی تبريز« در خرداد ماه  ٨٨تحت تعقيب
قرار گرفت و سه روز بعد در خوابگاه دانشجوئی ،توسط مأمورين اطالعات بازداشت شد.
اين در حالی است که اين ھمايش با مجوز رسمی دولت برگزار شد و جنبه تفريحی و ورزشی داشت ،اما در اين ھمايش
برخی فعالين ملی شعارھائی در حمايت از حق تحصيل به زبان مادری ،ھمچنين در اعتراض به خشکشدن درياچه
اروميه سر دادند که منجر به بازداشت چندين تن از آنھا ،از جمله مرادپور شد.
مرادپور از صبح چھارم آبان  ٩٥در اعتراض به عدم اجرای ماده )١٣٤تجميع مجازات( با نوشتن نامهای خطاب به
رياست دادگستری استان آذربايجان شرقی ضمن اعتراض بهروند غيرقانونی دادرسی و اجرای حکم دادگاه ،تا رسيدگی
مسؤولين بهموارد اعتراضی ،وارد اعتصاب غذا شده بود.
بر اساس ماده  ١٣٤قانون مجازات اسالمی ،فرد محکوم مجموع دورهھای حبس را نمیگذراند بلکه از بين چندين
مجازات ،تنھا اشد مجازات در نظر گرفته شده برای وی به اجرائی گذاشته میشود.
اين در حالی است که اعتصاب غذای چند زندانی سياسی ديگر ھمچنان ادامه دارد و آرش صادقی  ٦٧روز ،علی
شريعتی  ٦٠روز ،سعيد شيرزاد  ٢٣روز و نزار زکا  ٢٢روز دست به اعتصاب غذا زدند.
* حسين دھقان ،وزير دفاع و پشتيبانی نيروھای مسلح دولت حسن روحانی ،اعالم کرد که ھماکنون »طرحھای اصلی
دولت در بخشھای نفت ،گاز ،پتروشيمی ،حمل و نقل ،سدھا ،انتقال آب و حتی در حوزه مخابرات و آی تی« در اختيار
قرارگاه خاتم النبياء ،وابسته به سپاه پاسداران است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران »ايسنا« ،حسين دھقان که روز پنجشنبه  ٩دیماه ٢٩ -دسمبر ،از نمايشگاه
»اقتدار سپاه در عرصه سازندگی« در تھران بازديد میکرد ،اضافه کرد» :تا پايان امسال مسؤوليت بيش از  ٥٠طرح
تأثيرگذار در اقتصاد ملی برعھده قرارگاه خاتماالنبياء گذاشته است«.
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روزنامه »شرق« چاپ تھران نيز در شماره روز شنبه  ١١دی ،در گزارشی با عنوان »ھمهچيز درباره قرارگاه خاتم«،
نوشت که قرارگاه خاتم االنبياء »بزرگترين پيمانکار غيردولتی ايران« است .بر اساس اين گزارش ،در حالی که
محمدباقر قالبياف ،شھردار تھران از فرماندھان پيشين قرارگاه خاتماالنبياء است ،ساخت برخی پلھا و پروژهھای
عمرانی تھران نيز به اين قرارگاه يا يکی از گروهھای زيرمجموعه آن واگذار شده است.
»قرارگاه سازندگی قائم«» ،قرارگاه سازندگی نوح«» ،قرارگاه سازندگی کربال« و »قرارگاه سازندگی کوثر« ،از
زيرمجموعهھای »قرارگاه سازندگی خاتماالنبيا« ھستند» .قرارگاه سازندگی خاتماالنبياء« يک سال پس از پايان جنگ،
يعنی سال  ١٣٦٨پس از درگذشت آيتﷲ خمينی و با دستور علی خامنهای ،رھبر حکومت اسالمی تشکيل شد .اين
قرارگاه از زيرمجموعهھای سپاه پاسداران محسوب و فرمانده آن از سوی فرمانده کل سپاه تعيين میشود.
روزنامه »شرق« ،در گزارش خود تأکيد کرده که نخستين فعاليتھای اقتصادی اين قرارگاه در دوران رياستجمھوری
اکبر ھاشمی رفسنجانی رخ داد.
علی الريجانی ،رئيس مجلس شورای اسالمی ،در جريان بازديد از نمايشگاه »اقتدار سپاه در عرصه سازندگی« ،تعداد
افرادی را که بهطور مستقيم در پروژهھای قرارگاه مشغول کار ھستند» ،حدود  ١٦٠ھزار نفر« اعالم کرد.
روزنامه »شرق« ،نوشته است که قرارگاه خاتماالنبياء فعاليت خود را فقط در يک زمينه محدود نمیکند و اين قرارگاه
عالوه بپروژهھای بزرگ ،طرحھای کوچک اقتصادی را نيز در دست میگيرد :از پروژه »اتوبان صدر« در تھران و
»فازھای  ١٥و  ١٦پارس جنوبی« گرفته تا »سد گتوند« و اتوبان »حرم تا حرم«.
عبادﷲ عبداللھی ،فرمانده کنونی اين قرارگاه به تازگی و پس از تجديد قرارداد ميان ايران و کوريا جنوبی درباره ساخت
 ١٠کشتی ،گفت که حسن روحانی بايد اين قرارداد را لغو کند.
* محمد رضا بھرامی سفير ايران در افغانستان وجود تماسھايى ميان تھران و گروه »طالبان« را تأئيد كرد و ھدف از
آن را »کنترول و اشراف اطالعاتی« خواند.
مقامھای امنيتی افغانستان براى اولين بار رسما در ماه نومبر گذشته حکومت ايران را بهحمايت نظامى از گروه طالبان
و ھمکاری تنگاتنگ با آن متھم كردند .دولت افغانستان و کشورھای غربی از جمله امريکا ،گروه طالبان را گروھی
»تروريست« می دانند.
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خبرگزارى ايسنا ،گزارش داده كه اظھارات سفير ايران در كابل در گفتوگو با تلويزيون آريانا افغانستان بيان شده و او
طی آن گفته است» :ما با طالبان تماس داريم اما رابطه نداريم .تماس ما با طالبان با ھدف کنترول و اشراف اطالعاتی
است«.

نيروھای نظامی طالبان افغانستان
بھرامى ھدف از تماسھاى تھران با طالبان را »فرھم كردن زمينه مذاکرات ميان دولت افغانستان و طالبان« عنوان
كرده است.
مقامات دولت افغانستان میگويند که تھران نه فقط از اين گروه حمايت میکند ،بلکه بر دامنه کمکھايش نيز افزوده
است.
آصف ننگ ،والی واليت فراه افغانستان پيشتر در مصاحبهای با تلويزيون کابل گفته بود كه که ايران در کمپھائی در
خاک خود به نيروھای طالبان آموزش نظامی میدھد .اين برای نخستين بار نيست که مسأله رابطه ايران و طالبان
مطرح میشود.
* حکومت اسالمی ايران ،در سال جديد ميالدی را با اعدامھای گسترده آغاز کرده است بهطوری که اين کشور در ھفته
اول )يعنی در روز  ۶جنوری ( سال  ٢٠١۶حداقل  ٢۵نفر را اعدام کرده است که  ١٣تن از آنھا با طناب دار کشته
شدهاند.
احتمال داده می شود رد طول سال  ،٢٠١٦حدود ھزار نفر در ايارن اعدام شده باشند.
حکومت اسالمی ايران در سال  ،٢٠١۵يک ھزار و  ٨۴نفر را اعدام کرده که اين بيشترين آمار اعدام در اين کشور
در  ٢۵سال گذشته بوده است.
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بيشترين روش اعدام در اين به دار آويختن در زندان است .البته حکومت اسالمی ايران در برخی موارد اعدام در
مالءعام را اجرا می کند .در سال  ٢٠١۵ايران  ۵٧نفر را در مالءعام اعدام کرد .يعنی ھفتهای يک اعدام در مالءعام.
در بيشتر اين اعدام ھا ،فرد به دار آويخته شد .برای اعدامھای مالءعام از جرثقيل استفاده میشود که يکی از کندترين
و دردناکترين روشھای اعدام است .سنگسار نيز ھنوز يکی از روشھای اعدام در ايران است .در ماه دسمبر ،٢٠١٥
رسانهھای ايران نوشتند که زنی بهاتھام قتل ھمسرش به سنگسار محکوم شده است.
ارجنتاين و تروريسم حکومت اسالمی ايران
تحقيقات مرتبط با نقش احتمالی ايران در بمبگذاری در مرکز يھوديان ارجنتاين ،بار ديگر از سر گرفته میشود.
احتمالی دولت سابق اين کشور برای مخفی نگاه داشتن نقش
دادگاھی در ارجنتاين دستور داد تحقيقات در مورد تالش
ِ
ايران در پرونده انفجار »آميا« بار ديگر از سر گرفته شود.
انفجار در مرکز يھوديان ارجنتاين که  ٢٢سال پيش در بوئنوس آيرس روی داد ٨۵ ،کشته و بيش از سيصد زخمی
برجای گذاشت .حکومت اسالمی ايران متھم بهدست داشتن در اين انفجار شده اما ھمواره اين اتھام را رد کرده است.
آلبرتو نيسمان ،دادستان سابق ارجنتاين که دولت وقت را بهمخفی کردن شواھد مرتبط با نقش ايران در اين انفجار متھم
میکرد دو سال پيش بهطرز مشکوکی کشته شد.
دادگاه قبلی ،کريستينا فرناندز ،رئيس جمھوری سابق ارجنتاين را از اتھام پنھانکاری شواھد مربوط بهنقش ايران تبرئه
کرده بود.
با اين حال دادگاه جديد با پذيرش درخواست انجمن يھوديان ،رای داد که تحقيقات در اين زمينه بار ديگر از سرگرفته
شود ٩ .سال پيش ،دستگاه قضائی ارجنتاين حکم جلب  ٩تن از متھمان انفجار آميا ،از جمله رئيس جمھور ،وزير
اطالعات وقت ايران را صادر کرد.
خارجه و وزير
ِ
افغانستان
سال  ،٢٠١۶برای نيروھای امنيتی افغانستان ،سالی سخت و در عين حال با شکستھا و موفقيتھائی ھمراه بود.
نيروھای امنيتی اين کشور ،در اين سال در واليتھای مختلف در جنوب ،شرق ،شمال ،شمال شرق و حوزه غرب ،در
برابر حمالت گسترده طالبان مقاومت کردند .سقوط قندوز را می توان ،يکی از مواردی دانست که به اعتبار نيروھای
امنيتی اين کشور خدشه وارد ساخت اما در مقابل ،شکست طالبان در حمالت گستردهای که به ھدف سقوط مراکز
واليتھای ھلمند ،فراه و ارزگان انجام داده بودند ،اميدواریھا را نسبت به توانائیھای نيروھای امنيتی در برابر
تروريستان ،بيشتر ساخت.
عالوه بر طالبان ،داعش نيز به عنوان يک گروه تروريستی در مقابل نيروھای امنيتی اين کشور دست به حمالت
تروريستی مختلفی در ننگرھار ،غور و شھر کابل زد.
در اين سال طالبان حمالت شان را در سراسر افغانستان شدت دادند و در شھر ھای مختلفی در جنوب ،شرق ،غرب و
شمال اين کشور دست به حمالت گسترده ای زدند که بر نگرانیھای مردم افزود.
ولسوالی دھنه غوری در واليت بغالن در ماه آگوست به دست طالبان سقوط کرد .طالبان توانستند با حمالتی گسترده،
ولسوالی استراتژيک را برای بار ديگر از کنترول نيروھای امنيتی افغانستان خارج سازند.
ولسوالی که به مدت  ١٠روز در محاصره و زير حمله طالبان قرار داشت ،به کنترول طالبان در آمد.
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واليت قندوز در شمال شرق اين کشور در ماه اکتوبر ،بهدست طالبان سقوط کرد .طالبان توانستند با حمالتی گسترده از
چندين جھت ،خود را به نقاط مرکزی اين شھر برسانند و بسياری از نقاط کليدی قندوز را تصرف کنند.
با سنگر گرفتن طالبان در مناطق مسکونی ،جنگ در قندوز طوالنی شد و با استفاده از اين روش ،طالبان توانستند به
مدت  ١٠روز با نيروھای امنيتی در داخل اين شھر بجنگند .واليت قندوز از آسيب پذير ترين واليت در شمال افغانستان
است که برای طالبان کنترول اين واليت بسيار مھم است .سال پيش نيز اين واليت به دست طالبان سقوط کرده بود.
طالبان در سال جاری ،شھر لشکرگاه مرکز واليت ھلمند ،شھر فراه مرکز واليت فراه و ترينکوت مرکز واليت ارزگان
را نيز مورد حمالت شديدی قرار دادند که تا آستانه سقوط اين شھرھا ھم پيش رفتند.
لشکرگاه در ھلمند در ماه اکتوبر ،در آستانه سقوط قرار داشت .گروه طالبان توانسته بودند ،بخش ھای زيادی از حوزه
دوم اين شھر را به کنترول خود درآورند .بسياری از مردم اين شھر ،از ترس آمدن طالبان به شھرھا و واليتھای
اطراف فرار کردند.
حمالت طالبان ،با مقاومت نيروھای افغان و ارسال نيروھای کمکی از واليتھای اطراف از سقوط نجات يافت.
اين شھر در ماهھای پيش از آن ھم ،از سوی طالبان به شدت تھديد میشد و زير حمالت گسترده اين گروه قرار داشت.
اکنون نيز گروه طالبان بر چندين ولسوالی اين واليت تسلط دارند و به جز شھر لشکرگاه و ولسوالی گرشک ،بقيه
ولسوالی ھای اين واليت يا در کنترول طالبان اند و يا در تھديد باال از سوی اين گروه قرار داند.

