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 Political  سياسی

 

  بھرام رحمانی
  ٢٠١٧ دسمبر ٣١

  

 !٢٠١٧ترين وقايع جھان در سال  مھم
 آغاز سخن

 تازه، سرآغازی برای مبارزه گويم به اميد اين که سال ھای آزاده جھان تبريک می سال جديد پيش روی را به ھمه انسان

  !انترناسيوناليستی بر عليه جنگ، تروريسم، سرکوب، سانسور و استثمار باشد

ھای گسترده مردمی در شھرھای مختلف ايران عليه حکومت اسالمی  ، آغاز تظاھرات٢٠١٧يک خبر خوش پايانی سال 

، در شھرھای مختلف ايران ٢٠١٧ دسمبردر روز بيست و ھشتم . ايران و گرانی و فقر و فساد دولتی است

واليت «چون  ای عليه گرانی و تورم و فساد اقتصادی و سياسی با شعارھای راديکال سياسی ھم ھای گسترده تظاھرات

، »آخوندھا حيا کنيد مملکت را رھا کنيد«، »توپ، تانک، فشفشه، آخوند بايد گم بشه«، »فقيه حيا کن مملکت را رھا کن

زندانی «، »کند  میئیکند رھبر خدا  میئیمردم گدا«، »مرگ بر ديکتاتور«، »مرگ بر روحانی «،»هللا مرگ بر حزب«

در شھرھای مختلف ايران ... و» نان و آزادی«، »مرگ بر روحانی«، »مرگ بر ديکتاتور«، »سياسی آزاد بايد گردد

گوارا باال برده   مذھبی قم، عکس چهدر شھر. ای را به آتش کشيدند تظاھرکنندگان تصاوير خمينی و خامنه. برگزار شد

برخی گرايشات راست داخل و خارج کشور، که وحشت از انقالب دارند با ھدف انحراف افکار عمومی، تالش . شد

اکنون سران حکومت اسالمی، با ديدن و . ھای مختلف حکومت نسبت دھند کردند اين تظاھرات عظيم مردمی را به جناح

آغاز سال جديد . اند ھايشان به لرزه افناده نگان، استثمارشدگان و مردم آزاده، در کاخصدای انقالب محرومان، گرس

 !ميالدی، شايد سرآغازی جدی در فروپاشی حکومت اسالمی و بھار آزادی جامعه ايران باشد
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ھای  ه ھر چند که يکی از گرو.ھای پيش پر از خبرھای جنگی، ترور، تھديد و سرکوب بود چون سال  ھم،٢٠١٧سال 

  .چنان جدی است در عراق و سوريه مھار شد اما خطر اقدامات تروريستی آن، ھم» داعش«تروريستی خطرناک 

 قراردادھای نظامی، دالرارد يلي م١١٠، از جمله دالرارد يلي م٣٨٠ای به مبلغ   از عربستان، معاملهترمپدر ديدار 

 . انجام شد» االت متحدهيخ ايحات در تارين قرارداد فروش تسليتر بزرگ«عنوان  به

س جمھوری است، به ئيک ريکی از مشاوران نزدياست استفن شوآرتزمن، که ي بالکستون به رامريکائیگروه مالی 

 امريکازاتی در قلمرو يتجھ» اساسا«ھای   جھت برنامهدالرارد يلي م١٠٠آوری  ل صندوقی برای جمعين مناسبت تشکيھم

  .را اعالم نمود

گذاری  هيالمللی سرما ني بئیبه گردھما» داوس صحرا«ه در مؤسسس ئي ر٣٥٠٠ گذشته، راکتوب ٢٦ تا ٢٤از 

برداری  م پردهين طرح عظي از چندئین گردھمايدر ا. اض دعوت شدندير»  کارلتون-تزير«شده در ھتل  دھی سازمان

 ٥٠ل حدود يکند؛ تبد سنی رقابت میيحات ديھای تفر تخت سعودی که با پارکيحات در پايک شھرک تفرياحداث : شد

گرا در مجاورت مرزھای اردن و مصر  ندهيم آيک قطب عظي تأسيسا يای سرخ به اماکن ساحلی مجلل يره در دريجز

لومتر مربع ي ک٢٦٥٠٠ژه به مساحت يک منطقه اقتصادی وي.  برآورد شده استدالرارد يلي م٥٠٠گذاری آن  هيکه سرما

