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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جوالی ١١

 »جھنم خوش آمديد به«
 ! در المان٢٠اجالس سران کشورھای گروه 

  آغاز سخن

 در شھر ھامبورگ ١٣٩٦ ]سرطان[يرماه ت١٧ و ١٦ - ٢٠١٧ جوالی ٨ و ٧در روزھای » ٢٠جی « سران اجالس

 قدرت اقتصادی جھان درباره رشد اقتصادی جھانی، تجارت ٢٠ ساالنه سران اجالسدر اين .  برگزار شدالمان

احتماال » جھنم خوش آمديد به «.کنند  و تبادل نظر میصحبتمالی و وضعيت اقليمی و غيره  المللی، تنظيم بازارھای بين

  .داری برای ساکنانش به جھنم تبديل کرده است ن امروز است که سيستم سرمايهنگاه ظنزآلودی به جھا

بر اساس . ھای وسيع و بزرگ رای برگزار کردند ، حرکتاجالسنيروھای چپ و راديکال در اعتراض به اين 

ھا  يابانخ  در ھامبورگ آغاز شد، ھزاران نفر به ، در دومين موج اعتراضی که نيمه شب جمعهالمان پوليساطالعات 

ھای  ھای مختلف اين شھر اتفاق افتاده و معترضان شيشه جرائم متعددی در بخش: کند ، ادعا میالمان پوليس. آمدند

   پوليسکوپترھای  دو تن از خلبانان ھلی. ھا را به آتش کشيدند ھا را شکستند و بسياری از اتومبيل بسياری از ساختمان

زند   تخمين میالمان پوليس. ديده و نتوانستند به عمليات ادامه دھند معترضان آسيبنيز در جريان عمليات با ليزر مستقيم 

، خود عالم اصلی ٢٠گويند که سران گروه  معترضان می. اند  ھزار نفر از سراسر اروپا به ھامبورگ آمده١٠٠که حدود 

اندازد  خطر می يت جھانی را بهناامنی و جنگ و تروريسم در جھان ھستند و در حل بسياری از مسائلی که صلح و امن

  .اند ناکام بوده

، سيستم ...ھا و منافع اقتصادی، سياسی، نظامی و  اھداف و سياستتأمين، عمدتا در راستای ٢٠گروه موسوم به جی 

 اين گروه که ھر سال در کشورھای مختلف جھان برگزار اجالسرو، در مقطع  داری تشکيل شده است از اين سرمايه

ھا و  ھا و سنديکاليست ھا و سوسياليست گرفته تا آنارشيست داری از کمونيست يشات مختلف ضدسرمايهشود گرا می

 و   ھمايشئیشوند تا با برپا  کشور می ھا راديکال و طرفداران محيط زيست و عدالت اجتماعی راھی آن سازمان

پرور و استثمارگر جھان   ب، تروريستطل ، ماھيت اصلی و چھره کريه سران جنگئیپيما دھی تظاھرات و راه سازمان

  . ھا خاک به چشم جوامع بشری بپاشند را افاش کنند و نگذارند آن

 ٢٠روزی بيش از  باش شبانه ، با آمادهاجالس از روزھای قبل از برگزاری اين المانبا وجود اين که شھر ھامبورگ 

 تا المانتی درآمده بود و از وزير کشور دولت  شديد امنيکنترول مخفی، تحت پوليس ضدشورش و ھزاران پوليسھزار 

ھا مانند  کردند و انواع و اقسام مارک  پيشاپيش تظاھرکنندگان را تھديد میپوليسس ئيوزير دادگستری آو صدراعظم و ر
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ھا ھزار نفر از نيروھای چپ و  زدند اما با اين وجود، ده ھا می ، به آن...و» گر اغتشاش«، »تروريست«، »خرابکار«

ھای بزرگ و  ئیپيما ھا و راه داری از گوشه و کنار جھان راھی اين شھر شدند و دست به تظاھرات اديکال ضدسرمايهر

  .وسيعی زدند

 کشور و اتحاديه اروپا است که ١٩گروه بيست، متشکل از .  برگزار شده است٢٠٠٨جلسات ساالنه اين گروه از سال 

آرژانتين، :  کشور عبارتند از١٩. ا و بانک مرکزی اروپا نماينده آن استای شورای اروپ کميسيون اروپا و رياست دوره

، ھند، اندونزی، ايتاليا، ژاپن، مکزيک، روسيه، عربستان سعودی، آفريقای الماناستراليا، برزيل، کانادا، چين، فرانسه، 

 .امريکاجنوبی، کره جنوبی، ترکيه، بريتانيا و اياالت متحده 

 اقتصاد برتر ١٩ درصد از اقتصاد جھان را در اختيار دارند اما نماينده ٨٥وه بيست، مجموع نوزده کشور عضو گراين 

 اقتصاد نوظھور و ١١و )  اقتصاد بزرگ جھان٨(  کشور صنعتی٨اين اجالس در واقع متشکل از . جھان در سال نيستند

 .در حال توسعه است

برای مثال، .  دعوت کنداجالسالمللی را به  ات بينمؤسسند توا دار است، می چنين کشوری که رياست اجالس را عھده ھم

س اجالس امسال ئيعنوان ر  بهالمان.  حضور دارداجالسعنوان مھمان دائمی در اين  اسپانيا بدون عضويت، و به

  دعوت کرده استاجالس به اين ٢٠کشورھای نروژ، ھلند و سنگاپور به عنوان کشورھای شريک در گروه 

 م می گيرد چه کسی عضو گروه ھست و چه کسی نيست؟پس چه کسی تصمي

اما . شود ای منتشر  می ، در پايان اجالس آن در بيانيه٢٠تصميمات گروه .  عضو دارد٢٠» گروه بيست«در واقع 

 و ٢٠ه اين اجالس توسط سران جی ئيترين قرادادھا در حاش در واقع مھم. آور حقوقی ندارند  الزام ھا جنبه بيانيه

 .گيرد ھا صورت می ی وابسته به آنھا شرکت

ھای مالی و  اين گروه برای بحث و گفتگو درباره سياست. المللی متفاوت است ھای رسمی بين گروه بيست، با سازمان

.  کند، تشکيل شده استتأمينھا را  داری جھانی و اھداف  و منافع آن اقتصادی و مسائل مھم جھانی که برای سرمايه

 . مقر ثابت و خاص يا دبيرخانه دائمی نداردبنابراين اين گروه

 سازمان مسؤولکند که  ای موقت داير می ھر سال کشوری که رياست اجالس را در آن سال بر عھده دارد، دبيرخانه

 .ريزی مباحثی است که مطرح خواھد شد ھا و برنامه اجالسدادن به 

 

  ھا پيمائی اعتراضات و راه

ترين  شنبه بزرگ از چند روز پيش آغاز شده بود اما روز پنج» ٢٠روه جی گ «اجالساعتراضات گسترده عليه 

تظاھر کنندکان در .  و سران برخی کشورھا به ھامبورگ ابعاد گسترده به خود گرفتترمپزمان با ورود  تظاھرات ھم

. ھرات حمله کرداين تظا  با شدت تمام بهپوليس بودند، که اجالس و نزديک شدن به منطقه برگزاری ئیپيما صدد راه

سازی   در حمله به تظاھرات جدا کردن جريانات چپ و راديکال و آنارشيست و ضدسرمايه داری و جھانیپوليستوجيه 

و ايجاد  خرابکاری « ادعا کرد که اين جريانات در صدد پوليس. ، از ساير تظاھر کنندگان بود»بلوک سياه«ويژه  به

 از شھر ھامبورگ شاھد اعتراضات ئیھا شنبه و تا نيمه شب بخش ول روز پنجدر ط. باشند می» اجالساختالل در روند 

آلتونا، شانزن فرتل و کارولينين «در مناطق . تطاھر کنندگان بوده است  بهپوليسداری و حمالت  نيروھای ضدسرمايه

  . است، جنگ و گزيز در جريان بوداجالسفرتل که در نزديکی محل برگزاری 
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ھای کارگری و   تير، تظاھرکنندگان چپ، آنارشيست، سوسياليست، کمونيست، اتحاديه١۵ -  جون ٦ شنبه شامگاه پنج

.  در شھر ھامبورگ، روبرو شدندپوليسداری با يورش وحشيانه نيروھای  طور کلی نيروھای ضدسرمايه به

  .ھا را مسدود کردند تظاھرکنندگان خشمگين با آتش زدن خودروھا خيابان

چنين از بازداشت  ، ھمپوليس. اند  آن در درگيری با معترضان زخمی شدهمأمور ١٩۶کم  ا کرده که دست ادعالمان پوليس

  .برند سر می اند و کماکان در بازداشت به ھا آزاد نشده  تن از آن١٩ھا خبر داده که   تن در خيابان٨٣موقت 

 

، به استقبال سران بيست اقتصاد بزرگ جھان »به جھنم خوش آمديد«نام  دھی تظاھراتی وسيع به معترضان با سازمان

 !رفتند

حرکت . شدند، يک حرکت ھنری به نمايش گذاشتند ھای ھامبورگ ديده می  که در روزھای اخير در خيابانئیھا زامبی

 مردم را به مشارکت ٢٠  جیاجالسبود، تالش کرد در آستانه »  موجود١٠٠٠«اعتراضی که مبتکر آن گروه ھنری 

 .ر تشويق کندت سياسی بيش

ين  ھم از « تير در ھامبورگ؛ تظاھراتی را با عنوان برابری و ١١ -  جوالیانجمن امدادرسانی آکسفام در روز دوم چن

  .برگزار کرد» بين بردن فاصله بين فقير و غنی

فيالرمونی در  شب در ھامبورگ، در واکنش به پخش بتھوون از سالن کنسرت الب داری جمعه معترضان ضدسرمايه

ھايشان  ھای صنعتی جھان بود، از بلندگو ھا در جھان که ميزبان رھبران قدرت ترين سالن کناره رود البه، يکی از بزرگ

 در غرب ١٩۶٠ھای دھه  بخش اعتراض ھای الھام پوست موسيقی راک و يکی از چھره جيمی ھندريکس، خواننده سياه

  .را پخش کردند

.  آن قرار گرفتتأثيرھا به حدی بود که ميھمانی شام آنگال مرکل تحت  اض، شدت اعتر»رويترز«گزارش خبرگزاری  به

ھای  ئیپيما فھمم، اما راه جوره می آميز را ھمه ھای مسالمت ئیپيما من راه«ھا گفته که  مرکل در واکنش به اين اعتراض

 ».اندازد ھا را به خطر می خشن زندگی آدم
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 دائما بر پوليسچندين بالگرد . رگ، ستونی از دود در آسمان بلند شده بودھای افروخته در مرکز شھر ھامبو بر اثر آتش

در آن قسمت يک سوپرمارکت نيز ھدف حمله معترضان قرار گرفت و يک . ھا در پرواز بودند فراز محل اعتراض

 .پرداز بانک به آتش کشيده شد خود

کنند، توانستند تا در  ياد می» بلوک سياه«ھا با نام  ھا از آن گاه رسانه  که٢٠داری به اجالس گروه  معترضان ضدسرمايه

  .شده اين اجالس را مختل نند بينی ھای پيش شان برخی از برنامه راستای اھداف

 مجبور شد تا يک ديدار جمعه صبح خود در مرکز شھر ھامبورگ را به داليل المان ئیولفگانگ شويبله وزير دارا

  .امنيتی لغو کند

  
جمھوری اياالت متحده در بندر تاريخی شھر  سئي، رترمپ، ھمسر دونالد ترمپنع گردش مالنيا  ماپوليسچنين  ھم

 . از ھتل محل اقامت خارج شودترمپ اجازه نداد که مالنيا پوليس. ھامبورگ شد

ر اميدوارم ھمه د. اند ام که در ھامبورگ آسيب ديده به فکر کسانی«، پس از اين اتفاق توئيت کرد که ترمپمالنيا 

 ».امان باشند و امن

ھا فعاالن  آن.  غواص را دستگير کرده که قصد داشتند از طريق رود خود را به سالن کنسرت برسانند٢٢ پوليسچنين  ھم

 .بودند) معنای صلح سبز به( پيس زيستی از گروه گرين محيط 

 تقاضای يک ھزار تن المان ھامبورگ در جمع خبرنگاران گفت که از ديگر نقاط پوليسس ئير، رئيرالف مارتين م

 .نيروی کمکی کرده است

ھا استفاده  پاش برای پراکندن آن  از خودروھای آبپوليس. بيش از صدھزار تن در اعتراضات ھامبورگ شرکت دارند

 .کرده است

 .اند  اعتراض کردهپوليسآميز از سوی  ھای خشونت معترضان، نسبت به استفاده از روش

  :ھا در جريان کنفرانس مطبوعاتی يک امر آشکار شد صبح پس از درگيری«: ان، آمده استدر بخشی از بيانيه معترض

ھا به معترضان آماده توسل به قھر و افراد  منظور تقسيم اعتراض ھا و روزھای اخير به افکنانه ھفته ھای تفرقه تالش

ھای   بندر، رابطه مبنی بر ھمبستگی طيف در حاشيهپوليس با عمليات پوليسمداران و  سياست. نتيجه ماند جو بی مسالمت

ھای  پس از تظاھرات ديروز، رابطه محکمی ميان طيف. مختلف را نه تنھا مخدوش نکردند بلکه تقويت ھم کردند

  .گوناگون برای تظاھرات روز شنبه ايجاد کرده است

. شوند» به جھنم خوش آمديد «کنيم که معترضان در تظاھرات شنبه به تعداد زياد وارد بلوک رو ما دعوت می از اين

اين تظاھرات، يک . داری تظاھرات شنبه در آن شرکت خواھد کرد عنوان جزئی از بلوک ضدسرمايه بلوک ما به

  )متن کامل اين بيانيه در زير ھمين مطلب آمده است( ». مصمم و مشترک خواھد بودئیآ گردھم
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  حکومت نظامی در ھامبورگ