رئيس جمھور غنی
شھر فراه مرکز واليت فراه نيز ،يکی از مناطقی بود که طالبان ،تمرکز زيادی بر آن داشتند تا بتوانند به کنترول خود
درآورند .در ماه اکتوبر ،مقامات محلی فراه ،از نزديک شدن طالبان به دروازه ھای ورودی اين شھر خبر داده بودند.
طالبان توانسته بودند منطقه ای به نام دھک در شرق اين شھر را به کنترول خود در آورند.
پس از نزديک شدن طالبان به دروازه ھای اين شھر ،شمار زيادی از مردم فراه خانهھای شان را ترک کردند و به
واليتھای ديگر پناه بردند .مرکز اين واليت ،برای روزھای زيادی در محاصره گروه طالبان قرار داد؛ اما در نھايت،
تالشھای طالبان برای سقوط اين شھر ھم ،با مقاومت نيروھای امنيتی افغانستان ناکام ماند.
ترينکوت مرکز واليت ارزگان نيز مدتھا در محاصره نيروھای طالبان بود .طالبان عالوه بر واليتھای ھلمند ،فراه و
قندوز ،بر واليت ارزگان نيز حمالت گستردهای را راه اندازی کردند که به منظور کنترول بر اين شھر بود.
اگرچه طالبان توانستند اين شھر را برای مدتی در محاصره خود داشته باشند اما با حمايت قوای کمکی از قندھار و
کابل ،نيروھای امنيتی توانستند حمالت تروريستان بر مرکز اين واليت را دفع نمايند.
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عالوه بر طالبان ،ظھور گروه داعش نيز يکی ديگر از نگرانیھای امنيتی افغانستان است .ھشدارھای جنرال
دوستم معاون اول رياست جمھوری در مورد داعش ،نشاندھنده اين بود که خطر اين گروه برای آينده امنيت افغانستان
بسيار جدی است .بهگفته دوستم ،اين گروه قصد دارد که در واليتھای بدخشان و بادغيس ،مستقر شده و در حدود
 ٧۵٠٠تن از نيروھايش را در شمال افغانستان جابهجا کند.
با اين حال ،داعش در سال جاری در واليتھای مختلف از جمله ننگرھار در شرق افغانستان و غور در غرب اين
کشور ،بيشترين حضور و فعاليت را داشت .اين گروه در ماهھای اخير در شھر کابل نيز ،حمالت خود را افزايش داده
و در چندين حمله ھدفمند ،جان بسياری از غيرنظاميان را گرفت.
بيشترين درگيری ميان نيروھای امنيتی افغانستان و داعش ،در واليت شرقی ننگرھار بوده است که اين گروه در آنجا
حضور چشمگيری داشته اند .اين گروه در اوايل ماه سرطان ،دست بهقتل  ١٥غيرنظامی ،از جمله زنان و کودکان زد
که با و اکنش تند مقامات افغانستان مواجه شد.
شورای امنيت ملی افغانستان ،اين حمله گروه داعش را وحشيانه ترين حمله تروريستی در نوع خودش اعالم کرد.
رئيس جمھور غنی ھم در سفری به ننگرھار ،گفت که مردم افغانستان ھيچ پيوندی با داعش ندارند و اين گروه
جايگاھی در افغانستان نخواھد داشت .او به نيروھای امنيتی افغانستان دستور داد تا اين گروه را ريشه کن سازند.
اگرچه بسياری از افراد وابسته به داعش ،در جنگ با نيروھای امنيتی افغانستان نابود شدند و حتی فرمانده اين گروه
نيز از سوی نيروھای امنيتی افغانستان کشته شد؛ اما از حضور اين گروه در ننگرھار کاسته نشد.
نيروھای امنيتی افغانستان با کمک نيروھای خارجی ،حافظ سعيد رھبر شاخه خراسان گروه داعش را در  ٢۶۶جوالی
در ولسوالی اچين واليت ننگرھار کشتند .ھرچند در مورد کشته شدن حافظ سعيد ھنوز ھم ترديدھای وجود دارد.
شھر کابل پايتخت افغانستان ھم ،در سال جاری از حمالت تروريستی در امان نبود .مردم اين شھر در زمانھای
مختلف ،شاھد حمالتی انتحاری و تروريستی بودند که ،ھم آرامش اين شھر را بر ھم میزند و ھم جان تعدادی از
شھروندانش را میگيرد.
عالوه بر حمالتی از قبيل حمله به تظاھرات جنبش روشنائی ،زيارت سخی و مسجد باقرالعلوم که در بخش حمالت
داعش به آن اشاره شد ،حمالت تروريستی ديگری ھم در اين شھر روی دادند که بسيار وحشت ناک بودند .حمله به
رياست محافظت رجال برجسته ،حمله به موتر حامل سربازان و افسران پوليس ،حمله به اردوگاه نظاميان خارجی و
حمله به دانشگاه امريکائی ،از مھمترين رويدادھای امنيتی اين شھر در سال  ٢٠١۶بود
طالبان در  ١٩آپريل ،رياست محافظت رجال برجسته در مرکز شھر کابل را مورد حمله انتحاری قرار دادند .در اين
حمله ۶۴ ،تن کشته و  ٣۴٧تن ديگر زخمی شدند.
در حمله انتحاری گروه داعش به تظاھرات جنبش روشنائی ،در تاريخ  ٢٣جوالی ،بيش از  ٩٠تن کشته شده و نزديک
به  ٣٠٠٠نفر زخمی شدند.
مراسم عزاداری شيعيان در شب عاشورا در زيارت سخی ھم ،مورد حمله گروه تروريستی داعش قرار گرفت که در
نتيجه ١۶ ،تن از عزاداران شيعه کشته شدند و بيش از  ۵٠٠تن ديگر زخم برداشتند .اين حمله در تاريخ  ١٢اکتوبر
روی داد.
حمله کننده ديگر اين گروه ،در تاريخ  ٢١نومبر ،عزاداران اربعين در مسجد باقرالعلومدر غرب شھر کابل را مورد
حمله انتحاری قرار داد .اين حمله تروريستی ھم  ٢٧٧کشته و بيش از  ٣۵زخمی برجای گذاشت.
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دو حمله کننده انتحاری در تاريخ  ٣٠جون ،موترھای اين سربازان را که تازه از آکادمی نظامی پوليس ميدان وردک
فارغ شده و برای رخصتی عيد فطر به کابل میآمدند ،مورد حمله قرار دادند که در نتيجه ٣٠ ،افسر پوليس کشته شده و
نزديک به  ۶٠تن ديگر زخمی شدند.
در شامگاه  ٢۵آگوست ،دانشگاه امريکائی در سرک داراالمان کابل مورد حمله مھاجمان مسلح قرار گرفت .در اين
حمله ھم ،ابتدا يک انفجار انتحاری راه را برای ساير مھاجمين به درون ساختمان دانشگاه باز کرد تا تروريستان مسلح،
وارد ساختمان اين دانشگاه شوند و تعدادی را تيرباران کنند .اين گروه شماری از دانشجويان را به گروگان گرفته و
برخیھا را نيز به گلوله بستند.
درگيری ميان نيروھای امنيتی با تروريستان تا نيمهھای شب ادامه داشت .وزارت داخله اعالم کرد که در اين رويداد،
سيزده تن از جمله  ٧دانشجو ٣ ،افسر پوليس ،دو محافظ دانشگاه و يک کارمند ديگر کشته شدند.
عربستان سعودی
روزنامه انگليسی گاردين ،روز پنجشنبه  ٢٢دسمبر در مطلبی با عنوان »اکنون زمان مناسبی است که عربستان را از
واقعيتھائی شوکه کننده آگاه کرد« ،نوشت :آيا پس از آنکه اخيرا فاش شده عربستان از بمبھای خوشهای خريداری
شده از انگليس ،در جنگ يمن استفاده کرده است؛ لندن از روابط خود با رياض سود میبرد؟
نويسنده اين مطلب با اشاره بهحجم روابط تسليحاتی لندن و رياض ،تالش کرد تا اين موضوع را بررسی کند که اين
روابط تا چه حدی در زمينه ھمکاریھای اطالعاتی در زمينه مبارزه با تروريسم بهنفع انگليس بوده است.
گاردين افزود ،اين موضوع)ھمکاری اطالعاتی در زمينه مبارزه با تروريسم( مسألهای بسيار چالش برانگيز است چرا
که ارتباط عربستان با تفکر وھابيت و ھمچنين گروهھای سلفی افراطی موضوعی شناخته شده است؛ تفکری که باعث
تشديد تروريسم شده است.
بهنوشته گاردين ،تناقض غيرقابل قبولی بين تفکرات و عقايد عربستان از يکسو ،و حجم انتظارھا از اين کشور در
زمينه ھمکاری ضد تروريسم وجود دارد.
نويسنده گاردين ،خاطرنشان کرد :افراطیھا ھمواره میگويند که اجسادشان ھمان خمپاره و موشکھايشان ھستند،
موضوعی که مبالغهآميز نيست ،و اگر غرب به اصول خود در اين زمينه)مبارزه با تروريسم( پايبند نباشد ،در اين نبرد
شکست خواھد خورد.
يمن
در يمن در يک ساله گذشته ،بيش از ده ھزار نفر کشته و بيش از دو ميليون تن آواره شدهاند.
طبق گزارش پايگاه اينترنتی خبری »يمنی پرس« ،بيش از ده ھزار و پانصد يمنی در حمالت بيش از يکسال و نيم
گذشته انتالف بهرھبری حکومت سعودی به يمن که با حمايتھای حکومتھای امريکا ،غرب و عرب انجام میشود
جان خود را از دست دادهاند که حدود  ٢۴٠٠نفر آنان کودک و بيش از  ١٧٠٠از آنھا نيز زن ھستند و صدھا ھزار
خانه ،مجتمع مسکونی و زيرساختھای يمنیھا از جمله بيش از  ٢۶٠بيمارچتان و مرکز درمانی نيز با خاک يکسان
شده است.
بر اساس اين گزارش ،در بيش از  ۵۶٠روز حمالت عربستان سعودی به يمن ،بيش از ھجده ھزار و پانصد يمنی
زخمی شدهاند که حدود  ٢٢٠١آنان کودک و  ١٨٠۶نفر آنھا نيز زن ھستند.
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در مجموع بيش از  ٢٩ھزار و ھفتاد يمنی در طول بيش از  ۵۶٠روز حمله بهيمن ،کشته يا زخمی شدهاند.
در حمالت ائتالف به يمن ،ھمچنين سيصد و ھفتاد و پنج ھزار و چھارصد و شصت و ھشت خانه و مجتمع مسکونی و
نيز ھزاران تأسيسات از زيرساختھای کشور يمن را ويران کردهاند.
اين آمار که جديدترين آمار از جنايات ھولناک سعودیھا و حاميان آنھاست روز جمعه  ٣٠دسمبر منتشر شده است.
عمان
اخيرا خبرگزاریھا بهنقل از رسانه دولتی عربستان و مقامھای منطقه میگويند عمان ،کشوری که روابط نزديکی با
حکومت اسالمی ايران دارد ،در نامهای به عربستان سعودی از قصد خود برای پيوستن به ائتالف نظامی که رياض
رھبری میکند خبر داده است.
ائتالف بهرھبری عربستان ،که بهگفته مقامھای سعودی برای مقابله با »تروريسم« ايجاد شده ،سال گذشته ،با حضور
اکثر کشورھای عربی تشکيل شد .عربستان ،مھمترين رقيب منطقهای ايران ،در برخی جنگھا و درگيریھای مھم
منظقه و جھان ،از سوريه تا يمن ،در جبھه مقابل ايران قرار دارد .متحدان رياض ،به ويژه در منطقه خليج فارس ،نيز
در اين جبھهبندی حضوری فعال دارند.
خبرگزاری عربستان ،گزارش داده است که محمد بن سلمان ،جانشين وليعھد عربستان ،نامهای از وزير دفاع عمان
دريافت کرده که در آن تصميم مسقط به پيوستن به ائتالف عربی مطرح شدهاست.
بنا بر گزارش شبکه خبری بلومبرگ ،محمد بن سلمان قرار است در ھفتهھای پيش رو ،برای آمادهسازی زمينه سفر
ملک سلمان ،پادشاه عربستان ،به عمان سفر کند.