وی مربوطه نشان داده شده، بخشی از خدمات را يديچه که در و بنابر آن... کون ويليز به صورت سيدر شمال جده ن

  .عھده دارند ھا به روبات

طلبی،  داری جھانی، بيش از ھر زمان ديگری از تاريخ،  با جنگ ھای کنونی حاکمان سرمايه بدين ترتيب، سياست

عمدتا عالوه بر مبادله کاال .  خورده استگره...  وئیميليتاريسم، دزدی، زور، سرکوب، سانسور و اقتصاد مبھم و مافيا

کشی و سرکوب  ھاست که به بدترين شکل بھره جانبه دولت و معامله اقتصادی، معامالت نظامی نيز از قراردادھای دو

  .گردد برانداز مزدبگيران منجر می خانمان

ھزاران زن در . ھا بود و رسانهھای اجتماعی  ، جريان می تو در شبکه٢٠١٧گير سال  اقدام ديگر پر سر و صدا و ھمه

 منتشر کردند و گفتند که در محيط کار توسط ھمکاران مردشان مورد آزارھای ئیھا ھای مختلف شغلی، اعالميه رشته

، مارگوت سويدنافشای اين آزارھا، حتی به دنيای سياست ھم کشيد و از جمله وزير امورخارجه . اند جنسی قرار گرفته

گستردگی اين .  بردندسؤالس پارلمان را زير ئيد گفت و زنان نماينده پارلمان، اوربان آلين روالستروم از تجربه خو

ِجا رسيد که وزير امور برابری، اسا رنگ ھا به آن افشاگری ِنر در پارلمان قول تدوين قانون جديدی را برای تشديد جرايم  ُ

  . جنسی داد

شان دفاع کنند، با انواع و  کنند از خود و حقوق جامعه تالش میشدگان در چنين وضعی  شدگان و سرکوب وقتی استثمار

ھای اقتصادی، سياسی و  بنابراين ھمانند روز روشن آشکار است که صاحبان قدرت. شوند اقسام فشارھا روبرو می

ره به اند و ھموا ھمراه کرده» خشونت و جنايت«نظامی، ھرگونه تالشی را برای ارتقا مقام و موقعيت خويش، حتی با 

  .گردند ھای غيرانسانی می دنبال روش

در خاورميانه قرن بيست و يکم سرعت تحوالت بسيار باال . اکنون نقشه جديد تضادھای خاورميانه در حال طراحی است

بازگشت ترکيه به صحنه .  استتغييرجا شدن و  ھای متخاصم پيوسته در حال جابه ھای گروه ھا و جبھه بندی است؛ صف

ای و ظھور دوباره محتوای اسالمی و تعرضی در سياست خارجی ترکيه را بايد با توجه به ادامه جنگ و  قهتحوالت منط

پرسی استقالل کردستان، مورد بحث و بررسی  کشتار مردم کرد در سال گذشته، از جمله بحران ديپلماتيک قطر و ھمه

  .قرار داد
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شماری  ويژه جنگ داخلی سوريه و يمن قربانيان بی رميانه، بهھای مستقيم و نيابتی در خاو ، در اثر جنگ٢٠١٧در سال 

ای شد   وارد مرحله تازهامريکاھای حکومت اسالمی ايران با عربستان سعودی و اسرائيل و  در اين سال، رقابت. گرفت

ئيل و اتحاديه  و اسراامريکادر اين سال، ترکيه از . ھا شديدتر از گذشته شد و جنگ لفظی بين سران و مقامات اين دولت

 .تر گرديد اروپا دورتر شد و به جبھه روسيه و ايران نزديک

. شدگان افراد غيرنظامی ھستند  يک چھارم از کشته.  ھزار نفر در جنگ سوريه کشته شدند٣٩ بيش از ٢٠١٧سال 

غاز جنگ  در مجموع از آ. ماه گذشته بيش از دو ھزار و صد کودک نيز در جنگ داخلی سوريه کشته شدند١٢ظرف 

  .اند  حدود نيم ميليون نفر کشته شده٢٠١١داخلی سوريه در سال 

طلبانه خود  ھای مخربی را نيز وارد بازار جنگ سازی با تمام ظرفيت کار کردند و سالح ، صنايع اسلحه٢٠١٧در سال 