اما ظاھرا . کار گرفته است  ھزار تن از نيروھای خود را به٢٠، تعداد ٢٠ گروه اجالسی  برای پوشش امنيتالمان پوليس

ھا دولت از سربازان ارتش نيز برای سرکوب معترضان استفاده  اين تعداد کافی نبوده است و بر اساس برخی گزارش

بودند که برخورد سختی با  تھديد کرده المان و وزارت کشور پوليسطی روزھای گذشته بارھا مقامات . کرده است

  . اعتراضات احتمالی خواھند داشت

بر اساس . ھا و تصاوير منتشر شده از اين شھر، از بر قراری يک حکومت نظامی شديد و تھاجمی حکايت دارد گزارش

. وليسپ، تعداد زيادی زخمی شدند از جمله تعدادی ٢٠ به مخالفان سران جی پوليسی، در تھاجم المانھای  گزارش رسانه

تظاھرکنندگان ھجوم برده  پاش به ھای آب  با اسپری فلفل و کاميونالمان پوليس. اعتراضات نيز تا صبح ادامه داشته است

  .است

.  کشور صنعتی جھان، در ھامبورگ شدت گرفت٢٠گرفتن نخستين روز اجالس سران  ھا پس از پايان اعتراض

  . ھای اين اجالس پديد آورد رنامهھای شديد توانست تا اختالالتی در برخی ب اعتراض

 به علت ٢٠، پس از پايان نخستين روز اجالس سران گروه جوالی ٧مرکز قديمی شھر ھامبورگ جمعه شب 

 کشور صنعتی جھان در ضيافت شام مجلل آنگال ٢٠درست زمانی که رھبران . ھا در آتش و دود فرو رفت اعتراض

 .تھوون گوش سپرده بودند ب٩ به اجرای سمفونی المانمرکل، صدراعظم 

. ، مبارزه عليه تروريسم جھانی بودجوالی ٧نخستين موضوع مورد بحث سران کشورھای صنعتی در روز جمعه شب 

ھای به  ھای دسترسی گروه ھا به بررسی راھی برای ھمکاری مشترک در زمينه تبادل اطالعات و قطع راه اين کشور

 .به منابع مالی پرداختند» تندرو«اصطالح 

ھای   با استفاده از تاکتيکپوليسداری در ھامبورگ،  سازی و ضدسرمايه ھای گسترده فعاالن ضدجھانی در اعتراض

  . کردن معترضان دست زد متفرق آميزی که انتقادبرانگيز شدند، به خشونت

  

  ھای آن  و حاشيه٢٠محورھای مسايل مورد بحث اجالس سران جی 

ات تغيير« خود در ھامبورگ، به مسايلی چون اجالس جھان، در بيستمين داری پيشرفته سران کشورھای سرمايه

اجرای برنامه توسعه پايدار سازمان «، »شمالی بحران کره «، » تجارت آزادمسأله«، »بحران سوريه«، »ئیوھوا آب

مل اصلی سرانی که خود عا. ، پرداختند...و» اقدامات ضد تروريستی«و » بحران پناھجويان«، »حقوق زنان«، »ملل

ی در اتوم و ئیھای مخرب ھم چون بمب شيما ، توليدکننده و فروشنده سالحئیتروريسم دولتی و غيردولتی، کشورگشا

ھا انسان  تبع آن کشتار و آوارگی ميليون جھان، نابود کننده محيط زيست، عامل اصلی جنگ ھای داخلی و خارجی و به

عنوان نيروی کار ارزان و  قوق زنان دارند و زنان و کودکان را بهھستند؛ نگاھی مردساالرانه و پدرساالرانه به ح

  .ھا را در دستور کار خود قرار داده بودند شکل طنزآميزی اين بحث به... کنند و خاموش شديدا استثمار می

 ترمپ چرا که ديدار سرد مرکل و.  بر متن اصلی غلبه کرده استاجالسھای اين  ھا، حاشيه اما بر اساس آخرين گزارش

 را به اجالسھا اخبار اصلی   در کنار ناآرامیترمپ به ويژه اولين ديدار پوتين و ٢٠و ديدارھای دو جانبه سران گروه 

  .حاشيه برده است
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، دولت ژاپن و امريکاس جمھوری ئي رترمپ و در يک رقابت آشکار با ٢٠ جی اجالساز سوی ديگر، پيش از آغاز 

 اصولی طرفين برای انعقاد قراردادی خبر دادند که با تسھيل تجارت، حجم مبادالت شنبه از توافق اتحاديه اروپا روز پنج

نامه  توافق«گران  بسياری از تحليل. دھد توجھی افزايش می تجاری توکيو و اعضای اتحاديه اروپا را به ميزان قابل

 که با شعار ترمپ. اند ارزيابی کرده» ترمپدونالد «را پاسخ توکيو و بروکسل به رويکردھای » مشارکت تجاری

 ماھی که در کاخ سفيد حضور داشته، ۶روی کار آمده، چه در دوران تبليغات انتخاباتی و چه در »  در اولويتامريکا«

در بيانيه مشترکی .  کنندتأمين را امريکا کرده که قراردادھای تجاری اين کشور بايد در وھله نخست، منافع تأکيدبارھا 

 وجود دارد و طرفين بر لزوم ادامه ترمپای آشکار به اين رويکرد  اند، کنايه ژاپن صادر کردهکه اتحاديه اروپا و 

  . اند  کردهتأکيد» تجارت آزاد«

خورده با اياالت متحده را کنار  نامه تجاری شکست يک توافق«در اين رابطه نوشته که ژاپن » واشنگتن پست«روزنامه 

  ».ه اروپا شکل دادای با اتحادي زد و پيمان تاريخی تازه

 و روسيه بر سر برقراری امريکا توافق روسای جمھور ٢٠ترين نتايج نخستين روز برگزاری اجالس گروه  يکی از مھم

  .بس در جنوب غربی سوريه بود آتش

نھايت حفاظت از محيط زيست در دستور کار قرار   بعد از ظھر جمعه نيز موضوع بحث اقتصاد جھانی، تجارت و در 

  .گرفت

 مسألهھای مربوط به   که در زمينهئیھا اختالف. ھا ھنوز پابرجا است ھای پيشين در اين زمينه اما بسياری از اختالف

  .است... زنان، محيط زيست، مھاجرت و

توافق دست   گروه بيست در ھامبورگ، سران اقتصادھای بزرگ جھان درباره تجارت آزاد بهاجالسدر دومين روز 

بندی،  با اين فرمول. رسميت شناخته شده است به» نقش ابزارھای حمايتی در پشتيبانی از توليد داخلی«ال ح با اين .يافتند

   .مباحث اجالس گروه بيست از شکست قطعی نجات يافت

 اعالم کردند که تصميم دارند توافق اقليمی پاريس را اجرا امريکا گروه بيست به غير از اجالسکنندگان در  شرکت

 برای خروج از توافق اقليمی امريکاشود، ما از تصميم دولت  بندی نتيجه مذاکرات گروه بيست گفته می رمولدر ف .کنند

نامه پاريس برای مبارزه با  پاريس مطلع شديم، اما رھبران ديگر کشوھای عضو گروه بيست بر اين نظرند که توافق

  .گرمايش کره زمين، يک امر غيرقابل بازگشت است

  

   »دوستانه انسان« ھای مالی کمک
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پيش از اين . المللی کمک کند دوستانه بين ھای انسان  به برنامهدالر ميليون ۶٣٩ روز شنبه وعده داد که ترمپدونالد 

اول « موسوم به ترمپشده از سوی  ھای خارجی اياالت متحده به سازمان ملل و سياست اعالم کاھش بودجه کمک

  .المللی رسمی را نگران کرده بود ھای بين ، سران برخی کشورھا و ارگان»امريکا

 ميليون برای کمک به رساندن غذا به مردم دچار قحطی در يمن، نيجريه، سودان جنوبی ٣٣١، دالر ميليون ۶٣٩از اين 

   .و سومالی اختصاص خواھد يافت

اين .  محتاجندئیھای غذا  ميليون تن در سرتاسر جھان به کمک١٠٩برنامه جھانی غذا اعالم کرده است که امسال 

تر اين افراد در   برنامه جھانی غذا، بيشئیبه گفته ديويد بيسلی، مدير اجرا.  ميليون تن بود٨٠ميزان سال گذشته 

   .ھستند» ساخته دست بشر«اند که  رسانی در زمينه غذا شده  دچار قحطی و نياز به کمکئیھا بحران

   .ارزه با گرسنگی و قحطی در جھان کمک مالی خواھد کرد ميليون يورو برای مب٢٠٠ نيز وعده داده که المان

  

   ھای فسيلی محيط زيست و مسأله سوخت

دنبال گنجاندن  نامه اقليمی پاريس را اعالم کرد، به جمھوری آن چندی پيش خبر خروج از توافق سئياياالت متحده که ر

 مورد اختالف مسألهترين   مھممسألهاين . ه است بود٢٠ھای فسيلی در بيانيه پايانی گروه  اشاره به استفاده از سوخت

   .ھای صنعتی جھان است قدرت

 تالش خواھد کرد تا با امريکااياالت متحده . «…: گويد بندی که واشنگتن خواھان افزوده شدن آن بود، چنين می

   ».ی را تسھيل کندھای فسيل ھا به سوخت تر آن تر و پربازده ھمکاری نزديک با شرکای خود دسترسی و استفاده پاک

ما تصميم اياالت متحده برای خروج از «: نويسد  کرده و میتأکيدمحيطی پاريس  در عوض اين بيانيه بر توافق زيست

آنگال » .، توافقنامه پاريس غيرقابل بازگشت است٢٠به باور ديگر اعضای گروه . پاريس را به دقت تحت نظر داريم

   .گذارد نی اختالف با واشنگتن بر سر محيط زيست را صريحا به نمايش می کرد که بيانيه پاياتأکيدمرکل نيز 

او تا کنون بسياری از . جمھوری اياالت متحده برگزيده شد سنگ و نفت به رياست  با وعده احيای صنعت زغالترمپ

   .محيطی دولت پيشين اين کشور را برچيده است مقررات زيست

  

  ريس شرط گذاشتاردوخان برای اجرای توافق اقليمی پا

 از پيمان امريکاپارچه مخالفت خود با خروج  صورت يک  عضو به١٩رسيد   به نظر می٢٠ گروه اجالسدر پايان 

س جمھوری ترکيه اما به ترديدھا در اين زمينه دامن زده ئيترين اظھارات ر تازه. اند اقليمی پاريس را به نمايش گذاشته

  .است
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، اجرای پيمان اقليمی پاريس در کشورش را مشروط به المان در ھامبورگ ٢٠ سران جی اجالس پس از اردوخان

س جمھور فرانسه اطالع داده که پارلمان ترکيه ئي و رالمان گفت که به صدراعظم اردوخان. اجرای تعھداتی دانست

  گفته به» .اند، عملی شوند  که به ما داده شدهیئھا که وعده مگر اين«پيمان اقليمی پاريس را تصويب نخواھد کرد، 

ھای آنکارا برای اجرای اين پيمان را  ، فرانسه در ھنگام امضای پيمان اقليمی پاريس به ترکيه وعده داده ھزينهاردوخان

 .جبران کند

ای که در  ت؛ بيانيهدر ھامبورگ اس امريکاجز  ، به٢٠ گروه اجالس در تضاد با بيانيه پايانی اردوخانگيری جديد  موضع

به « از جمله ترکيه تعھد کردند پيمان اقليمی پاريس را - امريکاجز   به٢٠ اعضای گروه -  اقتصاد بزرگ جھان ١٩آن 

نامه   کشور ديگر ھم در عمل به تعھدات خود در قبال توافق١٨با اين حساب مشخص نيست .  کنندئیاجرا» سرعت

 .پاريس پايبند باشند

حمايت « ھم با پيمان اقليمی پاريس مشکل دارند و ٢٠ برخی از ديگر کشورھای عضو گروه گويد  میاردوخان

 ». خود از آن را تکرار نخواھند کرد جانبه ھمه

 از ترمپ در دولت دونالد امريکاچنين به صراحت اعالم شد که   در ھامبورگ، ھم٢٠ گروه اجالس پايانی  در بيانيه

 .پيمان يادشده خارج شده است

جز  به.  متحد در پايتخت فرانسه تصويب شد  در کنفرانس اقليمی ملل،٢٠١۵ دسامبر ١٢ان اقليمی پاريس روز پيم

ھدف پيمان اقليمی پاريس، کاھش . شناسند رسميت می  ھمه کشورھای جھان اين پيمان را بهامريکاسوريه، نيکاراگوئه و 

 . است٢٠٣٠ای تا سال  گلخانه درصدی انتشار گازھای ٣٢سرعت گرمايش زمين از طريق کاھش 

اختالفات « از اردوخان تير، با رجب طيب ١٥ -  جوالی ٦شنبه  ، پس از ديدار شامگاه پنجالمانآنگال مرکل، صدراعظم 

رانی خود در  س جمھوری ترکيه بارھا از ممنوعيت سخنئيدر اين ديدار ر. ميان برلين و آنکارا سخن گفته بود» عميق

در ترکيه در پی کودتای نافرجام سال » ھا شمار زياد دستگيری« انتقاد کرده بود؛ مرکل ھم به انالمجمع ھوادارانش در 

 اينجرليک ترکيه اشاره ئی با نيروھای اين کشور در پايگاه ھواالمانچنين ممنوعيت مالقات ھيئت پارلمانی  گذشته و ھم

ھم سايه سنگينی بر روابط » دی ولت«ی المان  تبار روزنامه نگار ترک دستگيری دنيس يوجل، روزنامه. کرده بود

 .ديپلماتيک دو کشور افکنده است

 