قابوس بن سعيد ،سلطان پادشاھی عمان
شبکه خبری بلومبرگ بهنقل از غانم نسيبه ،بنيانگذار يک گروه مشاورهای در لندن ،میگويد چنين »بازگشت«
احتمالی ،از نظر سياسی» ،يک برد برای عربستان« بهشمار میرود و به رياض »قدرت نفوذ بيشتری در منطقه
خواھد داد«.
عمان بهطور سنتی از کشورھائی بهشمار میرود که در ميانه رقابتھا و تنشھا ميان ايران و ديگر کشورھای عرب
منطقه ،به ويژه عربستان سعودی ،موضعی بیطرف میگيرد.
سياسی »ميانجی« ميان
مسقط در عين حال روابطی نزديک با تھران دارد و از آن به عنوان يکی از مھمترين بازوھای
ِ
ايران و برخی کشورھای عربی و نيز اياالت متحده ،ياد میشود.
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عمان در مورد مذاکرات ايران و امريکا برای رسيدن به توافق اتمی نيز نقش بازی کرد و بخشی از مذاکرات کاترين
اشتون ،جان کری و محمدجواد ظريف نيز در مسقط انجام شد.
گزارش تازه در مورد نامه وزير دفاع عمان به ھمتای سعودیاش در حالیست که وزير دفاع ايران در گفتوگوئی با
يک شبکه روسی ،از مخالفت تھران برای پيوستن عربستان به مذاکرات سوريه ،ميان تھران ،مسکو و آنکارا سخن گفته
است.
در عين حال پيش از اين گزارشھائی منتشرشده بود که نشان میدھد ايران ،با استفاده از خاک عمان ،به ارسال سالح
برای حوثیھا رد يمن اقدام کرده است .ايران ارسال سالح به يمن را رد کرده است .وزير دفاع عمان در آن زمان در
گفتوگوئی با روزنامه عربستانی گفته بود چنين چيزی واقعيت ندارد» :ما میخواھيم اين موضوع)واقعيت نداشتن
استفاده از خاک عمان( برای برادران سعودیمان کامال مشخص باشد«.
ائتالف به رھبری عربستان در حال حاضر حمالتی را در يمن عليه شورشيان حوثی انجام میدھد .اين حمالت البته به
خاطر شمار باالی قربانيان غيرنظامی با انتقادھای شديد سازمانھای بينالمللی مدافع حقوق بشر روبهرو است.
فيليپين
در فيليپين رایدھندگان نه فقط رئيسجمھوری را برگزيدند که نيروھای مرگ را در کشور مستقر کرد ،بلکه به کشيدن
ماشه توسط آنان ھم اقدام نمود.
بهگزارش خبرگزاری فرانسه ،رودريگو دوترته ،اين روزھا اظھارات عجيب و غريبی مطرح میکند ،ھمزمان با
حضور در الئوس با اشاره بهگروه تروريستی ابوسياف در اينباره گفت» :آنھا بھای کار خود را خواھند پرداخت.
وقتی زمان آن برسد من خودم آنھا را در مقابل چشم مردم میخورم!«
دوترته ادامه داد» :اگر من را عصبانی کنيد با تمام صداقتم میگويم که من شما را زندهزنده و خام میخورم«!
»شما را تکهتکه میکنم و با سرکه و نمک میخورم! شوخی ھم نمیکنم! شخصا در انتقام از حمالت مرگبار گروه
تروريستی ابوسياف ،اعضای اين گروه را از ھم بدرد و بخورد«!
دوترته ،معموال لحن خشن و مواضع توھينآميزی را مطرح میکند و جدای از آن ،يکی از جنگھای خونبار را عليه
مجرمان در کشورش بهراه انداخته که طی آن از زمان روی کار آمدنش در  ٣٠جون  ٢٠١٦تاکنون ،حدود  ٣٠٠٠نفر
در اين کشور ،کشته شدهاند.
دوترته ،گفته است در عرض شش ماه بزهکاری و جرم را در اين کشور از بين میبرد و ھزاران مجرم را خواھد
کشت .دوترته ،ھمچنين در طول مبارزات انتخاباتیاش از محاکمه سريع و حتی کشتن بدون محاکمه برای مقابله با
جنايت و قاچاق مواد مخدر حمايت کرد.
رئيس جمھور فيليپين با افتخار خود را ھمرديف ھيتلر خواند و اعالم کرد در صدد نابودی  ٣ميليون معتاد در فيليپين
است .رئيس جمھور فيليپين گفت که المان ھيتلر را داشت و با اشاره بهخود افزود» :حال مردم فيليپين کسی مثل من را
دارند«.
رودريگو دوترته ،رئيس جمھور فيليپين ،مبارزه خود عليه قاچاق مواد مخدر و معتادان را با کشتار ميليونھا يھودی در
دوران المان نازی مقايسه کرد .دوترته گفت» :ھيتلر سه ميليون يھودی را کشت ،حال ما نيز در فيليپين سه ميليون معتاد
بهمواد مخدر داريم که من بسيار مايلم آنھا را بکشم«.
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دوترته تصريح کرد که منتقدان »جنگ عليه مواد مخدر« او را »پسرعموی ھيتلر« مینامند .او با اشاره بهھلوکاست و
ادعای اينکه ھيتلر ميليونھا يھودی را کشت ،گفت» :سه ميليون معتاد بهمواد مخدر)در فيليپين( وجود دارد .خوشحال
میشوم ھمه آنھا را سالخی کنم«!
او با ادعای اينکه »اگر المان ھيتلر را داشت ،فيليپين ھم «...و بهخودش اشاره کرد و ادامه داد» :شما قربانيان مرا
میشناسيد .میخواھم ھمه آنھا مجرمان باشند تا به ھمه مشکالت کشورم پايان دھم و نسل آينده را از تباھی نجات
دھم«.
دوترته پس از پيروزی در انتخابات رياستجمھوری فيليپين در جون  ،٢٠١۶اعالم کرد که جنگی سخت و خشن را
عليه فروشندگان مواد مخدر و معتادان بهپيش خواھد برد.
رئيسجمھور فيليپين ،خواھان بزگشت مجازات اعدام شده است و ھمچنين گفته که نيروھای پوليس بايد مجاز باشند
ھدفمند بهسوی جنايتکاران شليک کنند .او در ادامه محدود شدن آزادی شھروندان از جمله ممنوعيت نوشيدن الکل در
شبھا در محافل عمومی و ممنوعيت کشيدن سيگار در رستورانھا و ھتلھا را مطرح کرد.
بهگفته سازمان عفو بينالملل ،مجازات اعدام سال  ١٩٨٧در فيليپين متوقف شد اما اجرای آن از سال  ١٩٩۴ميالدی
دوباره از سرگرفته شد .تا اينکه سال  ٢٠٠۶ميالدی نمايندگان پارلمان فيليپين اين مجازات را بهطور کامل از قوانين
قضائی کشور حذف کردند.
ادگار ماتوباتو ،يکی از اعضای سابق »جوخه مرگ« شھر داوائو ،اتھامھای سنگينی را عليه رودريگو دوترته،
رئيسجمھور فيليپين مطرح کرده است.
ماتوباتو که بهعنوان شاھد بهجلسه ويژه مجلس سنای فيليپين دعوت شده بود ،گفت که دوترته در زمانی که شھردار
داوائو بوده است ،شخصا يکی از مأموران قضائی را بهضرب گلوله کشته است .اين شاھد ،ھمچنين تصريح کرد که
دوترته بهاو و ديگر اعضای »جوخه مرگ« سفارش قتل شمار زيادی از مخالفان و اعضای باندھای بزھکار را داده
است.
سخنان او تکاندھنده است .او در سخنانش ،ھمواره از الفاظ زشت استفاده میکند و مخالفانش را با لحنی گزنده و
توھينآميز خطاب قرار میدھد.
براساس آمار پوليس فيليپين ،در بين اول جوالی  ١١-تيرماه تا  ١٠سپتمبر  ٢٠-شھريور ماه ،تعداد  ١۴۶۶نفر در
عملياتھای پوليس بهدليل مصرف يا خريد و فروش مواد مخدر کشته شدند .پوليس در اين مدت ١۴٩٠ ،مرگ ديگر را
نيز ثبت کرده که ھمچنان در حال بررسی است.
اين تازهترين مورد از برنامهھای جنجالی است که رئيس جمھور فيليپين اعالم میکند؛ برنامهھائی که از جمله شامل منع
نوشيدنیھای الکلی و سيگار و برقراری مقررات منع تردد برای کودکان است.
دوترته ،بهخاطر کارنامهاش در زمان مديريت شھرداری در شھر جنوبی داوائو ،که با سرکوب شديد جرايم ھمراه بود،
لقب »مجازاتگر« گرفته است .در دوران مسؤوليت او در شھرداری داوائو ،بيش از ھزار مجرم بهدست نيروھای
امنيتی کشته شدند.
دوترته ،در جريان يک کنفرانس خبری گفت» :کنگره را ترغيب خواھم کرد مجازات اعدام را دوباره قانونی کند« .او
گفت که دستور تيراندازی و قتل برای سرکردگان جنايات سازمانيافته و کسانی که در برابر دستگيری مقاومت میکنند
صادر خواھد شد.

afgazad@gmail.com

٣۴

www.afgazad.com

دوترته ،در دوران مبارزات انتخاباتی از جمله با تھديد معاملهگران مواد مخدر و انداختن جسد آنھا در خليج مانيال
جنجال بهپا کرده بود .او ،ھمچنين قول داد پس از پايان دوره خدمت بهخودش و مأموران امنيتی مصونيت قضائی بخشد.
او ،ھمچنين در جريان در نشستی در سال  ،١٩٨٩با لحنی زننده که با شوخی ھمراه است از لذت خود برای مشارکت
در تجاوز گروھی بهيک زن مبلغ مذھبی که اھل استراليا است ،سخن گفته است .ماه گذشته ويدئوئی منتشر شد که
دوترته را در حال شوخی درباره يک زن استراليائی که در دوران شھرداری او مورد تجاوز قرار گرفت و بهقتل رسيد
نشان میداد .او در آن ويدئو میگفت زن مقتول »آنقدر زيبا بود که شھردار بايد نفر اول میبود«.
روسيه
خبرگزاری دولتی روسيه گزارش داد که يک ھواپيمای نظامی اين کشور با دستکم  ٩٢سرنشين که قصد داشت
بهسوريه برود ،بر فراز دريای سياه سقوط کرد .خبرگزاری روسيه بهنقل از منابع امنيتی گزارش داد که ھواپيما از مدل
تو ١۵۴-بود و در دريا در نزديکی شھر سوچی واقع در جنوب روسيه ،سقوط کرد .ھمه مسافران اين ھواپيما ،جان
خود را از دست دادند.
پيش از آن خبرھا حکايت از آن داشت که ھواپيما از صفحه رادار ناپديد شده است.
وزارت دفاع روسيه ھم اعالم کرده است که ھواپيما حامل نظاميان روس و اعضای گروه موسيقی نظامی الکساندر
اينسامبل بود ،آنھا قصد داشتند به پايگاه ھوائی حميميم متعلق به روسيه در سوريه بروند تا سال نوی ميالدی را جشن
بگيرند.
بنا بر اين اعالم ،تکهھای ھواپيمای در اعماق  ۵٠و  ٧٠متری دريا در فاصله حدود  ١/٥کيلومتری سواحل روسيه ،پيدا
شده است.
خبرگزاری دولتی روسيه بهنقل از يک منبع امنيتی نوشته است که تحقيقات اوليه نشان میدھد ھواپيما در نتيجه نقص
فنی يا اشتباه خلبان سقوط کرده است.
اما خبرگزاری اينترفکس به نقل از منبعی که ھويتش را فاش نکرده ،گزارش داده است که خلبان ھواپيما پيش از سقوط
درخواست کمک نکرده بود.
دمتری پيسکوف سخنگوی کاخ رياست جمھوری روسيه)کرملين( ھم بهخبرنگان گفت ھنوز زود است بتوان درباره
علت سقوط ھواپيما سخن گفت .او افزود که والديمير پوتين رئيس جمھوری روسيه در جريان آخرين تحوالت مربوط به
ھواپيما قرار میگيرد.
المان
دوشنبه شب کاميونی به يک بازار چه کريسمس پرازدحام در مرکز برلين حمله کرد .پوليس المان شمار قربانيان را
نخست دستکم  ٩کشته و بيش از  ٥٠زخمی اعالم کرد ،اما ساعاتی بعد اعالم کرد که تعداد قربانيان به  ١٢نفر افزايش
يافته است.
رسانهھای المان از دستيابی پوليس المان بهسرنخھای جديدی درباره عامل حمله کاميون بهبازارچه کريسمس برلين
خبر داده و نوشت :عامل اين حمله که ھمچنان متواری است احتماال يک تبعه تونسی است.
بهنوشته و.د.ار ،زير صندلی راننده کاميون مدارکی پيدا شده که مربوط بهيک تبعه تونسی بهنام »انيس آ« است که در
سال  ١٩٩٢در شھر تتوين تونس متولد شده است.
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فرد مظنون با دو نام مستعار و تاريخھای تولد مختلف شناخته میشود .اين اسناد ظاھرا در منطقهای در ايالت
نوردراين -وست فالن المان صادر شده است.
* بهگزارش روزنامه ايزوستيا ،روز يکشنبه  ٢٥دسمبر حدود  ٥٤ھزار نفر از ساکنين شھر آگسبورگ مجبور شدند
منازل خود در پی خنثیسازی بمبی که از زمان جنگ جھانی دوم برجای مانده ،ترک کنند .بهگفته مقامات اين بمب
چھار تنی را در قسمت قديمی شھر در ھنگام ساخت وساز پيدا کردند .بمب يافت شده متعلق بهنيروی ھوائی انگلستان
است .اين تخيله ،بزرگترين عمليات تخيله در المان در جھت خنثیسازی بمب است .در اين عمليات حدود چھار ھزار
امدادگر ،آتشنشان و مأموران اجرائی حضور خواھند داشت .مسؤوالن محلی بهساکنين شھر اعالم کردند که ساعت
ھشت صبح روز يکشنبه از منازل خود خارج شوند و پناھگاه ،سالنھای ورزشی و مدارس شھر از قبل برای اسکان
اھالی اين شھر آماده کردند.
پسلرزهھای سياسی »برکسيت«)انگلستان(
در تيرماه سال  ٢٠١٦بيش از  ١٧ميليون نفر از مردم بريتانيا با شرکت در ھمهپرسی حضور يا خروج از اتحاديه
اروپا ،به خروج از اين اتحاديه رای مثبت دادند و جنبش برگزيت به پيروزی رسيد.
اين تصميم که با موضعگيریھای المان و فرانسه ھمراه شد ،انقالبی نرم در بريتانيا و اروپا محسوب میشود.
در رفراندوم »برکسيت« ،اسکاتلندیھا با  ۶٢درصد رای آری ،بيشترين ميزان موافقت برای بقای بريتانيا در اتحاديه
اروپا را داشتهاند .آرای کل بريتانيائیھای مخالف ادامه حضور در اروپا بالغ بر  ۵١/٩درصد است.
اسکاتلند در کنار ولز و ايرلند شمالی به پادشاھی بريتانيا تعلق دارد و بهطور سنتی موافق اروپاست .در سال ٢٠١۴
رفراندوم استقالل اسکاتلند از بريتانيا شکست خورد و اکثريت مردم به عدم جدائی رای دادند.
خانم نيکال استورجن ،رئيس دولت خودمختار اسکاتلند در واکنش بهخروج بريتانيا از اتحاديه اروپا ،خواھان برگزاری
يک رفراندوم ديگر برای استقالل اسکاتلند شد .استورجن گفت اگر پارلمان اسکاتلند قبول کند ،خواھد کوشيد با
برگزاری يک رفراندوم جايگاه اسکاتلند را در اتحاديه اروپا تضمين کند.