  .کردند

  .، ھمه پرسی برای استقالل در اسپانيا و کردستان عراق شديدا سرکوب شدند٢٠١٧در سال 

  .، گرايشات راسيستی و نژادپرستی به قدرت رسيدندئیدر عرصه سياسی نيز در برخی کشورھای اروپا

ھای کارفرمايان  استفاده ، ضربه شديدی بر افکار مردساالری در جھان با اعتراض به سوء٢٠١٧ھای پايانی سال  در ماه

  .دان متجاوز صاحب منصب و نام شکل گرفتای بر عليه مر ھای تازه و صاحبان قدرت از زنان وارد گرديد و کميپن

 کودکان، پناھندگان مسأله. ھای جديد سازمان ملل متحد روبرو شد ، کره جنوبی با تحريم٢٠١٧در روزھای پايانی سال 

  ...و کنفرانس ژنو درباره سوريه و

ھا و سرکوب  امه اعدامھای گذشته، در منطقه و داخل ايران با اد ، جنايات حکومت اسالمی ھمانند سال٢٠١٧در سال 

شماری ادامه   شھر و شالق زدن به جوانان بیئیاعتراضات کارگری، فشار بر زندانيان سياسی به ويژه در زندان رجا

.  رشد و گسترش پيدا کردندئیگری حکومت اسالمی، اعتراضات کارگری و دانشجو اما با وجود اين ھمه وحشی. يافت

  .معه ايران ايجاد کرده استزلزله نيز رعب و وحشت زيادی در جا

  ...ھای علمی مانند تحقيقات ديرين شناسان حاصل شد و  نيز در برخی عرصهئیدر اين سال دستاوردھا

  .ترين مسايل سال را مورد بحث و بررسی قرار دھم ام مھم ھای گذشته تالش کرده با اين مقدمه، امسال نيز ھمانند سال

  

  :فھرست موضوعات

  ! پولدارتر شدنددالرارد پولدارھا ھزار ميلي -

  !»ترين رده نئيترس از سقوط به پا« -

  امريکافقر در  -

   رشوه در جھاندالرپرداخت ساالنه يک تريليون  -

   افزايش دوباره ميزان فروش تسليحات در سراسر جھان -

  ماجرای غم انگيز حقوق بشر -

  تنش جديد در روابط اسرائيل و فلسطين -

   به اورشليمامريکاسفارت نشست عمومی سازمان ملل عليه انتقال  -

  یامپراتورھای مذھبی و  اورشليم در چھارراه جنگ -

  کند  آويو، به شھر اورشليم منتقل می گواتماال، اعالم کرد سفارت خود در اسرائيل را از تل -

  نشست سازمان ھمکاری اسالمی در استانبول  -
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 بحران در سياست خارجی ترکيه -

   در جھان شناخته شدنگاران ترين زندان روزنامه ترکيه بزرگ -

   تن از کارکنان دولت را اخراج کرد٢٧۵٠دولت ترکيه  -

  جعبه سياه حکومت اسالمی ايران و ترکيه» رضا ضراب« -

  پرسی در اقليم کردستان عراق برای استقالل ھمه -

  !پرسی استقالل کردستان عراق جايزه حکومت اسالمی ايران از سرکوب ھمه -

 ھای خارجی با اقليم کردستان فتی شرکتھشدار دولت عراق درباره معامالت ن -

  اعتراضات شديد در اقليم کردستان عراق -

  المللی است سفرھای قاسم سليمانی به عراق و سوريه نقض مقررات بين: دبيرکل سازمان ملل -