  اردوخان تھديد کرد عليه کردھا در شھر عفرين سوريه اقدام نظامی خواھد کرد

 تھديد کرد عليه کردھای شھر عفرين در شمال غربی سوريه و در نزديک جوالی ٨، روز شنبه اردوخانرجب طيب 

 .می خواھد کردمرز ترکيه اقدام نظا

ادامه داشته ) کردھا( تا زمانی که تھديد«:  گفتالمان در ٢٠ خبری در حاشيه کنفرانس گروه اجالس در يک اردوخان

 ».باشد، ما در وضعيت جنگی خواھيم بود و پاسخ مناسب را در عفرين خواھيم داد

 ئیھا درگيری» ای حمايت از خلق کردھ يکان«در روزھای اخير در منطقه مرزی سوريه بين ارتش ترکيه و نيروھای 

 .گزارش شده است

 .ھای ترکيه در روزھای گذشته خبر از احتمال عمليات زمينی ارتش ترکيه عليه جنگجويان کرد دادند روزنامه

ما ھرگز اين تھديد «:  يک دولت کرد در شمال سوريه را نخواھد داد و افزودتأسيس کرد اجازه تأکيد بار ديگر اردوخان

 ».کم نخواھيم گرفت  کشورمان را دستبرای
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 گرايان از نواحی مرزی را   عملياتی را در شمال سوريه ظاھرا با ھدف راندن افراط٢٠١۶آنکارا در ماه اوت سال 

ھای حمايت از خلق   يگانکنترولآغاز کرد اما ھدف اصلی دولت و ارتش ترکيه، جلوگيری از ارتباط مناطق تحت 

 .ستروژاوا بود و ھنوز ھم ھ

  

  ھای اردوخان عليه سياست»  کيلومتری عدالت۴٢٠پيمائی  راه«

س ئي راردوخانطلبانه رجب طيب  طلبانه و خشونت ھای جنگ رانی ، و سخنالمان در ٢٠ گروه اجالسزمان با  ھم

.  کردند تظاھراتاردوخانھای  ھا ھزار نفر از مخالفان دولت ترکيه در استانبول عليه سياست جمھور مستبد ترکيه، صد

 دھی سازمان خلق خواه جمھوری حزب ابتکار با ترکيه، دولت مخالفان که تظاھراتی برای شنبه يک روز نفر ھزار ھا ده

 .است کشور اين پارلمان در اردوخان و ترکيه دولت مخالف حزب ترين بزرگ که بود شده

اش آغاز  حزبی اعتراض به زندانی کردن ھمخواه خلق ترکيه در  که با ابتکار رھبر حزب جمھوری»  عدالتئیپيما راه«

  . که در آن انيس بربراوغلو، معاون اين حزب زندانی استئیجا.  روز به استانبول رسيد٢٣شد بعد از 

خواه خلق ترکيه که سه ھفته پيش پياده از آنکارا راھی استانبول شد توانست  کمال قليچداراوغلو، رھبر حزب جمھوری

  .حزبی خود حال به استانبول رسيده است  او در اعتراض به بازداشت ھمئیپيما راه. اه خود کندھا ھزار نفر را ھمر ده

خواه خلق را به اتھام دادن اطالعاتی به   انيس بربراوغلو، معاون حزب جمھوریجون ١۴دادگاھی در ترکيه در 

فان اسالمی حکومت اسد در ان اطالعاتی ترکيه به مخالمأمورروزنامه جمھوريت در مورد ارسال سالح از سوی 

   . سال زندان محکوم کرد٢۵سوريه، به 

ای  ھای برجسته  شخصيتئیپيما در اين راه.  کيلومتر راه رفتند٢٠ھر روز حدود »  عدالتئیپيما راه«کنندگان در  شرکت

رکيه نيز ، نويسنده مطرح تاردوخانيا آسلی ) AKP( مانند عبداللطيف شنر، عضو سابق حزب حاکم عدالت و توسعه

 .شرکت داشتند

   
خواه خلق ترکيه کيلومترھا فاصله را از آنکارا تا استانبول گاھی در  ھمراھان کمال قليچداراوغلو، رھبر حزب جمھوری

جمھور اين کشور در  سئي، راردوخانھای رجب طيب   درجه در اعتراض به سياست۴۵باران و گاھی در دمای 

 و ئیای دولت ترکيه را به پايمال کردن عدالت، از بين بردن استقالل دستگاه قضا هقليچداراوغلو در بياني. نورديدند

  .حاکميت خودسرانه در سراسر کشور متھم کرده است

دسته به آن محلق  ھای سياسی چپ و نھادھای کارگری و آحاد مردم دسته سازمان»  عدالتئیپيما راه«پس از شروع 

 از يک منطقه ئیپيما وقتی که راه. کردند ھزار نفر آن را ھمراھی می ۴۵ رسيد زمانی که اين حرکت به استانبول. شدند

شان  پيمايان دست زده و تشويق ھا و طبقات محل کار خود برای راه شد کارگران از پنجره صنعتی در اين شھر رد می

  . کردند می
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س ئي راردوخانخالفان رجب طيب ھای اخير توسط منتقدان و م ترين اعتراضات در سال اين تظاھرات يکی از بزرگ

  .آيد جمھور ترکيه به شمار می

 در برخی از گرارشات . استانبول را پر کردندئیدر اين تظاھرات، انبوھی از معترضان ميدان مال تپه در بخش آسيا

 .آمده است که تعاد تظاھرکنندگان بيش از يک ميليون نفر بود

با تظاھراتی بزرگ در منطقه مالتپه استانبول به )  تير١٧ -  جوالی ٨ شنبه  اعتراضی بعد از ظھر يکئیپيما اين راه

 .پايان خواھد رسيد

. برند سر می ھاست که در زندان به ھا ماه الزم به يادآوری است که رھبران و نمانيدگان پارلمانی حزب دموکراتيک خلق

رس در اعتراض به وضعيت زندانيان  ما٣٠شنبه  ھا روز پنج گوی گروه زنان فراکسيون حزب دموکراتيک خلق سخن

ديالن ديارت، با برگزاری کنفرانسی خبری . ھای کار اجباری تشبيه کرد ھای ترکيه را به اردوگاه اعتصابی، زندان

به گفته اين . ھا و زندانيان اعتصابی نيست يت در قبال وضعيت زندانمسؤولاعالم کرد که دولت ترکيه حاضر به پذيرش 

 ٣١ روز، سينجان ٢٩ روز، ادرنه ٤١ھا از اعتصاب غذای زندانيان در زندان شاکران  ک خلقعضو حزب دموکراتي

جمعی   روز از آغاز اعتصاب غذای دسته١٠ھای وان و خارپت به ترتيب نوزده و   روز و در زندان٢١روز، منمن 

گوی گروه زنان  سخن. ردھا ادامه دا ھنوز ھم اين اعتصاب در برخی زندان) ٢٠١٧ مارس ٣٠تا تاريخ ( .گذرد می

اند با شکنجه و ضرب و شتم زندانيان را  ھای زندان تالش کرده ھا افزوده که مقام فراکسيون حزب دموکراتيک خلق

 تا کنون بيش از ھشت ھزار تن از اعضا و ھواداران ٢٠١۶از آغاز سال . وادار به شکستن اعتصاب غذای خود کنند

اند که بيش از پنج ھزار تن از اين افراد ھم اکنون  ی امنيتی ترکيه بازداشت شدهھا توسط نيروھا حزب دموکراتيک خلق

 تن از ١۴، ھم اکنون »پ.د.ه«عالوه بربازداشت ھزاران تن از اعضا و ھوادار . برند سر می ھای ترکيه به در زندان

چنين در  ھم. برند سر می چنان در بازداشت به اعضی گروه پارلمانی اين حزب از جمله روسای مشترک اين حزب ھم

ھا و حزب مناطق دموکراتيک بازداشت شده و   تن از شھرداران عضو حزب دموکراتيک خلق۶٢طی يک سال گذشته، 

  . اند جای آنان منصوب کرده ھای حزب عدالت و توسعه اعضای خود را به مقام

 تن از ١٣٨ پارلمان ترکيه، مصونيت  نمايندگانئیشايان ذکر است که سال گذشته با تصويب قانون لغو مصونيت قضا

خواه   نماينده عضو حزب جمھوری۵١از اين تعداد . ھای ترکيه لغو شد  در دادگاهئیھای قضا دليل پرونده نمايندگان به

 نماينده عضو حزب ٩ نماينده عضو حزب عدالت و توسعه، ٢٧ھا،   نماينده عضو حزب دموکراتيک خلق۵٠خلق، 

نمايندگان عضو حزب دموکراتيک . ز نمايندگان نيز مستقل بوده و عضو ھيچ حزبی نيستحرکت ملی ھستند و يکی ا

تر  ھای سياسی و اظھارات شخصی آنان است بيش  که عمدتا مربوط به فعاليتئی پرونده قضا ۵١٠کم  ھا، با دست خلق

  .اند خود اختصاص داده  را بهئیھای قضا حجم پرونده

  

  سمفونی نھم بتھوون

 کشور صنعتی جھان کنسرتی ٢٠ در سالن فيالرمونيک ھامبورگ در اسکله الب به افتخار سران جون ٧ شامگاه جمعه

  » .اثر جاودانه شيللر» سرود شادی«سمفونی نھم بتھوون بر اساس «: برگزار شدد

ن وی اين پرسش را در ميا. ، به اين اقدام شديدا اعتراض کرده استالمانھای برجسته ھنری در  يکی از شخصيت

ای جز  درباره اميد به صلح و دوستی را برای اشخاصی اجرا کرد که انديشه» سرود شادی«چگونه ممکن است : آورده

  پرورانند؟ جنگ و خونريزی در سر نمی
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 در انتقاد از اجرای سمفونی نھم بتھوون -ترين تئاترھای شھر ھامبورگ  يکی از مھم-يوآخيم لوکس، مدير تئاتر تاليا 

  : گفته استالمانھای   کشور صنعتی جھان در سالن فيالرمونيک در اسکله الب به رسانه٢٠برای سران 

 که حقوق ئیای از سران کشورھا عده. اجرای چنين کنسرتی به معنای سوءاستفاده مبتذل و پورنوگرافيک از ھنر است«

. کنند در اين کنسرت حضور دارند می استفاده ئیھای شيميا اندازند و از سالح کنند، جنگ به راه می بشر را پايمال می

 ».ًدھد و اين دقيقا خالف روح سرود اتحاديه اروپاست ھا مشروعيت می اين کنسرت به آن

ارکستر . است ٢٠ھای جنبی اجالس گروه  اجرای سمفونی نھم بتھوون در فيالرمونی ھامبورگ بخشی از برنامه

 کشور صنعتی جھان و برخی از ٢٠بتھوون را برای سران فيالرمونی ھامبورگ به رھبری کنت نانگو، سمفونی نھم 

اند اجرا   دعوت شده٢٠ که به اجالس گروه ئیچنين گروھی از سران کشورھای آفريقا کشورھای درحال توسعه و ھم

اثر جاودانه فريدريش شيللر ساخته شده، سرود اتحاديه » سرود شادی«سمفونی نھم بتھوون که بر اساس . کند می

 .اروپاست

 

 ٢٠فيالرمونی ھامبورگ در اسکله الب، ميزبان سران کشورھای گروه 

 

 :ی بر برابری، آزادی و عدالت درک شده استتأکيدعنوان  شيللر به» سرود شادی«سطرھای زير از 

 آه ياران، نه اين نواھای محزون

  سر دھيمئیتر نوا خوش

 بخش  شادیئینوا

 !شادی

 !شادی

 ِشادی، اين اخگر االھی

 ِز اليسيومدختری ا

 ات نھيم به بارگاه آسمانی سرمست پای می

ِو به سحر تو ِ 

 چه که به رسم روزگار از ھم گسيخته ھر آن

 شود يگانه می

 ات را بگسترانی ھای لطيف جا که تو بال و آن
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 شوند ھا با ھم برادر می انسان

سران  «: گفته است٢٠کشورھای گروه يوآخيم لوکس، مدير تئاتر تاليا در انتقاد از اجرای اين برنامه برای سران 

در ستايش برادری و ( ھايشان به روح اين شعر حال با کف زدن آورند، با اين  از اين شعر سردرنمی٢٠کشورھای گروه 

 ».کنند تجاوز و آن را آلوده می) برابری

 .تر باشند ع حساسبايست نسبت به اين موضو  میالمانھا با عنايت به تاريخ  یالماناو يادآوری کرده است که 

 .از مدير تئاتر تاليا ھم دعوت شده که در اين کنسرت شرکت کند اما او اين دعوت را نپذيرفته است

در  ١٧٨۵او اين شعر را در اوج جوانی در تابستان . ھای فردريش شيللر است ترين سروده از مشھور» سرود شادی«

 .دست بيابد» آزادی«به مفھوم » شادی«ز مفھوم سروده و تالش کرده ا»تھاجم و طوفان«دوران موسوم به 

 

   از اجالس دو روزه خود٢٠ارزيابی سران گروه جی 

پردازيم و  اکنون نيز به گفتگو می. گفتگوھای بسيار بسيار خوبی داشتيم«: ، اظھار داشتامريکاس جمھوری ئي رترمپ

سيار مثبت و فراوانی ھستيم که برای روسيه، مشتاقانه در انتظار امور ب. روشن است که اين امر ادامه خواھد يافت

  ».ھای مرتبط روی خواھد داد  و ديگر طرفامريکا

ی دو طرف و ابراز خرسندی از مالقات شخصی با تيلفونس جمھوری روسيه نيز ضمن اشاره به مکالمات ئيپوتين ر

 .و طرف با اھميت استگاه کافی نيست و مالقات امروز د ی ھيچتيلفون کرد که مذاکره تأکيد ترمپدونالد 

. شان و در حضور خبرنگاران بيان کردند  و والديمير پوتين، اين سخنان را شش دقيقه پس از آغاز مالقاتترمپدونالد 