در نخستين واکنشھا ،نيروھای سياسی دست راستی در اروپا از جمله جبھه ملی فرانسه و حزب برای آزادی در ھلند
نيز خواستار برگزاری ھمهپرسی برای خروج از اتحاديه اروپا شدهاند.
آنگال مرکل صدراعظم المان تصميم بريتانيا برای خروج از اتحاديه را »ضربهای به وحدت اروپا« خوانده و مقامات
ديگر دولت نيز روز اعالم نتيجه ھمه پرسی را »روز بد اروپا« ناميدهاند .حزب چپ المان گفت تکنوکراتھای اتحاديه
اروپا با سياستھای نئوليبرالی خود به موفقيت منتقدان اروپا و ملیگرايان کشورھای عضو کمک کردند.
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فرانسوا اوالند ،رئيس جمھوری فرانسه گفت کشورش راھکارھائی برای سازماندھی جھش و آغازی دوباره برای
اتحاديه اروپا درنظر دارد .فرانسوا اوالند دوشنبه  ٢٧جون به برلين رفت تا با صدراعظم المان و و ماتئو رنزی نخست
وزير ايتاليا در خصوص تدابير مربوط به خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا گفتوگو کند.
اوالند تأکيد کرده که خطر بزرگی بهويژه از سوی پوپوليستھا اتحاديه اروپا را تھديد میکند .والديمير پوتين ،رئيس
جمھوری روسيه در اولين واکنشھا به خروج بريتانيا از اروپا گفت اين تصميم بر روند تحريمھای غرب عليه روسيه
تأثيری نخواھد داشت.
بارک اوباما در واکنش به نتيجه رفراندوم »برکسيت« گفت مناسبات واشنگتن و لندن تغييری نمیکند و مستحکم و
پايدار میماند .او خروج از اتحاديه اروپا را تصميم مردم بريتانيا خواند و افزود بهاين نظر احترام میگذارد.
اما دونالد ترامپ ،کانديدای حزب جمھوریخواه در انتخابات رياست جمھوری  ٢٠١۶امريکا از نتيجه رفراندوم بريتانيا
ابراز خشنودی کرد و آن را نشانه تمايل اکثر بريتانيائیھا به استقالل و »پس گرفتن کشورشان« دانست.
پيامھای رئيس جمھوری امريکا به بريتانيائیھا برای ماندن در اتحاديه اروپا نوعی دخالت در سياست داخلی اين کشور
تعبير شده بود .دونالد ترامپ در نخستين واکنش با ريشخند کردن اوباما گفت» :توصيهھای اوباما به بريتانيائیھا کمک
کرد تا مردم رای منفی بدھند«.
ترامپ نتيجه رفراندوم را عالی خواند و پيشبينی کرد که نظير چنين اتفاقی بيشتر و بيشتر خواھد افتاد.
حوادث تروريستی در اروپا
در قاره معروف به قاره »سبز« و بهويژه در کشورھای فرانسه ،المان و بلژيک اقدامات تروريستی فراوانی در يک
سال گذشته صورت پذيرفت که منجر به کشته شدن صدھا نفر در نقاط مختلف اين قاره شد.
انفجار فرودگاھی در بلژيک منجر به کشته شدن  ٣٢تن شده و بيش از  ٣٠٠زخمی به جای گذاشت .حوادث تروريستی
فرانسه و المان نيز بارھا تکرار شد و کشتهھای فراوانی برجای گذاشت.
اين حادثه بهحکومتھا نشان داد ،آتش جنگھای ديگر میتواند دامان آنھا را ھم گرفته و »دموکراسی« در اين
کشورھا را با چالشھای جدی مواجه کند.
امريکا
ترامپ در انتخابات  ٢٠١٦امريکا ،بر خالف کليه پيشبينیھا با کسب  ٢٧۴رای الکترال ،حد نصاب  ٢٧٠رای برای
رياستجمھوری را کسب کرد و کلينتون که  ٢١٨رای الکترال را از آن خود کرده بود ،پشت سر گذاشت.
* مداخله امريکا در ھشتاد و يک انتخابات جھان .در سالھای  ١٩٤٦تا  ٢٠٠٠از ھر  ٩انتخابات در جھان ،يکی از دو
ابرقدرت دنيا)امريکا يا روسيه( در يکی از آنھا مداخله کرده است .بهنوشته روزنامه امريکائی لسآنجلس تايمز نوشت:
امريکا ،بين سالھای  ١٩٤٦تا  ٢٠٠٠ميالدی ،دستکم در ھشتاد و يک مورد مختلف ،در انتخابات ساير کشورھای
جھان مداخله کرده است.
پايگاه اينترنتی روزنامه لسآنجلس تايمز ،در مقالهای با عنوان »امريکا با دخالت در انتخابات ساير کشورھا غريبه
نيست« بهقلم نينا َاگراوال نوشت :فقط در بانک اطالعاتی يکی از اساتيد دانشگاه امريکا ثبت شده است که امريکا ھشتاد
ترين آنھا در ايران ،گواتماال
و يکبار تالش کرده است که بر انتخابات ساير کشورھای جھان تأثيرگذاری کند ،که مھم ِ
و شيلی بوده است.
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در ادامه اين مقاله آمده است :سازمان سيای امريکا ،روسيه را بهمداخله در انتخابات رياست جمھوری سال ٢٠١٦
امريکا متھم کرده است .سازمان سيا معتقد است که روسيه اين کار را از طريق ھک کردن شبکهھای رايانهای دو حزب
گزينشی ايميلھای ھک شده ،انجام داده است.
خواه امريکا و سپس انتشار
دموکرات و جمھوری ِ
ِ
اين در حالی است که منتقدان ممکن است بهاقدامات مشابه امريکا در ساير کشورھای جھان اشاره کنند.
امريکا سابقهای طوالنی در تالش برای تأثيرگذاری بر انتخابات رياست جمھوری در ديگر کشورھای دنيا دارد .داو
ِلوين ) (Dov Levinاستاد علوم سياسی در دانشگاه کارنگی ِملون ) (Carnegie Mellonدر امريکا ،اطالعات
تاريخی موثقی گردآوری کرده است که نشان می دھد ،امريکا از دوران پس از پايان جنگ دوم جھانی تا سال دو ھزار
ِ
ميالدی ،ھشتاد و يک مرتبه در انتخابات ساير کشورھای دنيا مداخله کرده است.
شايان ذکر است که اين رقم ،شامل کودتاھای نظامی يا تالش برای تغيير رژيمھا نمیشود ،زيرا معموال امريکا پس از
آنکه نامزدی انتخاباتی در يکی از کشورھای جھان که مورد عالقه امريکا نبوده است در انتخابات پيروز میشود،
تالش میکند او را سرنگون سازد .اين نوع مداخالت امريکا ،بهويژه در کشورھای ايران ،گواتماال و شيلی رخ داده
است.
رقم ھشتاد و يک بار مداخلهی امريکا در انتخابات ساير کشورھای جھان ،ھمچنين شامل کمکھای عمومی امريکا به
روند انتخابات در برخی از کشورھای دنيا ،مانند نظارت بر روند انتخابات ،نمیشود.
داو ِلوين ،مداخله را به اين صورت تعريف میکند که ،مداخله يعنی» :حرکتی پرھزينه که طراحی شده است تا نتايج
سوم موارد ،بهصورت مخفيانه انجام
انتخابات را به نفع يکی از دو
ِ
طرف رقيب ،رقم زند «.اين نوع حرکات ،که در دو ِ
میشود ،شامل اعطای کمکھای مالی به ستادھای
انتخاباتی احزاب خاص)مورد نظر امريکا( ،نشر اطالعات دروغين
ِ
محلی فقط يکی از دو حزب رقيب در خصوص
يا تبليغات نادرست و ھمچنين آموزش دادن بهمسؤوالن و کارکنان
ِ
روشھای موثر تبليغات انتخاباتی و تحريک مردم به رای دادن به نامزد آن حزب ،میشود.
امريکا بهيک طرف شرکت کننده در انتخابات ،از جمله در نحوه طراحی پوسترھای تبليغاتی ،کمک میکند ،به نفع يکی
از نامزدھا اعالميه منتشر میکند و ضد ديگری تھديد میکند و ھمچنين اعالم میدارد که اگر فالن نامزد پيروز شود،
مالی خارجی
کمکھای مالی خارجی را به آن کشور ادامه خواھد داد ،ولی اگر رقيبش پيروز شود ،اين نوع کمکھای
ِ
را قطع خواھد کرد.
براساس نتايج مطالعات داو لوين ،در  ٥٩درصد از موارد ،طرفی که از انواع مختلف کمکھای امريکا برخوردار شده
بوده است ،در کشوری که امريکا در انتخابات آن مداخله کرده بوده ،روی کار آمده است .به تخمين لوين »مداخالت
حزب خاص« بهطور ميانگين ،ميزان آراء آن حزب را سه درصد افزايش میدھد،
انتخاباتی امريکا در حمايت از يک
ِ
نزديک انتخاباتی ،ممکن است سرنوشتساز باشد.
که در رقابتھای
ِ
بررسیھای لوين نشان میدھد که امريکا تنھا کشور قدرتمند جھان نبوده که تالش داشته است در انتخابات ساير
کشورھای دنيا مداخله کند.
بهعنوان مثال ،روسيه پس از خاتمه جنگ دوم جھانی تا پايان قرن بيستم ،تالش کرده است بر نتايج  ٣٦انتخابات مختلف
در ساير کشورھای جھان تأثير بگذارد.
در تمام آن دوران )بين سالھای  ١٩٤٦و  (٢٠٠٠از ھر  ٩انتخابات برگزار شده در سراسر جھان ،يکی از دو
ابرقدرت دنيا )امريکا يا روسيه( در يکی از آن انتخاباتھا مداخله کرده است.
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نويسنده اين مقاله ،سپس به تشريح برخی از موارد مشخص از مداخالت امريکا در انتخابات ساير کشورھای جھان از
انتخابات سال  ١٩٤٨ايتاليا گرفته تا انتخابات سال  ٢٠٠٠يوگسالوی ،میپردازد.
* بودجه نظامی  ٢٠١٧امريکا چقدر است؟ رئيسجمھور امريکا ،اليحه بودجۀ نظامی اين کشور را برای سال ٢٠١٧
امضا کرده است .بهگزارش خبرگزاری بسيج ،بارک اوباما رئيسجمھور امريکا ،اليحه بودجه نظامی اين کشور بهمبلغ
 ٦١٩ميليارد دالر را برای سال  ٢٠١٧امضاء کرده است.
کاخ سفيد در ابتدا تھديد کرده بود بودجه پيشنھادی را وتو کند زيرا رقم آن  ٣/٢ميليارد دالر باالتر از رقم پيشنھادی
اوباما بود.
با امضای اين اليحه حقوق نيروھای امريکائی  ٢/١درصد افزايش خواھد يافت .بهموجب اين قانون جديد ،تعداد پرسنل
نيروی زمينی ارتش امريکا در سال  ٢٠١٧به بيش از  ٤٧٦ھزار نفر افزايش خواھد يافت.
ھمچنين شمار پرسنل نيروی ھوائی  ٣٢١ھزار نفر و تفنگداران دريائی  ١٨٥ھزار نفر خواھد رسيد که بيشتر از رقم
پيشنھادی کاخ سفيد است.
با وجود اختالفھا ميان کاخ سفيد و کنگره در ارقام پيشنھادی ،اوباما پس از امضای اين اليحه گفت اين اليحه انجام
عملياتھای کنونی اياالت متحده را در سراسر جھان ،تسھيل میکند.
اين اليحه اوايل دسمبر)اواسط آذر  (٩٥در مجلس نمايندگان و سنای امريکا با اکثريت کافی برای پيشگيری از وتوی
اوباما تصويب شده بود.
بهگزارش پرستیوی ،اين اليحه که از حمايت جان مککين ،سناتور جنگطلب حزب جمھوریخواه ،برخوردار بود،
تالشھای دولت برای تعطيلی پايگاهھای نظامی از جمله زندان گوانتانامو را ممنوع کرده است.
اوباما که در رقابتھای انتخاباتی خود در سال  ٢٠٠٨وعده داده بود اين زندان مخوف را تعطيل کند ،تأکيد کرد اگر
کنگره رويکرد خود را در قبال گوانتانامو تغيير ندھد ،در تاريخ از آن به بدی ياد خواھد شد.