  . بحران انسانی در صنعا ھستندمسؤولھا  حوثی: نده يمن در سازمان مللينما -

    است  ميليون نفر گذشتهھا در آستانه قحطی از ھشت شمار يمنی -

  مرگ عبدهللا صالح -

  خوشحالی سران و مقامات حکومت اسالمی ايران از کشته شدن صالح -

  ی ايرانی در يمنراکتکشته شدن يک کارشناس  -

  ھای ايران در يمن راکت -

  پوتين در سوريه -

  سربازان روس در سوريه -

  ھمکاری روسيه و ايران در سوريه -

  تمايلی به ترک سوريه ندارندشکست داعش و سربازان خارجی که  -

 اپوزيسيون سوريه -

 بيانيه رياض -

  . ھشتمين دور مذاکرات صلح ژنو درباره بحران سوريه با شکست مواجه شد -

  نتيجه تحقيقات بانک جھانی درباره سوريه  -

 )پايتخت داعش در سوريه( آزادی رقه -

  شدبايد آماده تھديد ناشی از بازگشت ھزاران عضو داعش : افريقااتحاديه  -

  مدافعان حرم -

 عيار است ای تمام برجام فاجعه -

  ھای دوربرد حکومت اسالمی  راکت زيرزمينی  پايگاه -

 اند خواب شده ھا، بيابان گورخواب -

 قربانیدست فروشان  -

  کشتار کولبران -

 تر شده است ھا در دھه اخير کوچک سفره ايرانی -

 بحران تخم مرغ در ايران -
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  ...ارھای مرگ بر روحانی، مرگ بر ديکتاتور واعتراضات بر عليه گرانی و تورم با شع -

  ترين مردم دنيا ھستند ايرانيان عصبانی -

  !فساد در حکومت اسالمی ايران، عميقا نھادينه شده است -

  ھای دولتی و نماينده مجلس شورای اسالمی زدگان کرمانشاه از زبان مقام عدم رسيدگی به زلزله -

  زلزله حفيف تھران و کرج -

  »ھارپ«و » نور عجيب«به ارتباط زلزله با واکنش وزارت کشور  -

 خواستار آزادی فوری رضا شھابی شد... بان حقوق بشر و  ديده -

 ھای حکومت اسالمی ايران وضعيت زندان -

 ايرانی به خاطر حجاب» ده ساله«برخورد انضباطی با دختر ژيمناست  -

 ھا ھم بشود تعليق ممکن است جز کشتی شامل ديگر ورزش: منصور بزرگر -

  فرستد ايران شھروندان معتاد خود را به افغانستان می: ره مبارزه با مواد مخدر ھراتادا -

  سعد حريری استعفای خود را رسما پس گرفت -

  افغانستان -

 بحران قطر -

  ميانمار و بحران روھينگيا -

  راست افراطی در اتريش به قدرت بازگشت -

  اوکراين -

   فراخواند»ئیرويارو«پادشاه اسپانيا کاتالونيا را به پرھيز از  -

 است» اعالم جنگ«ھای جديد سازمان ملل به منزله  تحريم: کره شمالی -

 ليبيادر » برده فروشی«بازارھای  -

  ليبياداری پناھجويان در  دستی اروپا در برده ھم -

   استليبياايتاليا شريک جرايم وحشتناک عليه پناھجويان در : الملل عفو بين -

  به آب مجبور به کندن زمين شدندپناھجويان در جزيره مانوس برای دسترسی  -

  اخراج پناھجويان افغان از اروپا  -

  کار کودکان -

 زده بار برای کودکان در مناطق بحران سالی مصيبت -

  افغانستان رکورد جھانی در توليد مخدرات -

 ترين و مرگبارترين سال برای خبرنگاران افغان خونين -

  برای حقوق بشرئی يورو١٦بودجه : فيليپين -

 دنسويترور در  -

   بزرگ تجاری به ايرانھيأت با يک سويدنسفر دور روزه نخست وزير  -

  شکنندگان سکوت -

  شدن بيش از يک زن روزانه به طور متوسط در سال جاری ميالدی در ترکيه کشته -
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  آزار جنسی زنان در ايران -