 .ديدار سران دو کشور پس از خروج خبرنگاران از محل گفتگوھا ادامه يافت

 در ماه ژانويه سال ترمپت رسيدن دونالد  و روسيه پيش از مالقات امروز و از زمان به قدرامريکاروسای جمھور 

 .ی گفتگو کرده بودندتيلفونجاری چھار بار 

 و امريکادخالت روسيه در انتخابات رياست جمھوری   اتھامات مربوط بهتأثيرھای گذشته تحت  رابطه دو کشور طی ماه

ان سوريه يکی ديگر از مسائل مورد بحر. ھای واشنگتن عليه مسکو در ارتباط با بحران اوکراين قرار گرفته بود تحريم

ثبات  بی«شنبه در آستانه ديدار با والديمير پوتين از نقش   روز پنجترمپدونالد . اختالف بين واشنگتن و مسکو است

 .روسيه در اروپای شرقی انتقاد کرده بود» کننده

 در ٢٠ن کشورھای گروه  سرااجالس، در حاشيه جوالی ٧ روز جمعه امريکا  رکس تيلرسون، وزير امور خارجه

 .شنبه آغاز شود بس در سوريه که اردن نيز در آن شرکت دارد، قرار است از روز يک  گفت آتشالمانھامبورگ 

او . در اين زمينه است» نخستين موفقيت«شود و   بسيار مھمی در سوريه می بس شامل منطقه تيلرسون افزود که اين آتش

 . ادامه و به ديگر مناطق سوريه نيز گسترش يابدبس ابراز اميدواری کرد که اين آتش

ی نکرده و تغييرجمھوری سوريه،  سئي نسبت به بشار اسد، رامريکاتيلرسون، تصريح کرد که رويکرد اياالت متحده 

 ».بيند  نمیئی سوريه جا برای خاندان اسد در آينده «امريکااياالت متحده 

 .اند نتيجه مانده  و بی بس در سوريه ھمواره نقض شده  آتش ھای پيشين درباره گفتنی است که توافق

ھای روسيه و ترکيه و ايران به تصويب رسيده و مناطقی  بسی رسمی در سوريه با توافق و تضمين از آغاز سال آتش

  .جا پناه ببرند توانند به شکل موقت به آن ايجاد شده که غيرنظاميان آواره می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٣

، والديمير پوتين و امريکاس جمھور روسيه و ئي پرس، ديدار دو ر-ع خبری فرانسگزارش اسپوتنيک به نقل از منب به

 بسيار امريکائیھای  اين ديدار از سوی مقام.  در حاشيه اجالس گروه بيست در ھامبورگ برگزار گرديدترمپدونالد 

 .ارزنده نام برده شده است

ی در روز شنبه، در خصوص ديدار خود با پوتين اظھار  در جلسه بعدی خود با ترزا مترمپبه نقل از اين منبع خبری، 

  .نظر نمود

 در چارچوب اجالس گروه بيست در ھامبورگ برگزار گرديد، دو طرفين در اين ديدار به ترمپ بين پوتين و اجالس

 .مسائلی چون بحران اکراين، سوريه، امنيت سايبری و مبارزه با تروريسم پرداختند

 

  يه با حمايت امريکا و روسيه آغاز شدبس در جنوب غربی سور آتش

 ٩شنبه  ھا در جنوب غربی سوريه از ظھر روز يک  برای توقف درگيریامريکااجرای آتش بس توافقی ميان روسيه و 

 .، آغاز شدجوالی

 و امريکا و والديمير پوتين روسای جمھوری ترمپبس روز جمعه پس از ديدار دونالد  توافق برای برقراری اين آتش

ھای مخالف حکومت سوريه در جنوب غربی اين  يه اعالم شد و بر مبنای آن بايد حمالت ارتش سوريه و گروهروس

 .بس اعالم نشده است تاريخی برای پايان اين آتش. کشور متوقف شود

 .شود نمی) داعش( بس اعالم شده مانند موارد پيشين شامل گروه حکومت اسالمی آتش

 .شود نزديک مرز اردن و اسرائيل قرار دارد آن اجرا میبس اخير در  ای که آتش منطقه

 

  » گروه بيست« اجالس ۀھزين

 ميليون ٥٠.  ميليون يورو است٣٢ امنيت اين اجالس بالغ بر تأمين، تنھا ھزينه المانبر اساس ارزيابی وزارت کشور 

  .دھی اين ھمايش شده است يورو ھم صرف سازمان

پاسخ . ھای اين اجالس شده بود  به وزارت کشور خواستار توضيح پيرامون ھزينهای خطاب  در نامهالمانحزب سبزھای 

 . دارداجالسوزارت کشور حکايت از ھزينه کالن برگزاری اين 

 ميليون ٣٢ مھم، بالغ بر اجالس امنيت اين تأمين، ھزينه المانبر اساس ارزيابی صورت گرفته توسط وزارت کشور 

 .شود يورو می

 سفر و  اين مبلغ در عين حال شامل ھزينه. گيرد  فدرال قرار میالمان پوليسز اين مبلغ در اختيار ميليون يورو ا ٢١

 ميليون يورو نيز در اختيار ١٠نزديک به . شود  از ديگر نقاط کشور به ھامبورگ نيز میپوليسان مأموراعزام 

  .ه تھيه تجھيزات و پشتيبانی فنی است قرار خواھد گرفت و مابقی نيز مربوط بالمان ئی امور جناپوليسنيروھای 

اما روشن است .  ميليون يورو در اختيار ھامبورگ قرار داده است۵٠ مھم، مبلغ اجالس برای برگزاری اين الماندولت 

 . به ھامبورگ پرداخت شده استالمانتر از پولی است که توسط دولت   برگزاری اين اجالس بسی بيش که ھزينه

 ميليون ۵٠، ھزينه سازماندھی اين ھمايش نيز بالغ بر المانشرشده از سوی وزارت امورخارجه بر اساس اطالعات منت

 .شود يورو برآورد می

ھا ممکن است، اما بر اساس   تنھا پس از برگزاری آن و محاسبه دقيق ھمه ھزينهاجالسگرچه اعالم رقم دقيق ھزينه اين 

 . ميليون يورو خواھد داشت١٣٠ای معادل   ھزينه٢٠- ، برگزاری اجالس جیالمانارزيابی وزارت کشور 
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  سای جمھور جھانؤميزان حقوق ر

قدر حقوق  شايد برای شما ھم جالب باشيد که بدانيد آنان چه. يکی از اين موارد ميزان حقوق روسای جمھور جھان است

  .گيرند می

مداران جھان ھمواره مورد توجه  ستالمللی، زوايای پنھان و نکات جالب زندگی سيا ھای بين گزارش خبرگزاری به

  .گيرد ھمگان قرار می

.  ميليون تومان حقوق می گيرد٥١٢ ميليارد و و ١ معادل دالر ھزار ٤٠٠ ساليانه امريکاس جمھور ئي رترمپدونالد *

  . ھم دارددالر ھزار ٥٠البته او امتيازاتی به مبلغ 

  .گيرد  ميليون تومان حقوق می٩٨٢ يعنی چيزی حدود ردال ھزار ٢٦٠جاستين ترودو نخست وزير کانادا ساليانه *

 ميليون تومان در سال حقوق ٩١٤ معادل دالر ھزار ٢٤٢وی .  استالمانآنگال مرکل اولين بانوی صدراعظم تاريخ *

  .کند دريافت می

پست قرار  در اين ٢٠١٢او از سال . ه جنگ جھانی دوم استاتومترين نخست وزير ژاپن از زمان خ شينزو آبه جوان*

  .گيرد  ميليون تومان حقوق می٩١٠ يعنی چيزی حدود دالر ھزار ٢٤١دارد و ساالنه 

 ميليون تومان ٧٧٨ معادل دالر ٦٠٠ ھزار و ٢٠٦س جمھور آفريقای جنوبی در يک سال ئيجاکوب زوما چھارمين ر*

  .دريافتی دارد

 يعنی دالر ٧٠٠ ھزار و ١٩٨ه است در سال س جمھور فرانسه نام گرفتئي ساله که جوانترين ر٣٩امانوئل مکرون *

  .گيرد  ميليون تومان حقوق می٧٤٨حدود 

 ميليون تومان دريافتی ٧٠٣ معادل دالر ھزار ١٨٦ترزا می نخست وزير و رھبر حزب محافظه کار انگليس، سالی *

  .دارد

  .گيرد تومان حقوق می ميليون ٥١٧ معادل دالر ھزار ١٣٧س جمھور روسيه، ساالنه حدود ئيوالديمير پوتين ر*

  .س جمھور چين و نخست وزير ھند استئيدر اين ميان يکی از نکات جالب ميزان حقوق ماھانه ر

س جمھور چين سکاندار دومين اقتصاد بزرگ دنيا است در مقايسه با ساير ھمتايانش دستمزد بسيار ئيشی جی پينگ ر*

  .گيرد تری می نئيپا

  .گيرد  ھزار تومان حقوق می٦٠٠ ميليون و ٧٥  معادلدالر ٦٠٠ ھزار و ٢٠او سالی 

  . ميليون تومان دريافتی دارد١٠٥ معادل دالر ٨٠٠ ھزار و ٢٨نارندرا مودی نخست وزير ھند ساالنه حدود *

ھا  البته سران کشورھای جھان، غير از دريافت حقوق کالن، درآمدھای مخفی و علنی ديگری دارند و از مزايای کمپانی

  !رگ نيز برخودارندھای بز و شرکت

 برگزار امريکاھا بود کنفرانس سازمان ملل نيز در  تر خبر اول رسانهئي، تالمان در ٢٠ جی اجالس که ئیدر روزھا

 .ھا انعکاس نيافت گرديد که چندان در رسانه

، ريکاامی جھان، شامل اتوم قدرت ٩چنين ھر  ، شماری از کشورھا و ھمجوالی ٧ھا، روز جمعه  گفته خبرگزاری به

گيری را تحريم کرده و اين  روسيه، بريتانيا، چين، فرانسه، ھند، پاکستان، کره شمالی و اسرائيل، شرکت در اين رای

  . توصيف کرده بودند» المللی ناديده گرفتن واقعيات امنيت بين«پيمان را 

نخستين بذر جھانی عاری از ما موفق به کاشتن «: س کنفرانس سازمان ملل پس از تصويب اين پيمان گفتئيھر چند ر

اما الزم به ذکر است طبق اين معاھده کشوری که دارنده سالح ھسته ای است و به عضويت اين . »ای شديم سالح ھسته

 .ات مرتبط با آن را طی يک مھلت زمانی مشخص منھدم کندتأسيسمعاھده در می آيد، بايد زرادخانه ھسته ای و تمامی 
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  اين کشورھا متعھد شدند که ھرگز سالح. ی را امضا کردنداتوممتحد اسناد تعھدنامه کشور عضو سازمان ملل  ١٢٢

 .ی با تصويب اين تعھدنامه مخالفت کردنداتومھای  اما قدرت. ی نداشته باشند و از آن استفاده نکننداتوم

 پيمانی را تصويب اين کشورھا در مقر سازمان ملل متحد. ای شوند کشور جھان قصد ندارند صاحب سالح ھسته ١٢٢

 کشور ٩ای بدون امضای  ی ھسته اما اين تعھدنامه. کند ی رامنع میاتومکردند که ساخت، استفاده، تملک و انباشت سالح 

  .، روسيه، بريتانيا، فرانسه، چين، اسرائيل و پاکستان امضاء شدامريکای از جمله اتوم

کننده متھعد شدند که  کشورھای امضاء. سنگاپور با آن موافق بود. ای مخالفت کردند نامه ھسته  با اين توافقالمانھلند و 

کننده اين معاھده با اين اقدام قصد  کشورھای امضاء. ای توليد و انباشت نکنند ھرگز و تحت ھيچ شرايطی سالح ھسته

 .ی افزايش دھنداتومھای  ای فشار را بر قدرت دارند در خلع سالح ھسته

» تعھدنامه تاريخی«ی استقبال کردند و آن را يک اتوم صلح از تصويب اين تعھدنامه المللی طرفدار نھادھای بين

 .توصيف کردند

ی از جمله کشورھای عضو شورای اتومھای   برانگيز است زيرا قدرتسؤال اسناد تصويب شده اما ناروشن و تأثير

 .اند ت نکرده کشور در نيويورک شرک١٢٢ی اتوم اجالسامنيت سازمان ملل متحد صاحب وتو در 

ای مشترک در سازمان ملل  ی با انتشار بيانيهاتوم   و فرانسه به عنوان صاحبان تسليحاتامريکاسه کشور بريتانيا، 

 اين معاھده را  اين کشورھا ھمچنين ابراز داشتند که قصد ندارند.  کشور اعالم کردند١٢٢مخالفت خود را با تعھدنامه 

ی اتوم کشور ھمچنين آمده است که اين پيمان ٣دربيانيه اين .  را بپذيرندتصويب و يا عضويت در اين معاھده

  .الملل را در نظر نگرفته است ھای فضای امنيت بين واقعيت

   سياست بازدارندگی سالح  در سازمان ملل متحد ضمن غيرواقعی بودن اين تعھدنامه رویامريکانيکی ھيلی، نماينده 

 با ٢٠١٧ی در ماه مارس اتوم در سازمان ملل در آغاز مذاکرات بر سر تعھدنامه يکاامرنماينده .  کردتأکيدای  ھسته

ام  توانم برای خانواده ی نمیاتوم  من چيزی جز جھانی عاری از سالح«: ای کره شمالی گفت توجه به برنامه سالح ھسته

  ».ولی ما بايد واقع بين باشيم. آرزو بکنم

 

 . مخالفت کرد کشور١٢٢می و اتۀالمان با توافقنام

ترين گزارش وزارت دفاع  بر اساس تازهگيرد که برای مثال،  اين توافق در کنفرانس سازمان ملل، در حالی صورت می