 ٤٩کشته و  ۵٣زخمی به دنبال حمله فردی بهنام عمر متين بهکلوب ھمجنسگرايان در اورالندو – امريکا ،حادثه
خونبار  ١٢جون  ،٢٠١۶يکی از مرگبارترين حمالت مسلحانه تروريستی در تاريخ امريکا بوده است.
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شب يکشنبه  ١٢جوالی در کلوپ »پالس« اورالندو ،شب موسيقی امريکای التين و رقص سالسا بود .برای ھمين است
که بسياری از کشتهشدگان اصليت امريکای التينی دارند؛ از کوبا ،مکزيک ،پورتوريکو .مھاجرانی که بيشترشان در
حاشيهھای اجتماع امريکا زندگی میکنند؛ قربانيان اکثرا امريکای التينی و آفريقائی-امريکائی بودند.
* بارک اوباما ،روز پنجشنبه  ٢٩دسمبر دستور اخراج  ٣٥ديپلمات روسی را از امريکا صادر کرده و دو سازمان
اطالعاتی روسيه را نيز مورد تحريم قرار داده است .در ھمين حال ،کاخ کرملين اعالم کرده است که مسکو به اقدامات
واشينگتن پاسخ متناسب خواھد داد.
به گزارش رويترز ،نھادھای اطالعاتی و امنيتی امريکا ،والديمير پوتين را متھم میکنند که شخصا تالشھا برای
دخالت در انتخابات رياست جمھوری امريکا در سال  ٢٠١۶از جمله حمالت سايبری عليه دمکراتھا را ھدايت کرده
است.
بارک اوباما ،رئيس جمھوری امريکا که برای تعطيالت به ايالت ھاوائی سفر کرده در بيانيهای گفته است» :اين اقدامات
در پی ھشدارھای مکرر خصوصی و بهدولت روسيه صورت گرفته است و اين اقدامات پاسخی الزم و متناسب
بهتالشھای صورت گرفته جھت ضربهزدن بهمنافع امريکا است؛ تالشھائی که ناقض ھنجارھای مرسوم بينالمللی
است«.
روسيه روز پنجشنبه لحطاتی پس از اعالم تحريمھا ،اتھامات حمالت سايبری را رد کرده و گفته است اين اتھامات
بیاساس است و مسکو دست بهاقدامات متقابل خواھد زد.
بهگزارش خبرگزاری فرانسه ،ديميتری پسکوف ،سخنگوی کاخ کرملين ،گفته است ھدف دولت اوباما تخريب کامل
روابط امريکا و روسيه است.
از سوی ديگر دونالد ترامپ ،رئيس جمھوری منتخب امريکا نيز گفته است ھفته آينده با مديران نھادھای اطالعاتی و
امنيتی کشور ديدار خواھد کرد تا در اين خصوص ،آخرين اطالعات را دريافت کند.
کلمبيا
دولت کلمبيا و شورشيان فارک باالخره بعد از  ۵دھه درگيری مسلحانه در  ١٣نومبر بهتوافق صلح دست پيدا کردند.
اين توافق بهحدی مھم بود که خوان مانوئل سانتوس برای تالشش در رسيدن بهآن برنده جايزه صلح نوبل شد.
درگيریھای دولت کلمبيا و فارک در دھهھای اخير بيش از  ٢۵٠ھزار کشته و ميليونھا آواره بر جای گذاشت ،اما با
امضای توافق تازه صلح بهنظر میرسد که اين درگيریھا به پايان برسد.
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اين کشور که بيش از  ٥٠سال درگير جنگھای داخلی ميان شبه نظاميان ھوادار دولت و شورشيان فارک بوده است،
سرانجام در سال  ٢٠١٦شاھد توافق ميان دولت اين کشور و رھبران فارک بود.
اين توافق در  ٢٢اکتوبر اين سال به ھمهپرسی گذاشته شد و با رای منفی مردم اين کشور مواجه شد .بسياری از مردم
اين کشور خواھان برقراری عدالت در قبال افرادی ھستند که در طی اين سالھا آنھا را مورد ظلم قرار دادند.
برخی از کارشناسان ،رای منفی مردم کلمبيا را از پيامدھای چند دھه جنگ در اين کشور میدانند.
ليبی
ليبی بهنماد تمام عيار دولت مضمحل تبديل شده است .باندھای مسلح ھر يک گوشهای از اين کشور را تصرف کردهاند.
جنگ داخلی در ليبی آن قدر فاجعهبار است که بسياری حسرت دوران ديکتاتوری را میخورند که میکشت و تجاوز و
شکنجه میکرد .برای اروپائیھا که بسيار سريع عليه دولت وقت ليبی اقدام نظامی و سپس اين کشور را بهحال خود رھا
کردند ،اھميت ليبی در نفت آن و قرار داشتنش در مسير پناھجويان بهسوی اروپاست .از اينرو در سالی که گذشت
اتحاديه اروپا تالشھائی داشت برای برگماری دولتی که بتواند ھم نفت ليبی را صادر کند و ھم جلوی به دريا زدن
پناھجويان رھسپار سواحل شمالی مديترانه را بگيرد .اما اين تالشھا در سال  ،٢٠١۶بهجائی نرسيد.
اسرائيل
شيمون پرز که آخرين بازمانده از نسلی بود که در تأسيس اسرائيل نقش داشتند ،از دنيا رفت تا مرگ وی فرصتی برای
ياددآوری جناياتی باشد که تا امروز در حق مردم فلسطين انجام شده است .مرگ او که در ميان بسياری از افکار
عمومی به »قاتل اردوگاه قانا« مشھور است ،با واکنشھای تندی از سوی افکار عمومی جھان ھمراه شد.
مرگ او که در سن  ٩٣سالگی و در يکی از بيمارچتانھای اسرائيل صورت پذيرفت ،تنھا پيام تسليت يکی از مقامات
بحرين را بهھمراه داشت که اين پيام نيز با واکنشھای بسياری مواجه شد .ھمچنين در ميان ناباوری ھمگان ،محمود
عباس در مراسم دفن پرز حضور يافت.
* رسانهھای اسرائيلی يکشنبه دوازدھم دی گزارش دادهاند ،بنيامين نتانياھو نخستوزير اين کشور در مظان اتھام
دريافت برخی »مزايای مالی« قرار گرفته و »بهزودی« از سوی پوليس مورد تحقيق قرار میگيرد.
بر اساس اين گزارشھا ،فرماندھان پوليس اسرائيل در روزھای گذشته به دادستان مراجعه کرده و گفتند ،مطالبی که در
گفتوگوھای بازجويان با شماری از افراد نزديک به نتانياھو شنيدهاند ،لزوم تحقيق از خود او را ھم ضروری کرده
است.

بنيامين نتانياھو نخستوزير اسرائيل
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گزارش رسانهھای اسرائيل میگويد ،آويخای مندل بليت دادستان اسرائيل در روزھای گذشته در پی مطالب مطرح شده
از سوی فرماندھان پوليس ،موافقت کرد که بازجويان پوليس به تحقيق از شخص نتانياھو اقدام کند و اين امر را بهاطالع
نتانياھو نيز رساند.
اين گزارشھا مدعی است ،نتانياھو از ناحيه ارتباطات نزديک و ديرينه خود با دو بازرگان مشھور ممکن است از
برخی »امتيازھا« برخوردار شده باشد .رسانهھا گفتهاند ،سخن از يک بازرگان اسرائيلی و يک تاجر مشھور بينالمللی
است.
شبکه دوم تلويزيون اسرائيل شنبه يازدھم دی گزارش داده بود ،يکی از اين دو بازرگان ،رون الودر ،از صاحبان
کارخانهھای معروف لوازم آرايشی »استی الودر« و صاحب شماری از صنايع مھم اسرائيلی و جھانی است.
بر اساس اين گزارشھا ،الودر چند ھفته پيش در روزی که برای شرکت در خاکسپاری شيمون پرز حضور يافته بود،
بالفاصله بعد از اين مراسم ،برای پاسخگوئی بهپرسشھای بازجويان پوليس بهمقر پوليس دعوت شد.
گزارش رسانهھای اسرائيل میگويد ،الودر حضور در مقر پوليس را تأئيد کرده و گفته است ،با »طيب خاطر«
بهخواسته پوليس گردن نھاده است .روزنامه ھاآرتص مدعی است که الودر در گفتوگو با پوليس »دادن ھديه« به
نتانياھو را تأئيد کرد.
رسانهھای اسرائيل گفتهاند ،پوليس خواسته است که پسر بزرگ نتانياھو ،يائير ،نيز بهعنوان »مطلع« مورد سؤال
پوليس قرار گيرد ولی اتھامی به او وارد نيست.
بهنوشته ھاآرتص ،پوليس از دفتر نتانياھو خواسته است» ،بيشترين فرصت« را برای بازجويان پوليس قائل شود تا ھر
چه زودتر تحقيقات از نتانياھو آغاز شود.
بنيامين نتانياھو جمعه دھم دی ،ادعا کرده بود» ،چيزی بهدست نمیآورند چون چيزی وجود ندارد و ھيچ پروندهای
تشکيل نمیشود«.
دفتر نخست وزيری اسرائيل نيز گفته است» ،فشار شديد رسانهھا« بر نھادھای حقوقی در ميان بوده است.
ساخی ھانگبی وزير مشاور و حامی نتانياھو بهرسانهھا گفته است ،رقيبان سياسی که از شکست دادن حزب ليکود در
انتخابات »سرخورده« ھستند ،میخواھند از طريق »فشارھای ناروا« نتانياھو را از نخستوزيری برکنار کنند.
پوليس اعالم کرده است ،شماری از مجربترين بازجويان خود را که از جمله در بازجوئی از نخستوزير پيشين
مشارکت داشته ند ،در يک تيم برای تحقيق از نتانياھو آماده کرده است.
بازجوئی و حتی محاکمه و حبس ارشدترين مقامات اسرائيل يک امر سابقهدار است.
اھود اولمرت نخستوزير پيشين بهاتھام دريافت امتيازاتی در زمانی که شھردار بيتالمقدس بود ،به نوزده ماه حبس
محکوم شد و ھنوز چندماه تا آزادی فاصله دارد.
بنيامين نتانياھو ۶٧ ،ساله ،تاکنون در چھار دوره ،نخستوزير اسرائيل بوده است.
کوريای جنوبی
ھرچند ھيچگاه مدرکی دال بر دخالت مستقيم رئيس جمھور کوريای جنوبی در فساد مالی دولتمردان و نزديکان وی
يافت نشد ،اما اثبات فساد مالی اطرافيان او کافی بود تا مردم اين کشور به خيابانھا رفته و خواھان استعفای خانم
»پارک« شوند .پارک که از اطرافيانش اعالم برائت میکرد ،نتوانست مردم اين کشور را آرام کند و دادگستری کوريا
جنوبی در يک جلسه علنی و جمعی ،بسياری از اطرافيان وی را به فساد مالی محکوم کرد .پارلمان اين کشور بالفاصله
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پس از اثبات جرم اطرافيان پارک ،برای استيضاح اين رئيس جمھور تشکيل جلسه داد و پيش از اثبات دخالت او توسط
دادگاه ،رای تعليق موقت و برکناری او را صادر نمود .براساس اين رای ،پارک موقتا تعليق ،و در صورت اثبات
ھرگونه دخالت در جريان فساد مالی ،استيضاح او اجرا خواھد شد.
برکناری خانم پارک نشان داد ،میتوان زمانی بهمبارزه با فساد در جھان اميدوار بود که مردم کشورھای مستقيمق از
دولت مردان حسابرسی کنند.
* در حالی که در سال جاری ميالدی اسرائيل به شھرکسازیھای خود ادامه داد ،رئيس سازمان ملل و رئيس
جمھور امريکا در چند نوبت اين اقدام تلآويو را زير سؤال برده و محکوم کردند .بسياری از مردم و جوانان فلسطينی
در اين مدت نسبت به شھرکسازیھای اسرائيل دست به اعتراض زدند و در نھايت شورای امنيت سازمان ملل طی
جلسهای ،اين اقدام را محکوم و عليه تلآويو قطعنامه صادر کرد .در جريان تصويب اين قطعنامه دولت اوباما حاضر به
حمايت از اسرائيل نشد و نسبت به تصويب اين قطعنامه رای ممتنع صادر کرد.
صدور اين حکم نشان داد ديگر اسرائيل مورد حمايت ھمهجانبه نخواھد بود و بايد به سوی اصالح روشھا و تغيير
رفتارھای خصمانه خود در قبال فلسطينيان حرکت کند.
پاکستان
در  ١٧آذر ماه ،شبکه ھای خبری پاکستان دقايقی پيش در خبری فوری اعالم کردند يک فروند ھواپيمای مسافربری
متعلق به شرکت ھواپيمائی دولتی ) (PIAبا حدود  ٥٠مسافر و خدمه ،سقوط کرد .بهگزارش منابع شرکت ھواپيمائی
پاکستان ،پرواز شماره  ،١١٦عصر چھارشنبه در مسير شھر 'چترال' در شمال اين کشور به مقصد اسالم آباد در حال
پرواز بود که از صفحه رادار محو شد.
گزارش شاھدان عينی حاکی است اين ھواپيما در نزديک روستائی در اطراف شھر َابيت آباد در ايالت خيبرپختونخوا
سقوط کرده است.
در سال  ٢٠١٢نيز يک ھواپيمای مسافربری پاکستان که از کراچی عازم اسالم آباد بود ،سقوط کرد و حدود  ١٣٠نفر
کشته شدند.
کوبا
پس از تالشھای بسيار برای برقراری روابط با کوبا سال  ،٢٠١٥در سال  ٢٠١٦بارک اوباما نهتنھا از عادیسازی
روابط با کوبا پس از حدود نيم قرن خبر داد ،بلکه به کوبا رفت و با رائول کاسترو در کنفرانسی مطبوعاتی شرکت
کرد .اما پس از چندی فيدل کاسترو درگذشت .اما برای اولينبار در بيش از  ۵٠سال گذشته ،کوبا درھای خود را به
روی گردشگران امريکائی و تجار اين کشور بازکرده است.
اعضای مجمع ملی  -پارلمان کوبا  -با صدور مصوبهای ،نصب مجسمه فيدل کاسترو ،رھبر سابق کوبا ،و نامگذاری
خيابانھا ،ساختمانھا و ساير اماکن عمومی بهنام او را ممنوع کردهاند.
بهگفته مقامات دولتی ،اين مصوبه منعکسکننده خواست فيدل کاسترو است که نگران آن بود که پس از مرگ ،کسانی در
صدد »ايجاد کيش شخصيت« و ستايش مبالغهآميز از او برآيند.
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در عين حال ،منتقدان کاسترو گفتهاند که اين »خواست« رھبر سابق کوبا با نصب ھزاران تابلو و پالکارد حاوی سخنان
او در سراسر کوبا در تضاد است به خصوص اينکه اين پوسترھا در زمان حيات و ھنگامی که او در قدرت بود نصب
شده است.
در جريان مذاکرات مجمع ملی پيرامون طرح منع استفاده از نام رھبر سابق کوبا ،رائول کاسترو ،رئيس جمھوری
کنونی آن کشور گفت که »روح مبارز فيدل امروز ،فردا و برای ھميشه در عمق روح و جان تمامی انقالبيون به حيات
خود ادامه خواھد داد« .وی افزود که »بھترن راه برای ستايش از فرمانده ،ادامه راه و حراست از ديدگاه اوست.
»فرمانده« عنوانی است که در کوبا به فيدل کاسترو داده شده است.
البته قانون جديد مانع از آن نمیشود که ھنرمندان از نام فيدل کاسترو در خلق آثاری در موسيقی ،ادبيات ،رقص ،سينما
يا ساير ھنرھای نمايشی خودداری ورزند و تصاوير او ھمچنان در ادارات دولتی ،دانشگاهھا و مدارس و ساير
مؤسسات عمومی آويخته خواھد بود.