  ايران رتبه اول خودسوزی زنان در خاورميانه را به خود اختصاص داده است -

  ددر ھن» شھرھای امن« -

  زنان عراقی -

 آزار جنسی در افغانستان -

   با برگزاری يک کنفرانس سه روزهافريقاکمک به قربانيان خشونت جنسی در  -

  ترمپاتھامات آزار جنسی عليه دونالد  -

  سويدنھا در  ديده از تجاوز جنسی به درمانگاه افزايش مراجعه کودکان آسيب -

  امريکا امنيت ملی ستراتيژی -

  جاد ارتش مدرن از ھمه کشورھا جلوتر باشدروسيه بايد در اي: پوتين -

  امريکااز ديدگاه وزير خارجه » ھای عظيمی چالش« -

  ٢٠١٨ و ايران درسال امريکا نظامی ميان ئیاحتمال رويارو -

 دھد المللی عليه ايران تشکيل می  يک ائتالف بينامريکا -

   دربرابر حمله نظامی احتمالیسويدنآمادگی  -

 ٢٠١٨ھای بزرگ در سال  يش زلزلهافزا: بينی کرد پيش» گاردين« -

  نامه اقليمی پاريس  توافق -

  کيلومتر از وسعت درياچه اروميه کاھش يافته است٣٢٣ -

  بازی طوالنی کامپيوتری نشانه بيماری روانی جدی است: سازمان بھداشت جھانی -

   ٢٠١٧برنده نوبل ادبی سال  -

  کردند ختان زندگی میتباران بيش از سه ميليون و ششصد ھزار سال پيش روی در انسان -

  معروفئی بريتانيا به پرھيز از پنج رژيم غذائیھای غذا توصيه انجمن رژيم -

  ارزش دنيا ھای بی پول -

    ای در فضا جريان زندگی بر روی زمين از نقطه -

  سخن پايانی -

-  

  !پولدارھا ھزار ميليارد دالر پولدارتر شدند

ھای   اوراق بھادار و سھميه،٢٠١٧در سال . شد، جلوتر استاصل اول بورس چنين است که ھرکس پول نقد داشته با

 . ثروتمندان عالم افزوده شدئی به دارادالرمالی سودآور بودند و نتيجه آن که ھزار ميليارد 
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 درآمد دالر ميليارد ١٠جف بزوس، مديرعامل شرکت آمازون به پاس موفقيت شرکت خود تنھا در يک روز نزديک به 

  . موفقيت در صدر ثروتمندترين مردان جھان قرار گرفته استاو با اين. کسب کرد

ای به ميزان   رشد اقتصادی باال بود و کورس اوراق بھادار در ترقی روزافزون؛ ھمين فرايند بھره،٢٠١٧در سال 

  . به ھمراه آورددالرھزار ميليارد 

ترين اوراق و  رده، ثروتمندانی که بيشطبق آمار و ارقامی که بنياد مالی بلومبرگ در روزھای پايانی سال منتشر ک

 .ھا را در دست داشتند، باز ھم پولدارتر شدند سھام

اين عده از سوپرميلياردرھا که در پايان سال .  نفر از ثروتمندترين افراد جھان رفت۵٠٠اين مبلغ ھنگفت در جيب 

 ئیبه عبارت ديگر دارا. اند  رسيدهدالررد  ھزار ميليا٣/۵ ھزار ميليارد ثروت داشتند، حال به ثروتی معادل ٤/٤گذشته 

 . درصد رشد کرده است٢٣ثروتمندان طی يک سال حدود 

طبق فھرست . گذار شرکت آمازون باالترين ثروت جھان را در اختيار دارد طبق اين گزارش جف بزوس، پايه

  . رسيده استدالر صد ميليارد  اکنون بهدالر ميليارد ٣۴ثروتمندان، ثروت بزوس در سال گذشته با کسب سودی برابر 

  

  ساله، ثروتمندترين فرد جھان۵٣جف بزوس 

جھان که سھام آن در سال گذشته به ترين بنياد بازرگانی اينترنتی   درصد از سھام آمازون است، مھم١۶بزوس صاحب 

  . درصد افزايش داشته است۵۶ميزان 

، ثروتمندترين فرد دالر ميليارد ٩١بنابراين گزارش، بيل گيتس، بنيادگذار شرکت کامپيوتری مايکروسافت که تا کنون با 

ھا، آن است که  ت ثروتمندترينآمدن بيل گيتس در ليس نئييکی از داليل پا. جھان بود، اکنون به مقام دوم فرو افتاده است

 .کند  بيشتری به بنيادھای خيريه کمک میاگستاو با سخ

 دالر ميليارد ٧۵ با ئی در مقام سوم و آمانچو اورتگا، بازرگان اسپانيادالر ميليارد ٨۵طبق ھمين ليست وارن بافت، با 

 . پنجمين مرد ثروتمند جھان استدالريارد  ميل٧٢بوک با  در مقام چھارم قرار دارند و مارک زاکربرگ، پايه گذار فيس

دھد که افزايش ثروت در جھان امروز بيشتر از طريق اوراق بھادار صورت  بررسی گزارش رشد ثروت نشان می

 .ھای توليدی و مالی گيرد تا ساير فعاليت می

پنجم افزايش به شش   يک ثروتمندترين افراد جھان در سال گذشته بائیسوئيس، دارا» اس بی يو«بنا بر گزارش بانک 

در سال جاری به پاس رونق فزاينده بازار سھام در سراسر جھان ثروت اين افراد باز ھم بيشتر .  رسيددالرھزار ميليارد 