ترين بخش آن   ميليارد يورو بوده است که مھم١۴ ميالدی، ٢٠١۶فرانسه، صادرات تسليحات نظامی اين کشور در سال 

  .شود به فروش ھواپيماھای جنگنده رافال به ھند مربوط می

 ميالدی ٢٠١۴وزارت دفاع فرانسه با انتشار گزارشی در پايگاه اينترنتی خود نوشت در حالی که فرانسه پيش از سال 

 . ميليارد يورو سفارش رسيد١۴ به ،٢٠١۶ ميليارد يورو سفارش گرفته بود، اما اين رقم در سال ٧ تا ۴

 دولت فرانسه .شود  است که برای فروش تسليحات دريافت میئیھا محاسبه صادرات تسليحات در واقع بر اساس سفارش

 ميليارد يورو بوده که در ژانويه از فروش ١۴در حالی اعالم کرده که فروش تسليحات نظامی در سال گذشته ميالدی 

 . خبر داده شده بود٢٠١۶د يورو اسلحه در سال  ميليار٢٠بيش از 

 .دھد  نسبت به سال گذشته آن، کمی کاھش نشان می٢٠١۶چنين رقم فروش تسليحات فرانسوی در سال  ھم

 ميليارد يورو به ١٧ھای رافال به مصر و قطر، تا   فرانسه توانسته بود به لطف فروش جنگنده،٢٠١۵در سال 

 .بفروشدکشورھای مختلف جھان تسليحات 
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 ٣۶، پس از يک دوره مذاکرات طوالنی، ھند قراردادی را با شرکت فرانسوی داسو برای خريد ٢٠١۶در سپتامبر 

 .ھواپيمای جنگنده رافال امضا کرد

  . به استراليا بودئیديگر صنعت تسليحاتی فرانسه در سال گذشته ميالدی، فروش يک زيردريا

 

به لحاظ حقوق «ی آن را اتوم ۀ ضمن حمايت از تعھدنام (Ican)»ای المللی منع سالح ھسته کارزار بين«سازمان 

 در خاک خود امريکاای   ھسته داری سالح  با نگاهالماناين نھاد بر اين باور است که دولت . دانست» آور الملل الزام بين

  .کند الملل عمل می برخالف حقوق بين

 کشور مخالفت کردند، چونکه در پيمان ناتو سياست ١٢٢ی اتوم و ديگر اعضای ناتو ھم با تعھدنامه المانگفتنی است 

 .شود ھای مھم اين پيمان شمرده می ای يکی از استراتژی بازدارندگی ھسته

ھا  اعالم کرد که راه آن کشور ١٢٢ای   ھستهاجالس در ھمان روزھای نخست المانزيگمار گابريل، وزير امور خارجه 

 .برای خلع سالح اشتباه است

 امريکا به دليل فشار المانو حزب سبزھا ولی گفتند که دولت  (Ican) »ای المللی منع سالح ھسته کارزار بين«سازمان 

 .ای سازمان ملل دوری جسته است  ھستهاجالساز 

  

ی اتومی جھان حاضر به دست شستن از زرادخانه اتومھای  اعالم کرده که قدرت» سيپری«انستيتوی تحقيقات صلح 

 .ای نزديک نيستند خود در آينده

» سيپری«انستيتوی تحقيقات صلح . ی در سراسر جھان کاھش يافتاتومھای  شمار سالح ،٢٠١٦در سال گذشته ميالدی 

تر کردن  ی برای مدرندر استکھلم پايتخت سوئد، در گزارش اخير خود با ذکر اين موضوع اعالم کرده که سرمايه گذار

  .ھای توليد شده در جھان افزايش يافته است سالح

ی تسليحاتی  ات معتبر جھانی است که در باره جنگ و صلح و مسابقهمؤسسيکی از » سيپری«انستيتوی تحقيقات صلح 

 .کند  می و عرضه و تقاضای سالح مطالعه و پژوھش

 ١۴ی جھان دارای اتوم کشور ٩، ٢٠١٧غاز سال جاری ميالدی از جمله آمده است که در آ» سيپری«در گزارش اخير 

ای، کاھش   کالھک ھسته٣٩۵ ھزار و ١۵اند که در مقايسه با سال پيش از آن با  ای بوده  کالھک ھسته٣٩۵ھزار و 

 .دھد اندکی نشان می

 درصد تسليحات ٩٣  و روسيه دانست کهامريکاھای دو کشور  ای را بايد نتيجه فعاليت ھای ھسته اين کاھش کالھک

، روسيه، بريتانيا، فرانسه، چين، ھند، پاکستان، اسرائيل و کره امريکا کشور ٩. ی جھان را در اختيار خود دارنداتوم

 .ی مجھزنداتومھای  شمالی به سالح
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ای دو قدرت بزرگ   کالھک ھسته۶٨٠٠ با امريکا و ٧٠٠٠ ميالدی روسيه با ٢٠١٧برمبنای اين گزارش در سال 

، ١۴٠ تا ١٣٠، پاکستان با ٢٧٠، چين با ٣٠٠، فرانسه با ٢١۵پس از اين دو به ترتيب بريتانيا با . ای جھان ھستند ھسته

 .ای قرار دارند  کالھک ھسته٢٠ تا ١٠ و کره شمالی با ٨٠، اسرائيل با ١٣٠ تا ١٢٠ھند با 

ھا در  است که با وجود پيشرفتاعالم کرده » سيپری«شانون کيل، يکی از پژوھندگان انستيتوی تحقيقات صلح 

ھای حامل موشکی  اند که سيستم ی جھان اعالم کردهاتوم قدرت ٩ی ھر اتومھای  وگوھای جھانی در باره منع سالح گفت

 .خواھند در آينده مستقر کنند اند يا می ھا را يا مستقر کرده خود را توسعه داده و اين سيستم

 برای مدرنيزه دالر ميليارد ۴٠٠ ميالدی حدود ٢٠٢۶ تا ٢٠١٧ظر دارد از سال  در نامريکادر اين ميان اياالت متحده 

دولت جديد «: گويد در اين باره می» سيپری«ھانس کريستنسن، يکی از کارشناسان . ی خود بپردازداتومھای  کرده سالح

، آغاز امريکامھوری پيشين س جئيی خود را که دولت باراک اوباما، راتومھای  ھای مدرنيزه کردن سالح  برنامهامريکا

 ».دھد کرده بود ادامه می

ھا چندين موشک خود  اين کشور پس از اين آزمايش. ی انجام داده استاتومدو آزمايش  ،٢٠١٦ شمالی در سال وريایک

اين کشور خواستار توليد . ی ھستند، آزمايش کرده استاتومھای  را نيز که گفته می شود قادر به حمل کالھک

  . برسندامريکا است که بتوانند به خاک یئھا موشک

رسد کره شمالی به  در استکھلم، بر اين نظرند که بعيد به نظر می» سيپری«محققان انستيتوی تحقيقات صلح 

گويند کره شمالی قادر  اما بعضی از محققان می.  برسندامريکای دست يافته باشد که بتوانند به خاک اتوم ئیھا کالھک

 .ھای با برد کوتاه و متوسط اين کشور قادر به حمل آن باشند ی بسازد که موشکاتوم» مينياتورھای  کالھک«شده 

رسد کره شمالی فناوری الزم برای  نظر می به«چنين آمده است که  ، ھم»سيپری«در گزارش انستيتوی تحقيقات صلح 

 تأکيددر اين گزارش اما » .ساخته استای   کالھک ھسته٢٠ی نظامی خود را به دست آورده و تا کنون تا اتومبرنامه 

ھای اين کشور قابل استفاده  ای ساخته شده در کره شمالی با موشک ھای ھسته شده که ھنوز مشخص نيست آيا کالھک

 .ھستند يا نه

 

  خطر بزرگ برای بشريتئی نيروگاه ھسته 

ای اين کشور ھک شده است؛ ھر چند  تهھای اداری چندين نيروگاه ھس اند سيستم  گزارش کردهامريکاھای  اخيرا رسانه

  .وارد نشده است» خللی«ھا  در عملکرد اين نيروگاه

ھای امنيتی و اطالعاتی اين کشور از حمالت   به نقل از مقامامريکائیھای   تير، رسانه١۶ - جوالیروز جمعه ھفتم 

 .ختلف خبر دادندھای م ای در ايالت  گذشته به چندين نيروگاه ھستهجونھای مه و  ھکرھا در ماه

ی وولف کريک در اتومھای اداری آن اشاره شده، نيروگاه   که در چند گزارش به ھک شدن سيستمئیھا يکی از نيروگاه

 .ايالت کانزاس است
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 کرده است که در جريان اين تأکيدھا سر باز زده اما  با وجود اين که روابط عمومی اين نيروگاه از پاسخ دادن به رسانه

 نيروگاه کامال مجزا کنترولن آن، سيستم مسؤوالللی به بخش عملياتی نيروگاه وارد نشده است چرا که به گفته حمالت خ

 .ھای بخش اداری است و بدون ارتباط با رايانه

تواند   در گزارش امنيتی فوری خود انگشت اتھام را به سوی يک دولت خارجی، که میامريکاوازت امنيت داخلی 

 .نه رفته استروسيه باشد، نشا

نيويورک تايمز نوشته گزارش وزارت امنيت داخلی به لحاظ فوريت و ميزان تھديد فقط يک درجه با باالترين ميزان 

 .تھديد فاصله داشته است

اند که در جريان اين   اطمينان دادهامريکاآی به مردم  بی ای مشترک با اف  در بيانيهامريکاھمزمان وزارت امنيت داخلی 

 .يچ تھديدی متوجه امنيت عمومی نشده استحمالت ھ

 ھدف ھکرھا از ترتيب دادن اين حمالت امريکاتايمز نوشته در گزارش وزارت امنيت داخلی  طور که نيويورک آن

 .بوده است؛ احتماال با نيت استفاده در حمالت بعدی» ھا ترسيم نقشه ارتباطاتی نيروگاه«

ھا، در قالب درخواست کار   ايميل به مديران و مھندسان برجسته اين نيروگاه نوشته، ھکرھا با ارسالامريکائیروزنامه 

 .ھای نيروگاه کنند اند کدھای بدافزاری خود را وارد سيستم و ارسال رزومه، تالش کرده

يه ھای استفاده شده از سوی اين ھکرھا شب اند روش ن و کارشناسانی که با نيويورک تايمز گفتگو کردهمسؤوالبنابر گفته 

 .از آن بھره برده بودند» ھای توليد انرژی ھکرھای روسی در حمالت قبلی به نيروگاه« است که ئیشگردھا

 . باعث قطع برق گسترده در اوکراين شد٢٠١۵دانند که در سال   روسيه را پشت حمالت سايبری میامريکائیبازرسان 

ھای جھان را به دنيای مجازی کشانده  حنه نبرد ميان دولتای ص طور فزاينده استفاده از بدافزارھا و تسليحات سايبری به

 .شود تر می ھر روز گسترده» جنگ سايبری«رسد  نظر می است و به

 و اسرائيل امريکاھای  ھا کار مشترکی از دولت ای ايران که بنابر گزارش ات ھستهتأسيسحمله ويروس استاکس نت به 

 . قرن بيست و يکم استبود، نمونه بارزی از اين عرصه نبرد جديد در

ای ايران با سرعت بخشيدن فراتر از  ات ھستهتأسيسھای  نت بعد از ورود به سيستم طور که گزارش شده، استاکس آن

 .ھا آسيب وارد کرده بود معمول به چرخش سانتری فيوژھا، به آن

شود؛ از دوره رياست  اخته میای شن ھای ھسته ھا برای ممانعت از گسترش سالح عنوان بستر تالش  که بهNPTپيمان 

   . خود بوده استتأثيرجمھوری اوباما، در حال از دست دادن 

 NPTای ھستند و در پيمان  ھای ھسته قدرت) ، روسيه، چين، فرانسه و بريتانياامريکا( ھمه پنج عضو دائم شورای امنيت

چرخد که در ازای عدم  ان حول اين محور میھدف اصلی اين پيم. اند رسميت شناخته شده ای به عنوان قدرت ھسته نيز به

   .ای، اين پنج قدرت نيز رفته رفه خلع سالح شوند يابی ساير کشورھا به بمب ھسته دست

ای دست  سالح ھسته تری در چھار دھه گذشته به که اگر اين توافق نبود کشورھای بيش  با اشاره به اينNPTحاميان 

ای از عمل به تکاليف خود  ھای بزرگ ھسته اما امتناع قدرت. ً نسبتا موق بوده استافتند، اعتقاد دارند که اين پيمانئيم

  .ای شدن دارای انگيزه شوند باعث شده است که کشورھای زيادی برای ھسته

ای  ھای ھسته ی دارند و پيمان منع تکثير سالحاتومھند، پاکستان و اسرائيل سه کشور از چھار کشوری ھستند که بمب 

اين ( .باشد ای می ھای ھسته چھارمين کشور کره شمالی است و ايران نيز مظنون به توسعه سالح. اند ضا نکردهرا نيز ام

  ).ادعا ھمواره از سوی ايران رد شده است
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ای، پاکستان تنھا کشوری بوده است که   برقرار شد و از آن پس در بين کشورھای ھسته١٩٧٠ از سال NPTپيمان 

  . کرده استتأئيدای بر سر کار بوده رسما  ھای ھسته  را در زمانی که پيمان منع تکثير سالحای توليد يک بمب ھسته

ای را ھر زمانی که صالح ديد آزمايش کند ولی به اعتقاد واشنگتن،  تواند يک بمب ھسته کره شمالی مدعی است که می

  .ای توليد نموده است اکنون دو بمب ھسته يانگ ھم پيونگ

. موجب ايجاد يک بحران فراگير شد ،٢٠٠٣شد در سال   سال بود دنبال می٢٠ای ايران که   ھستهعلنی شدن برنامه