کاسترو در ميان برادرش رائول)راست( و دبير دوم حزب کمونيست کوبا در جلسۀ کميته مرکزی حزب در اوايل سال
٢٠١٦
از زمان مرگ کاسترو ،پوستر بزرگی از او در لباس رزم و تفنگی در دست از ساختمانی در ميدان انقالب ھاوانا،
پايتخت ،آويزان بوده است.
فيدل کاسترو در سال  ١٩٥٩در راس نيروئی از انقالبيون مسلح حکومت وقت کوبا را سرنگون کرد و تا واگذاری
قدرت به برادرش ،رائول کاسترو در سال  ،٢٠٠٨نزديک به شصت سال با عناوينی مانند نخست وزير يا رئيس
جمھوری ،رھبری اين کشور را در دست داشت .وی ماه نومبر  ٢٠١٦در سن  ٩٠سالگی درگذشت.
طرفداران فيدل کاسترو او را رھبری انقالبی میدانند که با سرنگونی يک حکومت ديکتاتوری ،الھام بخش حرکتھای
انقالبی ديگری در منطقه و جھان شد .در مقابل ،منتقدان او معتقدند که رھبر سابق کوبا پس از سرنگونی يک
ديکتاتوری فاسد ،خود در راس يک نظام استبدادی قرار گرفت و با سرکوب ھرگونه مخالفت و نقد و انتقادی از
حکومت ،مانع از استقرار دموکراسی و پيشرفت مردم کوبا شد.
چيلی
مراسمی به ياد قربانيان کودتای چيلی در  ١١سپتمبر ١٩٧٣
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عکس کودکی در ميان معترضان ،چشم در چشم مأمور امنيتی ،دنيائی را مجذوب خود کرد.
 ٦٦ھزار نفر بر اثر حوادث مربوط به محيط کار در چين کشته شدند
بهگزارش خبرگزاری فرانسه ،مقامات چينی اعالم کردند با وجود تشديد قوانين مربوط بهايمنی محيط کار ،اين کشور
در سال  ٢٠١٥شاھد  ٦٦ھزار مرگ در محيطھای کاری بود که نشاندھنده شرايط خطرناک محيط کار در دومين
قدرت اقتصادی جھان است.
بر اساس گزارشی که در پايگاه اينترنتی رسمی کنگره ملی خلق چين منتشر شد در سال  ٢٠١٥ميالدی  ٢٨٢ھزار
حادثه در محيط ھای کاری در اين کشور روی داد .اين گزارش نشان می دھد تعداد موارد مرگ در اين قبيل محيط ھا
نسبت به سال  ٢٠٠٢ميالدی پنجاه درصد کاھش يافته و تعداد کلی حوادث نيز از يک ميليون نفر در آن سال به ٢٨٢
ھزار مورد در سال  ٢٠١٥رسيده است.
معادن زغالسنگ و کارخانه ھای توليد فوالد به عنوان دو محيط کاری دارای سابقه نامناسب در بحث ايمنی معرفی
شدند که شاھد وقوع حوادث متعددی بودند .در سال  ٢٠١٤نيز بيش از  ٦٨ھزار نفر در حوادث محيط کار جان خود را
از دست دادند.
فروش چندين ميليارد دالری اسلحه از سوی فرانسه به لبنان
وزير خارجه فرانسه اعالم کرد که شرايط برای اجرای قرارداد چند ميليارد دالری با ھدف ارسال تسليحات نظامی به
لبنان اکنون رضايت بخش است.
بهگزارش رويترز ،ژان مارک آيرو وزير خارجه فرانسه  ٢٢دسمبر در سخنانی در بيروت تأکيد کرد :پس از تشکيل
دولت جديد لبنان ،شرايط برای ارسال تسليحات نظامی به ارتش لبنان اکنون رضايت بخش است و میتوان قرارداد چند
ميليارد دالری در زمينه ارسال تسليحات را اجرا کرد.
آيرو پس از ديدار با ميشل عون رئيس جمھور و سعد حريری نخست وزير لبنان تصريح کرد :اکنون اين مسأله مھمتر
از ھر زمان ديگری است که مقامھای جديد لبنان مذاکوريا با عربستان سعودی و ايران را ادامه دھند تا از اين مسأله
مطمئن شوند که لبنان درگير جنگ سوريه نخواھد شد.
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وی در جمع خبرنگاران افزود :شرايط رضايت بخش است .پس از تشکيل دولت جديد ،خورشيد بار ديگر در لبنان می
درخشد.
عربستان سعودی در ماه فبروری ضمن ابراز نگرانی نسبت به تحوالت لبنان ،برنامه کمک مالی  ٣ميليارد دالری برای
ارسال تجھيزات نظامی فرانسه به ارتش لبنان را به حالت تعليق درآورد.
تجھيزات نظامی فرانسه که قرار است که با تأمين مالی عربستان به ارتش لبنان عرضه شود ،با ھدف کمک به بيروت
در مقابله با گروه ھای تروريستی خواھد بود.
آيرو اظھار داشت :بهزودی با ميشل عون به عربستان سعودی سفر خواھيم کرد تا درباره اين قرارداد نظامی و روابط
گسترده تر رايزنی کنيم.
وزير خارجه فرانسه ،ادعا کرد :ھمه اقدامات الزم بايد انجام شود تا لبنان از جنگ سوريه دور بماند .ما میخواھيم لبنان
به مذاکوريا و گفتگو با ھمه ھمسايگان منطقهای از جمله عربستان و ايران ادامه دھد.
اسناد پاناما
از اسناد پاناما تا استيضاح رؤسایجمھور در برزيل و کورياجنوبی ،سال  ٢٠١٦را بهسالی تبديل کرد که بعدھا با
رسوائی ،فساد و خشم عمومی نسبت بهاختالسھا به ياد آورده میشود .سؤال اين است :آيا میتوان اين وقايع را تداوم
درخواست برای سياستھائی پاکتر تعبير کرد؟
»خوزه اوگاز« ،وکيل پرآوازه پروئی و رئيس ديدهبان ضدفساد »شفافيت جھانی« ،دراينباره میگويد :پديده جديدی در
حال ظھور است .مسألهای که ما امروز با آن روبهرو ھستيم ،با مسائلی که ما  ٢٧سال پيش در زمان شکلگيری
»شفافيت جھانی« با آنھا دستوپنجه نرم میکرديم ،بسيار متفاگست است .در سراسر جھان امروز ما نوعی از فساد را
میبينيم که مردم را تحتتأثير قرار میدھد و شاھد بسيج مردم در مقابل اين فسادھا ھستيم.
او درباره سال  ،٢٠١٦که روزھای پايانیاش را سپری میکنيم ،میگويد :به نظرم سال سختی را گذراندهايم ،اما
ھمزمان ھمين سال در ما اميد به آينده را ايجاد کرد .بايد گفت اسناد پاناما که در اپريل افشا شد به عنوان يک افشاگری
بیسابقه اطالعاتی ،نقطه آغاز بسياری از اعتراضات اوايل  ٢٠١٦بود.
در اين افشاگری شرکتھای خارجی زيادی معرفی شدند که بسياری از افراد ثروتمند ،قدرتمند و مشھور جھان يا اقوام
و نزديکانشان از آنھا سوءاستفاده میکردند .در ميان افرادی که نامشان يا اقوام و نزديکانشان در اسناد پاناما بود،
میتوان به سران عربستان سعودی ،چين ،مالزی ،سوريه ،پاکستان ،افغانستان و اوکراين اشاره کرد.
عالوه بر اين ،يکی از دوستان نزديک والديمير پوتين ،رئيسجمھور روسيه و ھمچنين مقامات فعلی يا سابق اروپائی،
آفريقائی ،آسيائی و خاورميانهای در اين اسناد پايشان وسط کشيده شد ،درمجموع از  ١٤٠سياستمدار و مقام دولتی در
اين اسناد نام برده شده بود.
براساس تازهترين تخمينھا ،بين  ١/٥تريليون تا دو تريليون دالر ساالنه در سراسر جھان بهعنوان رشوه پرداخت
میشود .ھمچنين تحقيقات نشان میدھند اگر رھبر يک کشور بهعنوان يک فرد فاسد شناخته شود ،مردم آن کشور نيز
تالش میکنند مسير مشابھی اتخاذ کنند .اما برخی سران دراينميان مجبور به پرداخت ھزينهھای فساد در دولتھای
خود شدند.
در برزيل» ،ديلما روسف« ،رئيسجمھور اين کشور ،در پی اعتراضات گسترده مردمی در ماه آگوست استيضاح شد؛
آنھم درحالیکه چند روز بيشتر به آغاز مسابقات ورزشی المپيک ريو نمانده بود .البته میتوان گفت اکثر اعتراضات
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مردمی ،ناشی از رشوهخواری و رسوائیھای مربوط به شرکت نفت دولتی اين کشور بود .بااينحال ،روسف به دليل
اتھاماتش در پرونده شرکت نفت دولتی برزيل استيضاح نشد ،بلکه بيشتر به دليل دستکاری حسابھای دولتی ،کارش
به اينجا کشيد.
استيضاح عالوه بر روسف ،دامن پارک گئونھای ،رئيسجمھور کورياجنوبی ،را نيز گرفت .او بهدليل نفوذ دوست
قديمیاش در امورات دولت و بھرهمندی او از تسھيالت دولتی ،استيضاح شد .در آن سمت دنيا در قاره سياه ،جاکوب
زوما ،رئيسجمھور آفريقایجنوبی ،که بهدليل رھائی از رسوائیھای متعدد »رئيسجمھور تفلونی« نام گرفته ،نيز به
دنبال آن است دورهاش را تا سال  ٢٠١٩ادامه دھد؛ آنھم درحالیکه با  ٧٨٣اتھام مرتبط با فساد مواجه است.
ناگفته نماند ايران يکی از کشورھای جھان است که حکومت آن عالوه بر اين که بهجنايات متعددی عليه بشريت مرتکب
میگردد از باالترين ارگان رھبری حکومت اسالمی کشور گرفته تا پائينترين ردهھای آن در اختالس و رانتخواری و
غارت اموال عمومی سابقه طوالنی و وسيعی دارند اما با اين وجود در اين رابطه ھيچ اعتراض مردمی عليه آن نشده
است؟!
قاچاق انسان در سال  ٢٠١٦افزايش يافت!
آژانس مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل گزارش داد در سال  ،٢٠١٦قاچاق انسان بهويژه قاچاق زنان و
کودکان افزايش يافته است.
به گزارش يورونيوز ،امسال قاچاق انسان تشديد شده است .بر اساس اين گزارش ،طبق تازه ترين گزارشھای رسمی،
در سال  ٢٠١٦قاچاق انسان بهويژه قاچاق زنان و کودکان افزايش يافته است.
قربانيان اصلی اين قاچاق ،آوارگان مناطق درگير مناقشه به ويژه آوارگان سوريه و عراق ھستند .قاچاق انسان تجارتی
سودآور برای جرايم سازمان يافته است و به گفته يوروپل)پوليس اتحاديه اروپا( قاچاقچيان انسان در سال  ٢٠١٦فقط از
ھمين راه تا شش ميليارد يورو به جيب زدهاند.
آژانس مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل به تازگی گزارشی قوی در اين خصوص انتشار داده است.
کريستينا کانگاسپونتا  Kristiina Kangaspuntaمدير اين آژانس گفت» :زنان بيش از پيش قربانی بھرهکشی جنسی
شده اند ٧٢ .درصد زنانی که طعمه قاچاقچيان انسان می شوند به بردگی جنسی گرفته می شوند ٢٠ .درصد آنھا ھم به
کار اجباری گمارده میشوند«.
زنان جامعه ايزدیھای عراق نمونه بارز اين جنايت گروه موسوم به دولت اسالمی ھستند.
اما اين فقط کشورھای درگير جنگ خاورميانه ،آفريقا و امريکای التين نيستند که درگير قاچاق انسان ھستند .در اروپای
شرقی و آسيای ميانه ھشت درصد و در منطقه جنوب صحرای آفريقا بيش از  ٦٠درصد کودکان قربانی قاچاقچيان
انسان ھستند.
 ٧١در صد قربانيان قاچاق انسانی زنان ھستند
گزارش ساالنه دفتر جرائم و مواد مخدرسازمان ملل متحد نشان می دھد که  ٧١در صد از قربانيان قاچاق انسانی را
زنان و دخترانی تشکيل می دھند که برای بھرهگيریھای جنسی و ازدواجھای اجباری در جھان بفروش می رسند.
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دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در گزارش ساالنه اين نھاد که روز چھارشنبه منتشر شد اشاره کرده است
در حالی که قاچاقچيان انسانی زنان و کودکان زيادی را بهمنظور استفاده در مواردی نظير گدائی ،ازدواجھای اجباری،
کالھبرداریھا و يا بازی در فلمھای مبتذل در بازارھای جھان بهفروش میرسانند ،استفادهھای جنسی و کار اجباری در
راس بھرهبرداریھائی ھستند که اين گروهھا از قربانيان خود میکنند.
يوری فدوتوف ،مدير اجرائی اين دفتر در اين گزارش يادآور شده است که در حال حاضر  ٧١در صد از قربانيان اين
جنايتھا زنان و دختران ھستند و  ٢٨در صد از آنھا را کودکان تشکيل میدھند.
وی ھمچنين اضافه کرده است که  ٦٤در صد از کودکان کشورھای آفريقای سياه و  ٦٢در صد از کودکان امريکای
مرکزی و کارائيب قربانی اينگونه بزھکاریھا واقع میشوند.
فدوتوف در اين گزارش بهرابطه ميان قاچاق انسانی و گروهھای مسلح نيز اشاره کرده و نوشته است که گروهھای مسلح
درگير در کشورھای مختلف بطور معمول بهاينگونه قاچاقھا اشتغال داشته و از زنان و دختران قربانی بهعنوان
بردگان جنسی استفاده کرده و مردان و پسران را بهکار اجباری و يا شرکت در درگيریھا وادار میکنند.
اين مقام ھشدار داده است که بخش قابل مالحظهای از اين قربانيان اشخاصی ھستند که برای فرار از جنگ کشورھای
خود را ترک کرده و بهاميد دستيابی بهآرامش میکوشند تا بهنقاط امنتر جھان روی بياورند و بهدليل اضطرار و اجبار
حاکم بر زندگی خود بهاينگونه مھاجرتھای خطرناک تن میدھند.
مدير کل دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل در نھايت نوشته است در حالی که  ١٥٨کشور جھان اقدام بهقاچاق
انسانھا را از جمله جرائم سنگين میشناسند با اين ھمه بسياری از اين جرائم به محکوميتھای متناسب با جرم منجر
نشده و قربانيان آنھا نيز از محافظت کافی در مقابل اين بزهکاران برخودار نيستند.
قاچاق زنان از ايران
گزارشھا و مستنداتی که در رابطه با آسيب ھای اجتماعی در ايران انتشار يافته ،جديد و پنھان نيست .ابعاد اين آسيب
ھا در سال ھای اخير آن چنان گسترده و نگرانکننده شده است.
روزنامه جھان صنعت ،دوشنبه  ۶دی ماه  ،١٣٩۵قاچاق زنان ايرانی به کشورھای ھمسايه را که چندان ھم موضوع
پنھانی نبوده مورد بررسی قرار داده است.
جھان صنعت در اين رابطه مینويسد» :رويه داستان قاچاق زنان و دختران در ايران بهنوبه خود يکی از بزرگترين
بحرانھای شخصيتی و اجتماعی ما ايرانيان باالخص در سالھای اخير بهحساب میآيد ... .در اين ميان دختران ايرانی،
زنان جوان و آسيبديده از نھاد خانواده بهکشورھای ديگر قاچاق میشوند« .جھان صنعت در تشريح ابعاد اين فاجعه،
ادامه میدھد» :نکته مشکلساز ديگر در اين ميان اين است که قاچاق زنان و دختران در معيارھای اندازهگيری و
آماردھی ،ھمپای آمار و معضل قاچاق اجناس و کاالھا طبقهبندی میشود .اين امر اگرچه میتواند توجيه قانونی و
کارکردگرائی داشته باشد اما بهاندازه ارزش و قيمت کاال ،شان انسانی نيز دستخوش ھمان تنزل میشود و در غايت
امر ،کاال شدن دختران نهتنھا در ايران بلکه در تمام دنيا عاملی مھم در افزايش اين نوع قاچاق و نيز عدم ريشهکن کردن
آن میشود« .جھان صنعت در اين گزارش اختصاصی ،با اشاره بهديگر کشورھا ھم که دچار اين معضل ھستند ،اضافه
میکند ...» :ھيچ اقدام يا فعاليتی در برخورد يا تعديل و کنترول اين تجارت به طور جدی نشده و نمیشود .از اينرو
طبيعی است که ھرروز شاھد گسترش اين قاچاق و تجارت نامشروع باشيم« .جھان صنعت در تشريح عواملی که باعث
بهوجود آمدن اين آسيب اجتماعی شده است ،مینويسد» :مشکل بيکاری و نبود درآمد کافی برای افراد ،گسترش اعتياد
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در کشور و از ھمه مھمتر آمار تأسف بار طالق که بيش از ھرچيز به رفتارھای جديد و اين زمانی ما ايرانیھا و
متعلقات و جھان بينیھای ما ايرانیھا باز میگردد ،از مھمترين عوامل قاچاق دختران و صادرات زنان بهکشورھای
ديگر محسوب میشوند«.
جھان صنعت ،در اشاره به قاچاق زنان به ترکيه ،مینويسد» :در کشور ترکيه بهخصوص در منطقه آناليا و آنتاليا
وضعيت ايرانيان قاچاق شده بسيار وخيمتر است .اغلب آنھا بدون پروانه کسب و تحت نظارت مراقبتھای بھداشتی و
پزشکی مشغول فعاليتھای سازمان يافته ھستند .اين شرايط اگرچه بدون شک يک بردگی جنسی تمام عيار را برای
دختران و زنان ايرانی بهوجود آورده اما درآمد اين کار و حتی ميزان پولی که در اين تجارت شوم وجود دارد بسياری
از آنھا را به چنين موقعيتھای نابسامان جنسی کشانده است« .يک روان درمان گر در اين گزارش ،به »جھان
صنعت« ،عنوان کرد» :ھماکنون با روسپيانی مواجه شده که ھنگام بازگشت بهکشور درخواست درمان روحی و روانی
دارند .وضعيتھای پرخطر جنسی و تکثر و تکرار مدام اين فرآيند از آنھا بيمارانی ساخته که وضعيت بسيار
ناراحتکننده و خطرناکی دارند .بهاستناد اين رواندرمانگر بسياری از آنھا حتی کنترول رفتارھای عادی و اجتماعی
خود را از دست دادهاند و میتوانند بهعنوان يک بمب جنسی در حال حاضر در شھر تھران عمل کنند«.
اعتياد ،فحشا ،و ديگر آسيبھای اجتماعی الاقل در طول بيش از يک صد سال اخير وجود داشته است اما وجه تمايز
اين آسيبھا در طول بيش از سه دھه حکومت اسالمی ،ابعاد وسيع اين پديدهھا است .ابعادی که در ھيچ دورهای ما در
اين سطح وسيع شاھد آن نبودهايم .بهطور حتم و يقين مسايل اقتصادی در اين رابطه دليل اصلی اين معضالت میباشد
اما نبايد از اين موضوع ھم غافل شد که محدوديتھای اجتماعی که توسط حکومت اسالمی بهمردم تحميل شده باعث
تشديد اين آسيبھا نيز گرديده است .اين که چگونه میتوان اين بحران عظيم اجتماعی در ايران را کنترول و کاھش داد،
چالشی است که بر دوش نيروھای آزادیخواه ،برابریطلب و عدالتجو است!
خبرنگاران
سازمان خبرنگاران بدون مرز در تازهترين گزارش خود
اعالم کرد که در سال  ٢٠١٦ميالدی  ٥٧روزنامهنگار
بهدليل فعاليتھای خبری و رسانهای اغلب در کشورھائی
که شاھد جنگ و درگيری ھستند کشته شدند.
١٩نفر از تعداد کل خبرنگارانی که در سال  ٢٠١٦کشته
شدند در کشور سوريه بهسر میبردند.
در اين گزارش آمده است که سوريه در سال  ٢٠١٦به
جھنمی برای خبرنگاران تبديل شده بود و پس از آن افغانستان با  ١٠خبرنگار ،مکزيک با  ،٩عراق با  ٧نفر و يمن با
 ٥خبرنگار در ردهھای بعدی قرار دارند.
در سال  ٢٠١٦ھمچنين  ٩شھروند خبرنگار و  ٨ھمکار رسانهھای خبری نيز کشته شدند که تعداد کل کشتهشدگان
خبرنگاران و ھمکاران خبری در اين سال را به  ٧٤نفر می رسد.
اين در حالی است که در سال  ٢٠١٥ميالدی  ٦٧خبرنگار جان خود را از دست دادند.
بر اساس اين گزارش ،سوريه مرگبارترين کشور برای خبرنگاران معرفی شده است ،در سال  ٢٠١٥ميالدی ٩
خبرنگار در اين کشور کشته شدند .بر ھمين اساس در  ١٠سال اخير  ٧٨٠خبرنگار کشته شدند.
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کريستيانو رونالدو
کريستيانو رونالدو با ھمکاری مؤسسه خيريه) (savethechildrenضمن اھدای کمک مالی ،پيامی را در شبکهھای
اجتماعی به منظور ابراز ھمدردی با کودکان سوری منتشر کرد.
بازيکن رئال مادريد و تيم ملی پرتغال در پيامی که بر روی حساب اينستاگرام خود منتشر کرد گفت» :اين پيام برای
کودکان سوريه است .ما میدانيم که شما رنج بسياری را متحمل شدهايد .من بازيکن بسيار مشھوری ھستم اما قھرمانان
واقعی شما ھستيد ،اميد خود را از دست ندھيد .جھان با شماست و ما به شما اھميت میدھيم .من با شما ھستم«.