   .کند ات نطنز خودداری میتأسيسسازی اورانيوم در  ھای غنی تھران از تعليق فعاليت

است اما ای دست نيافته  ، اعالم نمود که ايران ھنوز به سالح ھستهامريکاس جمھور وقت ئيھمان روزھا، اوباما ر

شده کافی در  اند که اين کشور اورانيوم غنی ای مستقر در وين بر اين عقيده المللی انرژی ھسته گران در آژانس بين تحليل

    .ی بسازداتوم يک بمب ئیاختيار دارد تا بتواند با سرعت نسبتا باال

يکی از » اتومبمب «ه گزارشات،  بنا ب. در کشورھای مختلف جھان مطرح شده استاتوماخيرا آماری از تعداد بمب 

  . در دنيا استفاده کنند و اين موضوع جای تامل داردئینما مند جھان است تا از آن برای قدرت اختراعات کشورھای قدرت

تر را  کنند در تالشند تا کشورھای ضعيف ای استفاده می مند جھان که از اھرم سالح ھسته در حقيقت کشورھای قدرت

  .استفاده کرده است» اتومبمب « از امريکاچون  ر دھند و تاکنون يک کشور ھمتحت سلطه خود قرا

دنبال آن بوده تا کشورھای ديگر را  ای ھستند به  ھزار سالح ھسته٧ که خود دارای حداقل امريکاچون  برخی کشورھا ھم

  .ردھا خطر دا ای محروم کنند و مدعی ھستند برای جھان اين سالح از فناوری صلح آميز ھسته

، کره شمالی، چين، پاکستان، انگليس و کره شمالی امريکاچون فدراسيون روسيه، اياالت متحده   ھمئیکشورھا

ای است که در قالب کشور شناخته  البته حکومت اسرائيل ھم دارای سالح ھسته.  دارنداتوم ھستند که بمب ئیکشورھا

  .شود نمی

ی دارند و پيمان منع اتومرائيل سه کشور مھم در منطقه ھستند که بمب ھند، پاکستان و اس: روزنامه گاردين گزارش داد

ی ساخته بود اما در دھه اتومرژيم آپارتايد آفريقای جنوبی نيز يک بمب . اند ای را نيز امضا نکرده ھای ھسته تکثير سالح

  .ای خود چشم پوشيد ھای ھسته صورت داوطلبانه از فعاليت به ١٩٩٠

ليبی نيز .  اما ناکام ماند ای تالش کرد؛ جھت توليد سالح ھسته» صدام حسين « عراق در زمان: داين روزنامه ادامه دا

پذير کافی و دانش اين  چنين ژاپن مواد شکافت ھم. تجھيزات الزم برای توليد بمب را خريده بود اما دست از کار کشيد

 .ست ھم چندان دشوار نيالمانکار را در اختيار دارد و ساخت بمب برای 

شود چند کشور  گفته می. اند ای تالش نموده يابی به سالح ھسته  کشور برای دست٢٥کنند که حدود  کارشناسان برآورد می

  .ای ھستند  ھسته طلبانه ھای جاه نيز دارای برنامه.... ديگر از جمله برزيل، آرژانتين، ليبی، الجزاير، عربستان سعودی و 

ای نخوانده اما با فاصله قابل توجھی نيرومندترين قدرت  گاه خود را يک کشور ھسته اسرائيل ھيچ: گاردين عنوان داشت

ی ابتدائی توليد کرد و اتوم يک نمونه بمب ١٩٦٠اين کشور در اواخر دھه . ای خارج از پنج کشور اصلی است ھسته

شده کافی برای ساخت سالح  یشود که بالغ بر نيم تن پلوتونيوم و مقدار نامشخصی اورانيوم غن اکنون تخمين زده می

اکنون . تر است ای بيش پلوتونيوم ذخيره شده توسط اسرائيل از مجموع پلوتونيوم پنج قدرت برتر ھسته. ذخيره کرده است

   .ی در اختيار دارداتوم بمب ٢٠٠کنند که اين کشور  کارشناسان برآورد می

 اين  ای پيوست و گمان می رود شگاه کشورھای ھستهبه با» راجستان «  در صحرای١٩٧٤ی سال اتومھند با آزمايش 

اين اقدام ھند موجب شد پاکستان نيز اقدام به توليد سالح . ی در دست داشته باشداتوم بمب  ھا کشور در حال حاضر ده

  .ای نمايد ھسته
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 ٧ تا ٢٠٠ھزار و  ٧ بين امريکابراساس برآوردھای رسانه ای اياالت متحده .  دارداتوم ھزار بمب ٧ بيش از امريکا

البته .  دارد و البته در اين زمينه يکی از دارندگان اصلی سالح ھای ھسته ای به حساب می آيداتوم بمب ٧٠٠ھزار و 

و » ھيروشيما« در اتومای بوده که با پرتاب بمب   تنھا کشور استفاده کننده از سالح ھستهامريکااياالت متحده 

 .ت را کش ھا ھزار نفر ده» ناکازاکی«

دھد اين کشور  ای نشان می کشور دومی که دارنده سالح ھسته ای است؛ فدراسيون روسيه بوده که برآوردھای رسانه

 وجود  اتومبرسر توليد بمب » واشنگتن«و » مسکو« و يک رقابت تاکتيکی بين   توليد کردهاتوم ھزار بمب ٨بيش از 

  .دارد

 کالھک ھسته ای داشته و البته ٣٠٠ست؛ فرانسه است که قريب به ای ا  ھسته ترين سالح کشور سومی که دارای بيش

  .مخالف ھستند» اتومبمب  «  به يابی کشورھای در حال توسعه ھم شديدا با دست» اليزه«مقامات 

 و ١١٠، ١٢٠، ٢٢٥، ٢٥٠چون جمھوری خلق چين، انگليس، پاکستان و ھند با به ترتيب؛   ھمئیعالوه براين کشورھا 

  .ھای بعدی قرار دارند در رتبه... 

ای قرار  ترين کشورھای دارنده سالح ھسته در زمره مھم» اتومبمب  « ٨ است که با ئی شمالی ھم جز کشورھاوريایک

ی امنيت ملی اين کشور را تضمين اتومھای  شخص اول کره شمالی معتقد است ، توسعه سالح» کيم جونگ اون«. دارد

  .کند می

که ديگر  ای استفاده نخواھد کرد مگر آن کشورش از تسليحات ھسته:  شمالی، اظھار داشت، رھبر کره»کيم جونگ اون«

  .ای حق حاکميت کره شمالی را زير پا بگذارند کشورھای دارای تسليحات ھسته

ای استفاده نخواھد کرد مگر  پذير از سالح ھسته يتمسؤولاين کشور به عنوان يک کشور : شخص اول کره شمالی گفت

  .ای حق حاکميت اين کشور را زير پا بگذارند يروھای متخاصم تجاوزگر با استفاده از تسليحات ھستهکه ن آن

ای خود بوده و اين موضوع  دنبال توسعه توان ھسته به» بمب ھيدروژنی«و » اتومبمب «ارتش کره شمالی با آزمايش 

 ئیی به دنبال تحريم اين کشور شرق آسياماتو شده و غرب با وجود داشتن ھزاران کالھک امريکاموجب نگرانی شديد 

  .است

   ی در اختيار دارد؛اتوم کالھک ٢٠٠ تا ٨٠ است که بر اساس نظر کارشناسان بين ئیھا اسرائيل ھم يکی از قدرت

اند که بر  در حالی سکوت کرده» غرب آسيا«ای حکومت اسرائيل در منطقه  ھای ھسته قدرت ھای جھانی در برابر سالح

  .کنند ھا را وارد می ای انواع ھجمه آميز ھسته ا، برای نداشتن انرژی صلحبرخی کشورھ

. ای دارد اسرائيل ھشتاد بمب ھسته: ھای سوئد اعالم کرد ه پژوھشمؤسسنيروگاه ديمونا پايگاه اينترنتی واال به نقل از 

اسرائيل از زمانی که نيروگاه . دھد اين در حالی است که حکومت اسرئيل به سياست مبھم خود در اين زمينه ادامه می

  .کند  و نه رد میتأئيدای را نه  در اواسط دھه پنجاه را ساخته است داشتن سالح ھسته» ديمونا«

   »ديمونا «  در ده کيلومتری جنوب شھر »ی ديمونااتومنيروگاه « نفر جمعيت دارد و ٣٤٠٠٠ در حدود  »ديمونا«شھر 

 يک  .نامند می» ھيروشيمای کوچک«ی وجود دارد که کارکنان ديمونا آن را اتومدر ديمونا آزمايشگاھی . قرار دارد

 .اند چھارم اين کارکنان بر اثر ابتال به سرطان جان باخته

در مدتی که در اين مرکز : در اين زمينه اظھار داشت» ديمونا«ای  ، تکنيسين اسبق مرکز ھسته»مردخای وانونو«

    .ای اسرائيل وحشت داشتم خت سالح ھستهمشغول کار بودم، ھميشه از برنامه سا

  ھم نيست NPT ای دارد و عضو  کالھک ھسته٢٠٠در واقع اسرائيل 
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 ١۶٠٠٠ی جھان بيش از اتوم ھستند که مجموع تعداد بمب ھای اتوم قدرت بزرگ جھان دارای بمب ٩در مجموع 

  . در جھان رکورد دار ھستنداتوماد بمب  و فدراسيون روسيه در زمينه تعدامريکاشود که اياالت متحده  ارزيابی می

 ھزار و ٣ھا  ترين اين سالح دھد که خطرناک اند، نشان می  منتشر کردهامريکاھای علمی   که سازمانئیبر اساس آمارھا

 کالھک در ٨٠٠ای است که اکنون در خدمت عمليات نظامی است که از اين تعداد يک ھزار و   کالھک ھسته٨٠٠

  .سيه، فرانسه و انگليس قرار دارد، روامريکااختيار 

ای را در جھان در اختيار دارند به طوری که  ترين تعداد کالھک ھسته  بيشامريکادر گزارشات آمده است، روسيه و 

  .ای ھستند  کالھک و بمب ھسته٥٠٠ ھزار و ٤ تا ٤ھر کدام از اين کشورھا دارای 

ای برای امنيت  اختيار داشتن بيش از صدھا بمب ھستهای ھم به ضرورت در  در ھمين حال ديگر کشورھای ھسته

  .انديشند خود می» ملی«

ای خود را در جنگ استفاده  ھای غير ھسته ترين بمب ، يکی از بزرگ٢٠١٧بار، در آوريل   برای اولينامريکاارتش 

در ولسوالی اچين » عشدا«يا » دولت اسالمی«گاه زيرزمينی گروه موسوم به   مخفیامريکاھدف اين بمب به گفته . کرد

  . نيستامريکاترين بمب  ترين و سنگين اما اين بزرگ. واليت ننگرھار افغانستان بوده است

 . نداردامريکاس جمھوری ئيای است، استفاده از آن لزوما نياز به اجازه ر که اين بمب غير ھسته با توجه به اين

 يا به  )Massive Ordnance Air Blast Bomb (ئی سالح عظيم انفجار ھوا)٤٣B BGU-( نام اصلی اين بمب

 .شود ھا گفته می آن مادر ھمه بمب  است که به اصطالح به)  MOAB (اختصار

برای . کند پيدا می) اس پی جی( ای  تن وزن دارد و ھدفش را با موقعيت ياب ماھواره١٠ متر طول و نزديک به ٩اين بمب 

 .اند آلومينيم اضافه کردهافزايش قدرت انفجار اين بمب، به آن پودر 

 آن ١٣٠- سی به دليل سنگينی و بزرگی، بجای بمب افکن، يک ھواپيمای باربری ام. نحوه پرتاب اين بمب متفاوت است

  .دھد  نشان میامريکا ميالدی در فلوريدای ٢٠٠٣فيلم زير مراحل يک پرتاب آزمايشی را در سال . کند را پرتاب می

 

 امريکا ميالدی در فلوريدای ٢٠٠٣در سال » ھا در ھمه بمبما«مراحل پرتاب آزمايشی 

شود و بعد از جدا شدن،  گيرد و با آزاد شدن يک چتر، از ھواپيما بيرون کشيده می بمب روی يک سکو يا پالت قرار می

سيرش را شود م  که در عکس زير ديده میئیھا بمب موتور ندارد اما با استفاده از بالچه. زند به سمت ھدف شيرجه می

  .کند به سمت ھدف تنظيم می

  .کند می تنظيم ھدف سمت به را مسيرش آزاد سقوط ھنگام ھا آن کمک با که »ھا بمب ھمه مادر« ھای بالچه

ترين فشار، قبل از برخورد با زمين منفجر شود تا به گفته  اين بمب، طوری طراحی شده که برای وارد کردن بيش

ای به شعاع يک و نيم  تی داخل اين بمب، دايره ان  تن تی٩حدود . مين وارد کندترين ضربه را به ز طراحانش بيش

 .جدار آلومينيمی نازک اين بمب مشخصا برای افزايش شعاع انفجار بمب طراحی شده است. کند کيلومتر را منفجر می
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 .ات زيرزمينی طراحی شده استتأسيسھا و  ، برای تخريب تونل»سنگر شکن«اين بمب 

اولين آزمايش .  قيمت دارددالر ميليون ١۶  برای استفاده در جنگ عراق ساخته شده بود و گفته شده ھر کدامشاين سالح

 .داما تاکنون در ميدان جنگ استفاده نشده بو.  و متحدانش به عراق انجام شدامريکا و در زمان حمله ٢٠٠٣ آن در سال

نام سالح  ترين بمب، به سنگين.  نيستامريکاای ارتش  ستهترين بمب غير ھ سنگين» ھا مادر ھمه بمب«در حال حاضر 

وزن ) ھزار کيلو ١۵( تن ۵١ اين بمب. است PMO ا ی) Massive Ordnance Penetrator( هکنند عظيم نفوذ

 .ددار

اين بمب نوعی بمب . گذاشته است» ھا پدر ھمه بمب«ای خود را ساخته و نامش را  روسيه ھم بمب سنگين غير ھسته

کند که  يک انفجار کوچک ابری از مواد منفجره ايجاد می. شوند ھا در دو مرحله منفجر می اين نوع بمب. ی استحرارت

  .دکن بعد انفجار اين ابر، انفجاری عظيم و موجی با فشار خرد کننده توليد می

نی ايجاد وحشت با قدرت خوانده شده است، يع» دشمن«ايجاد فشار روانی برای » ھا مادر ھمه بمب«اثر مھم استفاده از 

 .ميک انفجار عظی

ای از جنگل يا پوشش گياھی به منظور ايجاد  اند که برای صاف کردن تکه  ساخته شدهئیھا ھا بر اساس بمب اين نوع بمب

 تن وزن ١۵ ھا است که بمب ديزی کاتر يک نمونه اين نوع بمب. يک فرودگاه اضطراری ھليکوپتر طراحی شده است

  .ددار

 
  .است بوده ننگرھار واليت اچين منطقه در داعش زيرزمينی مخفيگاه يک »ھا بمب ھمه مادر« صابتا محل

به صورت بسيار محرمانه در  ببم نآزمايش ای. جھان را آزمايش كرد یاتوماولين بمب  ،امريکااياالت متحده  چنين ھم

  .دجام ش كيلومتری لس آالموس ان٣٥٠منطقه آالموگوردو در بيابان نيومكزيكو در 

نقطه « كيلومتری ٨ای، اوپنھايمر، چادويك، فريش، الورنس در يك پناھگاه بتنی در فاصله  ترين دانشمندان ھسته بزرگ

 كيلومتر با محل آزمايش فاصله ٣٥ترين منطقه مسكونی  نزديك. محل انفجار ناظر بر انجام اين آزمايش بودند» صفر

  .تداش

ی كه نام ترينيتی را به آن داده اتومطقه آالموگوردو را برای انجام آزمايش بمب  ميالدی، ژنرال گروز من١٩٤٤در سال 

ھای بتنی برای نظارت بر نحوه عملكرد آزمايش  در جريان يك سال در اين منطقه پناھگاه. بودند ، انتخاب كرده بود

  .دردیبرپا گ» نقطه صفر«شد در  احداث شدند و يك برج فوالدی كه بمب بر فراز آن منفجر می

» ليتل بوی«نام  يكسان كرد به ی كه شھر ھيروشيما را با خاك اتوم ميالدی، در حالی كه بمب ١٩٤٥ جوالی ١٥در روز 

فت «و » ليتل بوی«ی اتومای كه دو بمب  جزيره(  جا گرفته بود و مسير جزيره تينيانپوليسدر داخل ناو جنگی اينديانا
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ای در آالموگوردو گرد آمده بودند تا ناظر بر آزمايش   دانشمند ھسته١٥٠د، پيمو را می) داری شدند جا نگه در آن» من

  .دباشن» ترينيتی«بمب پلوتونيوم 

ی تاريخ اتوماندكی بعد از ساعت پنج صبح نخستين انفجار . باالی برج فوالدی منتقل گرديد بمب در محل مونتاژ شد و به

  .دبشريت رخ دا

 كيلومتری غيرقابل تحمل بود، آسمان تيره ٣٥نور كور كننده كه حتی از فاصله ژنرال فالر در خاطرات خود نوشت يك 

ای  ھا بودند را به گوشه موج انفجار به شدت افرادی كه در پناھگاه. را روشن كرد و پس از آن صدای انفجاری شنيده شد

جا بود كه ما متوجه شديم  در اين. دناپذير بود بلند ش پرتاب كرد و بالفاصله صدای يك غرش كركننده و وحشتناك كه پايان

  .دتواند پايان بشريت را رقم بزن  دست يابيم كه میئیموجودات حقير مرتدی ھستيم كه جرات كرديم به نيرو

شد و  يك ابر غليظ و عظيم از زمين برخاست و ھر لحظه بر ابعاد آن افزوده می: ژنرال گروز بقيه ماجرا را حكايت كرد

اوپنھايمر ھنگام مشاھده انفجار به ياد . رفت، اندكی بعد اين ابر به شكل يك قارچ غول آسا درآمد سوی آسمان پيش می به

  ».اكنون، من شريك مرگ ھستم، يك نابود كننده دنياھا«: يك متن قديمی سانسكريت افتاد

به يك سالح سياسی تبديل ی اتومبالفاصله پس از انجام آزمايش، بمب . تی بود ان  ھزار تن تی٢٠قدرت اين انفجار معادل 

س جمھور آمريكا كه در آن ھنگام در كنفرانس پتسدام حضور داشت، صريحا موفقيت آزمايش ئيشد و ھری ترومن ر

  .دی را اعالم كراتوماولين بمب 

ی جھان توسط اياالت متحده، عصر اتوم ميالدی با آزمايش اولين بمب ١٩٤٥ سال جوالی ١٦به اين ترتيب ، در روز 

 .دترين مسابقه تسليحاتی تمام دوران ھا گردی ای جھان آغاز شد و منجر به بزرگ ھسته

  

ه گلوبال فاير پاور با آغاز ھر سال ميالدی اقدام مؤسس.  منتشر شد٢٠١٧ ھای قدرتمند جھان در اوايل سال ليست ارتش

د و پيش از اين ليست گلوبال فاير کن ھای جھان می به گردآوری آمار و ارقام مختلف و انتشار ليست قدرتمندترين ارتش

فھرست منتشر شده توسط . ، توسط سايت نارون منتشر شده بود٢٠١٦ھای جھان در سال  مندترين ارتش پاور از قدرت

ترين ليست در اين زمينه تبديل شده است و نھادھای مختلف آمار اين   شده ترين و شناخته اکنون به مھم ه ھممؤسساين 

ه به اين صورت است که ھر کشور امتيازی را کسب مؤسسرتبه بندی اين . دانند ادی معتبر میه را تا حد زيمؤسس

از نکات جالب توجه اين . تر باشد نشان دھنده قدرت بيشتر آن کشور است کند و ھرچه اين امتياز به صفر نزديک می

  و٢٠١۵  و در سال٢١  در رتبه٢٠١۶ اين در حالی است که ايران در سال.  است٢٠ ليست قرارگيری ايران در رتبه

  .ت قرار داش٢٢  در رتبه٢٠١۴

جا  ه بايد به برخی نکات توجه کرد که در اينمؤسسالبته برای داشتن درک درست نسبت به ليست منتشر شده توسط اين 

 مورد محاسبه  کشورھائیای و شيميا بندی قدرت ھسته نکته اول اين است که در اين رده. شود ھا اشاره می به برخی از آن
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ھا نيز در امتيازدھی  مورد دوم اين است که تنھا تعداد تسليحات ھر کشور اھميت ندارد، بلکه کيفيت آن. گيرد قرار نمی

 .دارای نقش مھمی است

حکومت اسالمی ايران ھم، اخيرا چند موشک به سوريه با ھدف گرفتن پايگاه داعش پرتاب کرد تا از رقبايش عقب 

  .نماند

  

  

 اتومی را امضاء کردند شور جھان پيمان منع تسليحات ک ١٢٢

  ) ٢٠- G(گروه 

المللی به  اين گروه يک سازمان بين. المللی در مسائل مالی و اقتصادی است ، انجمن مرکزی ھمکاری بين٢٠- G  گروه

 نفوذ المللی ھای اقتصادی بين عنوان مجمع مھم غيررسمی ھمکاری  به٢٠ G تصميمات. اصطالح غيررسمی است

  .آور را بوجود آورد تواند توافقات الزام دارد که می» ھا ملت«و » ھا دولت«ھای  زيادی در سياست

، فرانسه، بريتانيا، ھند، اندونزی، ايتاليا،کانادا، ژاپن، المان کشور آرژانتين، استراليا، برزيل، چين، ١٩ اين گروه شامل

  .ای جنوبی، ترکيه و اياالت متحده و اتحاديه اروپا استکره جنوبی، مکزيک، روسيه، عربستان سعودی، آفريق

   . درصد اقتصاد جھان را در دست دارند٨٠  حدود٢٠ G کشورھای اقتصادی گروه

  .شود  انجام می٢٠ حدود سه چھارم تجارت جھانی توسط کشورھای گروه

  . قرار دارند٢٠ G حدود دو سوم جمعيت جھان در کشورھای

  

  :يھمانھا و شرکت ھای م سازمان

ات مؤسسھا و  دار است، شرکت دعوت کشوری که رياست اجالس را عھده عالوه برکشورھای عضو اين گروه، به

  :ھا عبارتند از ات و شرکتمؤسساين . کنند  شرکت می٢٠ G اجالسطور منظم در  المللی به بين

 بانک -؛ )FSB( ت مالی شورای ثبا-؛ )IMF( المللی پول  صندوق بين-؛ )ILO( المللی کار  سازمان بين-

 سازمان -؛ )OECD(  سازمان ھمکاری و توسعه اقتصادی-؛ )WTO(  سازمان تجارت جھانی-؛ )WB( جھانی

  ).WHO(  سازمان بھداشت جھانی-؛ )UN( ملل

  

  :ترين مھمان اجالس مھم

   .کند ت میعنوان يک مھمان دائمی در آن شرک ، اسپانيا است که به٢٠ G ھای اجالسترين مھمان در   مھم-



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢۵

  : در ھامبورگ٢٠١٧  جوالی٨  و٧ اجالس

  .اند  دعوت شدهاجالس به اين ٢٠ عنوان کشورھای شريک در گروه کشورھای نروژ، ھلند و سنگاپور به

  .دعوت شده است) AU(  گينه به نمايندگی از طرف اتحاديه آفريقا-

  .دعوت شده است) APEC( يانوسيهھای اقتصادی آسيا و اق عنوان نماينده سازمان ھمکاری  ويتنام به-

  .به اين اجالس دعوت شده است) NEPAD( عنوان نماينده سازمان مشارکت برای توسعه آفريقا  سنگال به-

  

  :گيرد مسائلی که در اين اجالس مورد توجه قرار می

   تجارت در سراسر جھان-

  ئیات آب و ھواتغيير -

   سياست توسعه اقتصادی-

   بازار کار و اشتغال-

  سياست پناھندگی-

   مبارزه با تروريسم-

   مسائل مھم جھانی-

  

  

  سخن آخر

 ھای ترين مسايل انسانی نظير تقويت مشارکت زنان، قراردادی جديد با آفريقا، برنامه مھم ، به٢٠ جی اجالسدر اين 

. ای جديد بدھد شدن چھره  موفق نشد به جھانی٢٠ گروه. ، چندان پرداخته نشد...عملياتی و تدبيرھای آموزش ديجيتالی و

اند که اقتصاد جھانی نه رفاه ھمگانی، بلکه منافع جمع کوچکی را  ھا در سرتاسر جھان بر اين عقيده بسياری از انسان

تظاھرکنندگان . دست نياورد و بحث جدی از صلح و امنيتی جھانی نکرد ه در کار خود پيشرفتی ب٢٠ گروه. مدنظر دارد

ھا، تصويرھای نمادين ھامبورگ ھستند که چھره واقعی   عليه آنالمان و ارتش پوليسگری  داری و وحشی ضدسرمايه

  .داری جھانی را در معرض قضاوت افکار عمومی مردم جھان قرار دادند سرمايه

ز به شدت يبار است كه نه تنھا حوزه سالمت و بھداشت بلكه حوزه اقتصادى را ن اى فاجعه هدين، پديش زميبحران گرما

ن ي ایھا انه، جنگيتى در خاورمي از كارشناسان با توجه به بحران امنیى كه گروھيتا جا. ب قرار مى دھديمورد آس

  .دكنن  میابىيستى در حوزه خاورميانه ارزيط زيد محيات شدتغيير از متأثرز يمناطق را ن
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ن و يه، بحران اوكرايمى، اقتصاد جھانى، جنگ سوريات اقلتغييرسوى قاره اروپا،  رقانونى بهيھاى غ بحران مھاجرت

 .د دو روزه در ھامبورگ بواجالساى كره شمالى از محورھاى عمده مورد بحث در  دات ھستهيتھد

ان يز مياى ن دارھاى دو جانبهيورھاى عضو، د دو روزه، عالوه بر جلساتی با حضور تمامى اعضا كشاجالسن يدر ا

 .دژه اى برخوردار بودنيت ويرھبران كشورھاى جھان صورت گرفت كه به نوبه خود از اھم

ِ كشور حاضر تعھد كردند ١٩. ل شدين موضوعات مورد بحث تبديتر ن به چالشىيش زميان، بحران گرماين ميدر ا
 در قدرت از زير بار ترمپ که پس از ظھور دونالد امريکا. اھند ماندبند خويس پايى پارينسبت به توافق آب و ھوا

ترتيب، اياالت  بدين.  ھامبورگ نيز بر مواضع مخالف خود إصرار ورزيداجالستعھدات پاريس شانه خالی کرد، در 

  .ت در جھان در انزوا قرار گرفئی در امر مقابله با بحران آب و ھواامريکامتحده 

 حضور يافته ٢٠  کشورھای عضو گروهاجالس خود برای نخستين بار در امريکائیچون ھمتای  ھمامانوئل ماکرون که 

 ٢٠  اخير گروهاجالس ھامبورگ نتوانست به تمامی تعھدات خود بشکلی کامل عمل کند، از اجالسکه  بود با بيان اين

 .دنام بر» انتقالی «اجالسعنوان يک  به

ای را که بر سر   کرد و معاملهتعيين ئیھا شرط  ه اجرای توافق اقليمی پيشس جمھور ترکيه نيز دربارئي راردوخان