مؤسسه خيريه ) (savethechildrenھديه رونالدو را سخاگستمندانه توصيف کرد ،اما گفته که به درخواست اين
بازيکن مبلغ را اعالم نخواھد کرد.
رونالدو از ھمه خواست که برای نجات کودکان سوريه کمک مالی کنند و در ادامه گفت» :کودکان سوريه بيش از ھر
زمان ديگری به ما نياز دارند« .ويديوی که رونالدو از دو روز پيش منتشر کرده ،تاکنون چھار ميليون ،بيننده داشته
است .اين در حالی است که کامنتھا ،به  ٥٥ھزار رسيده است و تقريبا ھمه آنھا اقدام انساندوستانه ،ابر ستاره فوتبال
جھان را ستودهاند.
»کريستيانو رونالدو« ،پيشنھاد  ٣٠٠ميليون يوروئی و حقوق  ١٠٠ميليونی يک باشگاه چينی را رد کرد!

کريستيانو رونالدو بازيکن بزرگ فوتبال جھان ،کاپيتين تيم ملی پرتغال ،گلزن افسانه ای تيم فوتبال رئال مادريد و دارنده
توپ طالئی به پيشنھاد بی سابقه يک باشگاه فوتبال چين »نه« گفت .اين باشگاه چينی برای انتقال او مبلغ  ٣٠٠ميليون
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يورو و حقوق ساالنه ای معادل  ١٠٠ميليون يورو پيشنھاد کرده بود .کريستيانو رونالدو بهاين پيشنھاد »نه« گفت.
رونالدو گفته است که »پول ھمه چيز نيست«.
ماندز« نماينده رونالدو در ارتباط با باشگاهھا در يک گفتگو با شبکه تلويزيونی »اسکای اسپورت«
اين خبر را »جورج ِ
ايتاليا اعالم کرد .او نام باشگاه چينی را فاش نساخت ،ولی گفت با اين پيشنھاد» ،کريستيانو رونالدو« عنوان گرانترين
بازيکن جھان فوتبال را بهخود اختصاص داده است.
ماندز« میگويد کريستيانو رونالدو ،بهباشگاه رئال مادريد وابسته است .اين باشگاه بهمنزله زندگی اوست .برای
»جورج ِ
او »پول ھمه چيز نيست« و امکان ندارد برای رفتن به يک باشگاه چينی ،رئال مادريد را ترک کند.
خبر گزاری فرانسه گزارش میدھد که چين در نظر دارد تا در افق سال ھای  ٢٠٥٠در راس فوتبال جھان قراربگيرد.
در راه رسيدن به اين مقصود ،باشگاه ھايچين به ستارهھای فوتبال در جھان ،حقوقھای نجومی پيشنھاد میکند .اخيرا
توز فوتباليست ارجنتاينی را با حقوق ساالنه  ٤٠ميليون يوروئی استخدام
باشگاه فوتبال »شانگھای ِشن ُھوا« کارلوس ِ ِ
کرده است.
ماندز« میگويد بازار فوتبال و انتقال بازيکنان فوتبال در چين بسيار گرم شده است .او میگويد :با توجه بهپول
»جورج ِ
ھای فراوان پيشنھادی ،چينیھا میتوانند بازيکنان بسيار زيادی را بهطرف خود جلب کنند؛ اما نمیتوانند »کريستيانو
رونالدو« را بهسوی خود جلب کنند.
اقتصادی
آخرين گزارش کلوب رم به قلم دو کارشناس زبده اقتصادی با انتقاد از تب مصرف در جھان صنعتی يادآور میشود که
يک درصد رشد برای مقابله با نابرابری ،بيکاری و مشکالت آب و ھوا کفايت میکند.
* صندوق بينالمللی پول پيشبينیھای اقتصادی خود را تغيير داد .اين نھاد ناظر بر سامانه پولی جھان در گزارش بھار
خود اعالم کرد که رشد اقتصادی در جھان تنھا  ٣/٢درصد بوده است.
* برای نخستين بار از سال  ٢٠٠٨کشورھای اوپک به توافق رسيدند .قيمت نفت برنت اما پس از حصول توافق در
اجالس اوپک ٨ ،درصد افزايش يافت و به باالی  ۴٠دالر برای ھر بشکه رسيد.
* طبق تحقيقات در بيست سال آينده از ھر دو شغل يکی قربانی ديجيتاليسم میشود و خطر اين روند در مشاغلی مثل
حسابداری و امور بانکی که تا  ٧٨درصد در دست زنھا قرار دارد و…
* دولت روحانی بازارمحور و تکميل کننده برنامه خصوصیسازی دولتھای پيش از خود است که میخواھد با افزايش
شرکای اقتصادی داخلی و خارجی »امنيت نظام« را تضمين کند.
انسانی
* شايد ھيچ موضوعی بيش از توسعهی پايدار جھانی به توجه نيازمند نباشد ،موضوعی که برآوردن نيازھای
ِ
پايه در سطح جھان و نظارت مؤثر بر منابع مشترک و محيط زيست را میطلبد.
* فرار مالياتی و پولشوئی ،عارضه آن نوع از مناسبات اقتصادی است که در آن نه توانمندی انسانی ،بلکه سرمايه
حرف اول را میزند.
فرھنگی
شعار شصت و ششمين جشنواره فلم برلين در پرتو بحران پناھجوئی در اروپا »حق خوشبختی« برای ھمه انسانھا بود.
دو فلم درباره اين موضوع در بخش اصلی به نمايش گذاشته شد» :من نرو ھستم« ساخته رفيع پيتز ،کارگردان ايرانی و
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»آتش در دريا« ساخته جانفرانکو رزی ،کارگردان ايتاليائی .خرس طالئی برليناله در ستايش از ھنر سينما در بازنمائی
رنج انسانھای پناھجو به »آتش در دريا« تعلق گرفت.
* فلم »فروشنده« ساخته اصغر فرھادی بيشترين جايزهھای شصت و نھمين دوره جشنواره فلم کن را از آن خود کرد.
برای نخستين بار شھاب حسينی بهعنوان يک بازيگر مرد از سينمای ايران برنده بھترين بازيگر مرد جشنواره کن شد و
فرھادی نيز جايزه بھترين فلمنامه را برد.
* فلم »زنی که رفت« ساخته الو دياز ،فلمساز فيليپينی شير طالی ھفتاد و سومين جشنواره فلم ونيز را به دست آورد.
اين فلم سياه و سفيد داستان زنیست که در اثر بیعدالتی  ٣٠سال از زندگیاش را در زندان گذرانده و حاال میخواھد
زندگی تازهای را از سر بگيرد .اين فلم يک درام طوالنی است که چھار ساعت به درازا میکشد.
* ھنگامی که تروريستھای داعش تابستان گذشته معبد بل و بعل شمين و مجسمه شير باستانی پالميرا)سوريه( و
ھمچنين سه برج »ايالبل«» ،ويمليکو« و »وکيتوت« و »طاق پيروزی« پالميرا را منفجر کردند ،جھان يک بار ديگر
در بھت فرورفت .اوج اين وحشیگری فرھنگی شکنجه و قتل خالد اسعد ،مدير  ٨٢ساله پروژه باستانشناسی پالميرا
بود .او که نمیخواست محل اختفای گنجينهھای پالميرا را افشا کند ،جان خود را بر سر صيانت از ميراث فرھنگی
سوريه گذاشت.