 .خواھی کرده است جويان با اتحاديه اروپا داشت، اکنون در اين مورد نيز باج پناه

 ٢٠  ميزبان سران کشورھای عضو گروه،٢٠١٧ جوالی در روزھای ھفتم و ھشتم الماناين ترتيب، شھر ھامبورگ  به

 آغاز شد که المان، روز جمعه در حالی در شھر ساحلی ھامبورگ ٢٠ سران کشورھای جی جالسابيستمين . شد

با » جھنم خوش آمديد به«در اعتراضات گسترده خود تحت عنوان » سازی جھانی«و » داری سيتم سرمايه«مخالفين 

 و نيروھای سرکوبگر آن، انالماين اقدام دولت .  روبرو شدندالمان و ارتش پوليستھاجم وحشيانه و شديد نيروھای 

ھا و  ھا و جنگ  و ارتش حاکميت خود را با بحرانپوليسمعنای واقعی ماھيت کسانی را به نمايش گذاشت که با  به

. در واقع اين نيروھا حافظ سرمايه و ابزار دولت در سرکوب مردم و جنگ و کشتار است. اند استثمار سر پا نگاه داشته

ھای  وھای نظامی و انتظامی و مخفی و علنی در ھمه نقاط جھان، برای سرکوب جنبش و ارتش و ديگر نيرپوليس

رو، اين نيروھا، نه حافظ  اند از اين داری تربيت شده ھای سرمايه مثابه نگھبان سرمايه و دولت  اجتماعی و به- سياسی 

دوزی، غارت اموال عمومی، قدرت ان دار ھستند که جز ثروت امنيت و منافع شھروندان جھان، بلکه حافظ مشتی سرمايه

ھا  يعنی دين و ايمان و باور و اھداف آن. انديشند مطلق، سرکوب و جنگ، زندان و شکنجه و اعدام، به چيز ديگری نمی

  !رحمانه نيروی کار و انباشت سرمايه است تر از قبل استثمار بی پول و پول و کسب سود بيش

اری رگه نوينی از انترناسيوناليسم را به نمايش گذاشتند و نشان دادند که د در تظاھرات ھامبورگ، نيروھای ضدسرمايه

 و ارتش تا دندان مسلح وحشی را بشکند و به پوليسمند حرکت کند می تواند ديوار  اگر اين نيرو متحد و متشکل و ھدف

 و طرفداران محيط بنابراين ضروت دارد که ھمه نيروھای چپ و کمونيست و آنارشيسم و ضدجنگ. اھداف خود برسد

  .داری را تقويت کنند زيست و غيره اين جنبش ضدسرمايه

ويژه در خاورميانه و آفريقا، نشان داده کسانی  داری جھان به ھای سرمايه  و ھمه عملکردھای اخير حکومتالمانواقعه 

 ھمبستگی انسانی  حضور داشتند به معنای واقعی دشمن درجه يک آزادی، برابری، عدالت اجتماعی واجالسکه در 

ھا و نھادھا و  اما در مقابل سازمان.  ندارندئیھا انسان نيز ابا ھا، حتی از نابود کردن جھان و کشتار ميليون آن. ھستند

 المان مخفی پوليس و ارتش و پوليسھا شعار دادند و با تھاجم وحشيانه  ھای ھامبورگ عليه آن مردمی که در خيابان

جھانيان اين است که به نيروھای خود متکی باشند و در مبارزه طبقاتی متحدانه و متشکل عليه شان به  مواجه شدند پيام

حقيقتا در جھان . مندی داشته باشند ھرگونه ستم و استثمار، جنگ و تروريسم دولتی و غيردولتی، حضور فعال و ھددف



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢٧

ھان، شرم بشريت ھستند و بايد منحل شوند  مخفی و علنی جپوليسطور کلی حاکميت از باال و ارتش و  امروز دولت و به

 ئیھا را دموکراسی مستقيم و خودمديريتی دموکراتيک با روابط و مناسبات شورا  آنئیو جای دموکراسی بورژوا

  .بگيرد

  :و به قول ژان پل سارتر بزرگ! آری؛ جھان ما چنين است اما چنين نخواھد ماند

  توانی ببندی دستانم را می

  نی ببندیپاھايم را می توا

  توانی ببندی دھانم را می

  ..اما ذھنم را ھرگز

 يک روز

  از ذھن من

  ھزاران پرستوی وحشی

  ....به آسمان خواھد پريد

  

  ٢٠١٧ جوالی دھم – ١٣٩٦دوشنبه نوزدھم تير 

 

  

  :ضمائم

  »به جھنم خوش آمديد« مطبوعاتی ائتالف ۀبياني

  ٢٠١٧ جونجمعه ھفت 

به جھنم خوش «شنبه تظاھرات   شامگاه پنجپوليسای فزاينده عيان شده بود،  گونه گونه که در روزھای گذشته به ھمان

ھا ھنگام  انسان. ترين وجه مورد حمله قرار داد را در ھمان چند متر اول مسير و تقريبا بدون ھشدار قبلی به خشن» آمديد

پاش  ھای آب ماشين. ن افتادندئيرفتند و پاگريز مجبور شدند از ديوارھا باال بروند، اما از باال مورد ضرب و شتم قرار گ

پاش مسير آب  ھای آب ماشين. ھا به رود الب وجود داشت مردم را آن قدر به سمت رودخانه ھل دادند که خطر افتادن آن

  . و ناظر صحنه بودندنشستهھای اطراف  را مستقيما به سوی افرادی نشانه رفتند که روی بام ساختمان

کارگيری نيروھای پرشمار مردم را به ديوارھا ھل داد، دليل   استفاده از آن در چندين مکان با به باپوليسای که  شيوه

، اصال قرار نبود تظاھرات از خيابان پوليسريزی شده از سوی  گيری است که در سناريوی برنامه کافی برای اين نتيجه

ای   درست در لحظهپوليسنظر گيريم که افراد چنين موجه است اگر در  گيری ھم اين نتيجه. حاشيه بندر خارج شود

ن عمليات مسؤوال ھنوز سرگرم مذاکرات با ئین گردھمامسؤوالھای تظاھرات را مورد يورش قرار دادند که  بلوک

ه اتوم خئیآ  گردھممسؤول از سوی ٢٠ پس تظاھرات زمان کوتاھی پس از ساعت. حل بودند  برای يافتن يک راهپوليس

  .يافته اعالم شد

 از پيش شديدترين پوليس. شمار ما را تکان داده و خشمگين کرده است زخمی شدن افراد بی خشونت افراطی منجرشده به

کردند توانستند از  يت میمسؤولخط زنجيرھای سازمان داده شده متشکل از افرادی که احساس . عواقب را پذيرفته بود

ورش از جلو، از جوانب و از بخش عقب تظاھرات، آگاھانه خاطر ي مکان حمالت به. تر جلوگيری کنند عواقب وخيم

کننده در تظاھرات که شوکه شده بود  يک شرکت. آميز جمعی منتفی نبود چنان تنگ شده بود که احتمال فرار ھراس آن
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 نگارانی که در محل حاضر ھای روزنامه  تصاوير و گفته ھا، فيلم» .خواستند ما را درب و داغون کنند می«گفت  می

، منزوی پوليسمثال او ادعا کرده بود که ھدف .  را رسوا کردپوليسگوی  سخن» تسيل«آميز  بودند، اظھارات تحريک

ھای  گزارش. ھا بود تا تظاھرات بتواند آغاز شود کردن بخش نقابدار تظاھرکنندگان يا نقاب از چھره برگرفتن آن

  .ن بودنگاران نشان داد اين اظھارات، تبليغاتی دروغي روزنامه

اما ساعاتی بعد تظاھرکنندگان موفق شدند دوباره ابتکار عمل را به دست گيرند و پس از مدتی سه صف تظاھرات را 

ھای  اين تظاھرات سپس در خيابان. پارچه کنند که بسياری بدان پيوستند  بزرگ يکئیصورت يک راه پيما دوباره به

بدون » شترن«اين تظاھرات بزرگ نيز در حوالی پل . کردحرکت » شانتس«سمت محله  به» ھولستن«و » رپربان«

  . مورد حمله قرار گرفتپوليسدليل قابل تشخيصی از سوی 

گاھی و امروز   پس از پراکنده کردن تظاھرات و در ادامه ساعات شامپوليسخاطر خشونت افراطی  خشم انباشته شده به

 پوليسعواقب تاکتيک احتمالی .  بروز کردپوليسن عملياتی امأموربه صورت اقدامات قھرآميز مختلف و درگيری ھا با 

 عالمتی به ساير ٢٠ مبنی بر اين که از برخورد شديد با يکی از طيف ھای معترض در آغاز اعتراضات عليه اجالس

  . را گرفتپوليسطور کامال آشکاری دامن خود  طيف ھا بفرستند، به

  .ھای بسيار متفاوت روز جمعه در خيابان سامان دادند ھا و طيف وهشاھد اين مدعا، تنوع بزرگ اقداماتی است که گر

ھا و روزھای  افکنانه ھفته ھای تفرقه  تالش :ھا در جريان کنفرانس مطبوعاتی يک امر آشکار شد صبح پس از درگيری

مداران و   سياست.نتيجه ماند جو بی ھا به معترضان آماده توسل به قھر و افراد مسالمت منظور تقسيم اعتراض اخير به

ھای مختلف را نه تنھا مخدوش نکردند بلکه   در حاشيه بندر، رابطه مبنی بر ھمبستگی طيفپوليس با عمليات پوليس

ھای گوناگون برای تظاھرات روز شنبه ايجاد  پس از تظاھرات ديروز، رابطه محکمی ميان طيف. تقويت ھم کردند

  .کرده است

. شوند» به جھنم خوش آمديد«عترضان در تظاھرات شنبه به تعداد زياد وارد بلوک کنيم که م رو ما دعوت می از اين

اين تظاھرات، يک . داری تظاھرات شنبه در آن شرکت خواھد کرد عنوان جزئی از بلوک ضدسرمايه بلوک ما به

  . مصمم و مشترک خواھد بودئیگردھما

کنندگان و ھم  رويم که ھم از نظر شمار شرکت تی میھای روزھای گذشته ما به استقبال تظاھرا پس از فراز و نشيب

  .لحاظ پيام آن، پايانی برای اعتراض ھا عليه اجالس سران خواھد بود که عزم مبارزه ما را نشان خواھد داد به

 

  »چيز به جز محيط زيست توافق بر سر ھمه«: ٢٠بيانيه پايانی اجالس گروه *

 و ارتش پوليسبار  ھای گسترده مردمی و خشونت ، در عين اعتراض٢٠١٧ جوالی شنبه ھشتم ،٢٠ اجالس سران گروه

  .پايان رسيد ، بهالمان

شده در   کشور صنعتی جھان با جزئيات گنجانده٢٠ اند که سران گفته» رويترز«خبرگزاری  ھای اتحاديه اروپا به مقام

ھای جھانی و مبارزه با تروريسم  ازمانھای مالی به س  و کمکئیگرا بيانيه پايانی بر سر تجارت، مبارزه با حمايت

   .اند توافق رسيده به

 به معنای موفقيت ئیويژه اياالت متحده با بيانيه نھا ، به٢٠ ھا، خبر توافق ھمه کشورھای گروه گزارش رسانه به

د که بحران  سران گفته بواجالساو پيش از آغاز . ھا است اجالس و ميزبان اين المانديپلماتيک آنگال مرکل، صدراعظم 

 خواھد ٢٠ گوھای گروه و ھای اصلی گفت مھاجرت، مبارزه با تروريسم، تجارت آزاد و حمايت از محيط زيست سرخط

   .ھا اختالف نظر داشت واشنگتن پيش از اين بر سر ھمه موارد با بسياری از کشور. بود
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با » شيمی مشترکی«ياالت متحده به  به تعبير رکس تيلرسون، وزير امور خارجه اجوالی نيز که جمعه ھفتم ترمپ

العاده  شما فوق«: جمھوری سوريه دست يافته بود، به مرکل بابت ميزبانی اين اجالس تبريک گفت سئيوالديمير پوتين، ر

  ».خيلی ممنون خانم صدراعظم. بوديد و کارتان محشر بود

ارد و خواھان رسيدن به چھارمين دوره  در ماه سپتامبر قرار دالمانبرای مرکل که در آستانه انتخابات سراسری 

  .صدارت اعظمی است، اين اجالس نمايشی از اقتدار و مھارت ديپلماتيک بود

واشنگتن و مسکو . ای طوالنی با يکديگر ديدار کردند  در جلسه٢٠  و پوتين در نخستين روز اجالس سران گروهترمپ

  .ق رسيدندبس در جنوب شرقی سوريه به تواف در اين ديدار بر سر آتش

  

   تجارت آزاد

ھای اياالت متحده با گنجاندن بخشی در اين بيانيه موافقت کردند که به حمايت از تجارت آزاد و مبارزه با  مقام

المللی  ھای تجاری بين نامه ھايش از توافق دليل انتقاد جمھوری اياالت متحده به سئي، رترمپدونالد .  پرداختهئیگرا حمايت

 تالش برای بازگرداندن المانچون مکزيک و   ھمئیتر بر کاالھای ورودی از کشورھا ھای بيش عرفهو تھديد به وضع ت

   . متھم شده بودئیگرا ھا به خاک اين کشور پيش از اين به حمايت بخشی از کارخانه

ھای  ھميت چھارچوبھا را باز نگاه خواھيم داشت و به ا ما بازار«: در اين بيانيه، در مورد تجارت آزاد چنين نوشته شده

و مبارزه با . ھا را تحقق بخشد، و نيز به اصل عدم تبعيض پايبنديم گذاری که منافع متقابل کشور تجاری و سرمايه

دھيم و نقش تجارت مشروع وسايل و تجھيزات دفاعی در اين   از جمله تجارت غيرمنصفانه را ادامه میئیگرا حمايت

  ».شناسيم رسميت می زمينه را نيز به

 

 