پالميرا فقط يک محوطه باستانی نيست .پالميرا نماد يک جامعه فرھنگی رنگارنگ در خاورميانه است .بهگفته ايرينا
بوکووا ،ھنر و معماری پالميرا نمايانگر پيچيدگی و تنوع فرھنگی و بخشی از تاريخ و ھويت ملی سوریھاست .دبيرکل
يونسکو ،گفته بود داعش با انھدام اين نمادھای فرھنگی قصد دارد تنوع و رنگارنگی فرھنگی در سوريه را از بين ببرد.
عکس سال  -انفجار طاق پيروزی پالميرا – بهاندازه کافی گوياست» :بنيادگرائی مذھبی به ھر شکلاش تنوع فرھنگی
را نشانه رفته است«.
علمی
به گزارش خبرگزاریھا ،حضور يک قرن قبل »آلبرت انيشتين« نظريه نسبيت را مطرح کرد و فبروری امسال برای
نخستين بار دانشمندان با استفاده از فناوریھای ليزری پيشرفته و تحليل ريز-امواجھا در فضا موفق شدند اين نظريه را
برای نخستين بار ثابت کنند .اين يکی از مھمترين اتفاقات علمی سال  ٢٠١٦ميالدی بود.
* اواسط  ،٢٠١٦گروھی از محققان بهصورت اتفاقی در يک سنگی که قرار بود بهعنوان کاالی زينتی فروخته شود
پرھای مربوط به جوجه يک دايناسور را که در آن فسيل شده بود ،کشف کردند .اين پرھا مربوط به دم دايناسوری بود
که  ٩٩ميليون سال قبل زندگی میکرد.
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* طی سال گذشته ستارهشناسان تأئيد کردند در نزديکی منظوره شمسی يک سياره سنگی کشف کردهاند .اين دنيای
سنگی که شباھت زيادی به کوريا زمين دارد ،دری بهسوی سيستم فضائی جديد موسوم به  Proxima bمحسوب
میشود و میتواند حيات در خارج از منظومه شمسی را تأئيد کند.
برنده ادبيات نوبل
باب ديلن ،ترانهسرا و خواننده امريکائی ابتدا در دسترس نبود و وقتی ھم که اعالم کرد نوبل ادبی را میپذيرد از سفر
به استکھلم و ايراد سخنرانی در آکادمی نوبل امتناع کرد.

محيط زيست
سال  ٢٠١۵برای محيط زيست سال شکلگيری يک رويا و اراده جھانی برای مقابله با گرمايش زمين بود .رويائی که
در سال  ٢٠١۶ناگھان فروريخت و شدت اين فروريزی بهاندازه وسعت ھمان توھم اوليه بود.
وقتی با فرارسيدن موعد اجرائیشدن تعھدات توافقنامه تاريخی پاريس  ٢٠٠کشور جھان برای پيشبرد عملی اھداف آن،
بار ديگر در مراکش گرد ھم آمدند ،ھيچ کس گمان نمیبرد که اين کنفراس با شوک انتخاب »ترامپ« مواجه شود که از
اساس قول خروج از توافق پاريس را داده است.
خروج بريتانيا بهعنوان يکی از بازوھای مھم سرمايهگذاری و اجرائی در اتحاديه اروپا خود مقدمهای است بر خروج
ديگری؛ خروج و ترک اتحاديه اروپا از تعھدات بلندپروازانه زيست محيطیاش .پس از برکسيت کارشناسان محيط
زيست بريتانيا را »مرد کثيف و آلوده اروپا« مینامند.
ميزان گرمشدن سياره زمين طی سه دھه گذشته به طور چشمگيری شتاب گرفته و در سه سال اخير ،ھر سال رکورد
گرمترين سال کوريا زمين شکسته شده است.
تالشھای فعلی کشورھا ناظر به توقف افزايش  ٢درجهای دمای ھوا نسبت به دوران پيشاصنعتی است .اما بر اساس
پيشبينیھا ،با روند فعلی ميانگين دمای زمين تا پايان قرن حاضر  ۴/٨درجه سانتيگراد نسبت به زمان آغاز صنعتی
شدن جھان افزايش خواھد يافت؛ و اين بهمعنای خشکسالی ،سيل ،باالآمدن سطح آب درياھا ،مھاجرتھای اقليمی و
زوال طبيعت و تمدن و آينده خواھد بود.
ويديوی زير مقايسه  ١۶٧نقشه حرارتی زمين از سال  ١٨۵٠تا  ٢٠١۶است و نشان میدھد افزايش حرارت ساليانه
سياره چه روند را طی کرده است.
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پزشکی
دو پژوھش تازه میگويند قارچھای توھمزا ،میتوانند آرامش برای بيمارانی به ھمراه بياورند که مراحل سخت و
دردناک مبارزه با سرطان را تحمل میکنند،
* گمانهزنیھا حاکی از آن بود که جايزه نوبل فيزيک امسال به کشف امواج گرانشی تعلق میگيرد اما به دستاوردی از
شاخهای کامال متفاگست از فيزيک نظری تعلق يافت :فيزيک حالت جامد.
* پيش از دو سال پس از آغاز مأموريت فضاپيمای نقشهبردار »گايا« ،يافتهھای اين تلسکوپ اروپائی ،اعم از
مختصات سهُبعدی  ١ميليارد و  ١۴٢ميليون ستاره منتشر شد.
* داروئی که بهتازگی آزمايشھای انسانی را پيش رو گذاشته ،میتواند ناتوانیھای ناشی از بيماری آلزايمر را تا ٨٠
درصد در بخش قابليت انجام کارھای عادی زندگی کاھش دھد.
با  ١٠درصد ھزينهھای نظامی جھان میتوان فقر را ريشهکن کرد!
نتايج تحقيق مؤسسه تحقيقات بينالمللی صلح استکھام نشان میدھد که ھزينه ھای نظامی جھان در سال  ٢٠١۵ميالدی
برای نخستين بار در چھار سال گذشته ،يک درصد رشد داشته است.
بهگزارش رويترز ،تحقيق مؤسسه تحقيقات بينالمللی صلح استکھلم حاکی است که تنھا  ١٠درصد ھزينهھای نظامی
جھان برای دستيابی بهھدف پايان دادن به فقر و گرسنگی در جھان طی  ١٥سال کافی خواھد بود.
اين گزارش افزود :ميزان ھزينهھای نظامی جھان در سال  ٢٠١٥ميالدی برای نخستين بار در چھار سال گذشته با رشد
يک درصدی روبهرو شده است.
اين گزارش حاکی است :ھزينهھای نظامی جھان سال گذشته به بيش از  ١٧٠٠ميليارد دالر رسيده است .گرچه
ھزينهھای نظامی امريکا طی سال گذشته با کاھش  ٢/٤درصدی روبرو شده و به  ٥٩٦ميليارد دالر رسيده ولی اياالت
متحده ھمچنان بيشترين سھم را در ھزينهھای نظامی جھان در اختيار دارد.

ميزان ھزينهھای نظامی چين نيز طی سال  ٢٠١٥ميالدی با  ٧.٤درصد افزايش به بيش از  ٢١٥ميليارد دالر رسيده و
چين پس از امريکا در رتبه دوم از نظر ھزينهھای نظامی قرار دارد.
عربستان سعودی و روسيه در رتبهھای سوم و چھارم ھستند و انگليس در جايگاه پنجم قرار گرفته است.
مؤسسه تحقيقات بينالمللی صلح استکھلم افزود :ھزينهھای نظامی طی سال گذشته بيش از  ٢/٣درصد توليد ناخالص
داخلی جھان را تشکيل داده و  ١٠درصد اين رقم برای دستيابی به ھدف پايان دادن فقر و گرسنگی تا سال ٢٠٣٠
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ميالدی کافی خواھد بود ١٩٣ .کشور عضو سازمان ملل در ماه سپتمبر به توافق رسيدند تا فقر و گرسنگی را تا سال
 ٢٠٣٠ميالدی ريشهکن کنند.
آمارھای سازمان ملل نشان میدھد که  ٨٠٠ميليون نفر در جھان در فقر مطلق بهسر برده و از گرسنگی رنج میبرند.
کشورھای جنگزده و بیثبات با بيشترين نرخ فقر اقتصادی روبهرو ھستند.
گزارش مؤسسه صلح استکھلم نشان میدھد که ھزينهھای نظامی طی سال گذشته در آسيا ،اروپای شرقی و مرکزی و
خاورميانه با افزايش روبهرو شده است.
ھزينهھای نظامی در امريکای شمالی ،اروپای غربی ،امريکای التين و حوزه کارائيب و آفريقا با کاھش روبهرو شده
است .بحران اقتصادی و کاھش قيمت نفت و خروج نظاميان از افغانستان و عراق تأثير زيادی بر کاھش ھزينهھای
نظامی در اين مناطق داشته است.
کشورھائی مثل الجزاير ،آذربايجان ،روسيه ،عربستان سعودی و ويتنام که ھزينهھای نظامی خود را در سال ٢٠١٥
افزايش دادهاند ،يا با منازعه و جنگ روبهرو ھستند يا با افزايش تنشھای منطقهای مواجه شدهاند.
جمع بندی
اميدوارم سال جديد ،آغازی برای پايان دادن به سلطه و حاکميت ھمه کھنهپرستان و خرافهپرستان و تاريکانديشان باشد
و نويددھنده پيروزی ،آزادی ،برابری ،صلح ،عشق و ھمبستگی .آغازی بر پايان سانسور و اختناق ،تبعيض و فاشيسم،
ترور و جنگ ،شکنجه و اعدام در ايران و جھان باشد!
سالی که گذشت يکی از تلخترين و وحشتاناکترين سالھای اخير بود .در اين سال جنگ داخلی سوريه شدت گرفت.
ترکيه نيز بر خالف سالھای گذشته ،دچار بحران اقتصادی ،سياسی و امنيتی گشت و حزب عدالت و توسعه و رجب
طيب اردوغان رئيس جمھور ترکيه ،سياستھای فاشيستی ،جنگطلبانه و تروريسم دولتی را راس برنامهھای خود قرار
دادند و مردم اين کشور را در نگرانی فرو بردند.
ھمه اين مظاھر بحران در نھايت نشانه ناتوانی و ھزينه کلی آن نظامی اند که امروز به نام دموکراسی ليبرال يا
پارلمانتاريسم سرمايهساالر بهعنوان بھترين انتخاب پيش روی انسانھا خود را جا انداخته و تحميل کرده است ،و غالبا
نيروھای سياسی را در برابر يک دوراھه انتخاب بين بد و بدتر قرار میدھد که نتيجهاش جز تأئيد وضعيت موجود و
تصديق کليت بازی کاپتاليسم نيست.
ھمه نيروھائی نيز که به شکلی تحت عنوان پوپوليسم چپ اين امکان را پيدا میکنند که نماينده خواستهھای مردم شوند يا
خستگی و نفرت مردم از وضعيت موجود و واکنش آنھا به درد و ناراحتیشان را بازگوئی و بازنمائی کنند ،عمال
بهخاطر باقی ماندن در چارچوب بازی رسمی سياست خنثی میشوند و بهجائی نمیرسند و در اغلب موارد از رقبای
دست راستیشان يعنی پوپوليستھای راست شکست میخورند ،چون اتفاقا اين پوپوليستھای دست راست ھستند که با
توجه به اين که عمال مخالفتی با حکومت سرمايه ندارند ،میتوانند بيشتر نقش راديکال بازی کنند و ادعاھای بزرگ
توخالی پيش بکشند که گويا در مقابل نظام و سياستمداران فاسد و گروهھای نخبهای ايستادهاند که ھيچ کاری برای
مردم در دھهھای گذشته برای مردم انجام ندادهاند .به ھر حال ،ناامنی و تزلزلی که در نتيجه سالھا نئوليبراليسم در
اشکال گوناگون در قالب بيکاری يا ترور سرباز کرده ،امروز موتور و منبع ھويتگرائی و ملیگرائی شده که نيروھای
راست و محافطهکار از آن تغذيه میکنند .شايد نيروھای چپ شرايط بازی را به اندازه کافی نمیشناسند ،مثال به اين
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توجه نمیکنند که در اين فضای گسترش و رشد ھويتگرائی و ملیگرائی ،شايد بھتر باشد آنھا را اين فضا را جدی
بگيرند و از نيرويش استفاده کنند.
بنابراين بايد ھر دوی اينھا را ،ھم منطق سرمايه ھم منطق دولت و البته تعامل بين آنھا را در نظر گرفت و بايد ديد در
چه شرايط خاصی چه نوع سياستی امکان و اجازه مقابله و مقاومت در برابر ھر دوی آنھا را به ما میدھد ،چراکه
اگر قرار باشد يکی را با ديگری عوض کنيم ،نھايتا از ھر دويشان شکست خواھيم خورد .شايد معنای حقيقی پيروزی
فاشيسم در اول قرن ھم در اين نکته بود که فرار از بحرانھائی که سرمايه در سطح جھانی بهوجود آورد و رفتن بهدل
يک نوع سرمايهداری ملی ،حاصلی جز جنگ جھانی و ظھور بدترين شکلھای ملیگرائی افراطی و حاد نداشت که
جائی برای ايجاد تغيير واقعی در کل بازی باقی نمیگذاشت.
اکنون نتيجه غيرمنتظره انتخابات رياست جمھوری در امريکا بر نگرانیھای ريز و درشت شھروندان و
غيرشھروندان ،کارگران و بيکاران در سرتاسر جھان افزوده است؛ نگرانیھائی که البته ھمه از يک جنس نيستند ،و
بهنسبت طبقه ،رنگ ،مذھب ،جنسيت و جغرافيا فرق میکنند .در اين انتخابات تضادھای درون »ملت و دولت« علنیتر
شد .ناسزاھائی بر حق و عادالنهای که جامعه مترقی امريکا و جھان نثار ترامپ میکنند عبارتند از :نژادپرست،
زنستيز ،يھودستيز ،مسلمانستيز ،متعصب .و يا »سرمايهدار کثيف«» ،مرفه بیدرد و زالوصفت« و ...يعنی بازخوانی
و بازيابی روابط نژادی ،جنسی و مذھبی بر مبنای طبقه است،
يک راهحل شايد اين باشد که ما با توجه بهھمه تجارب تاکنونی انقالبات جھان ،جنبش کارگری ضدسرمايهداری و
سوسياليستی ،بهاين نتيجه میرسيم که ما برای برونرفت از وضعيت موجود ،نيازمند شکل ديگری از سازماندھی را
برای مقابله جدی با نيروھای سرمايهداری ھستيم .اين سازماندھی عبارت از رد صريح »ملت و دولت« و تالش نظری
و عملی در جھت تحقق يک جامعه آزاد و برابر در ھم عرصهھای اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی ،فرھنگی ،جنسيتی و
مليتی است .بهعبارت ديگر سازماندھی روابط و مناسبات شورائی!
يکشنبه دوازدھم دی  - ١٣٩٥يکم جنوری ٢٠١٧

يادداشت:
نشر مطلب به ھيچ صورت به معنای آن نيست که پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان" با تمام تحليل ھای ھمکار
عزيز ما آقای "بھرام رحمانی" دارای ديد يک سان می باشد.
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