 .شده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

 خود گوی سبقت را از بقيه ئی ثروتمند جھان با افزايش باورنکردنی دارا١۵۴٢ھای انجام شده، يکی از  طبق بررسی

 درآمد دالر ميليارد ١٠دار بزرگ آمازون تنھا در يک روز بيش از  جف بزوس، مؤسس و سھام.  استتوانگران ربوده

 آ.داشته است

  

  !»ترين رده ترس از سقوط به پائين«

اين احساسی است که، بنا به نظر دو اقتصاددان » .شود ن آمدن جايگاه ما میئيھا، باعث پا نیئيبھتر شدن وضع آن پا«

ترس «ھا  دھد؛ احساسی که آن ھای بازتوزيع ثروت توضيح می درآمد را با سياست لفت شھروندان کم، علت مخاامريکائی

درآمد و متوسط نه به سادگی با انگيزه و رويای  به گمان اين دو محقق، طبقات کم. نامند می» ترين رده نئياز سقوط به پا

ھا بيش از آنکه ميل و  انگيزه آن. دھند شان رای می نافع درتضاد با مئیھا بھبود جايگاه طبقاتی که از سر ترس به سياست

 .رويای موفقيت باشد، بيم و ترس از شکست مطلق است

که نابرابری و  در حالی:  يک تناقض دوگانه بوده استامريکاکم از يک دھه پيش، وجه مشخصه وضعيت سياسی  دست

خواه، نيروی  و به ھمين ترتيب، حزب جمھوری. ده است کرتغييرھای مالی به نفع ثروتمندان  فقر افزاش يافته، سياست

 به راستی اما چرا؟. ھا، از حمايت مردمی قابل توجھی برخوردار بوده است سياسی پشت کاھش ماليات

نورتن، . به نظر اليانا کوزيمکو و مايکل آی. اند ، اخيرا توضيحی عجيب برای اين تناقض يافتهامريکائیدو اقتصاددان 

کننده و کافی  شوند، راضی  که برای توضيح اين گرايش به رای دادن عليه منافع اقتصادی خويش داده میاکثر داليلی

کند؛   میتأکيدطبقات فرودست » آگاھی کاذب«رويکرد مارکسيستی بر ھژمونی ايدئولوژيک طبقه مسلط و . نيستند

طبقه تن «ی و استعداد طبقات فرودست به تقليد از تر بر آمادگ  نيز که ملھم و متاثر از تورشتاين وبلن اند، بيشئیھا آن

يابی و ھمذات  ای به ھويت ن عالقهئيگويند طبقات پا گذارند و می آن دست می» مصرف خودنمايانه«و به ويژه شيوه » آسا

ک گروه توانند انسجام اعضاء ي ھای ملی و نژادی می اين نظر نيز وجود دارد که شکاف. پنداری با افراد طبقه خود ندارد

شکلی خودانگيخته دست به دامن اسطوره  ھا ناخودآگاه و به امريکائیدر نھايت، بسياری از . اجتماعی را از بين ببرد

ھايش بدون استثناء افسانه مرد جوانی را  شوند که در تمام کتاب پسند، می ھای عامه ، نويسنده رمان»ھوراشيو الجر«

رسد؛ مطابق با اين افسانه، اگر   می کار به ثروت و مکنت  و با زحمت و پشتتعريف کنند که متعلق به طبقه کارگر است

ھا دارند روی امکانی در آينده قمار  کنند، بدين دليل است که آن ھا دفاع می طبقات متوسط و فرودست از کاھش ماليات

 .و پايشان را ببنددھا شود و دست   آنمسألهھا   اين ماليات-  به وقت خوش ثروت -ممکن است روزی : کنند می

ھا، انگيزه طبقات فرودست  به گمان آن. دھند ی از اين تناقض به دست میاگستکوزيمکو و نورتن اما توضيح کامال متف

ترس از «اين دو اقتصاددان اين پديده را . که ميل و رويای موفقيت باشد، بيم و ترس از شکست مطلق است بيش از آن

ھا، فايده اقتصادی، نه صرفا در نسبت با خواست انباشت ثروت، بلکه با  ر الگوی آنبناب . اند ناميده» آخرين رده

چون يک ارزش مطلق درک  ما بزرگی خانه خويش را ھم. شود  میتعيينيابی نسبی خويش در مقايسه با ديگری  موقعيت

ھای روانشناختی مانند  رت ديگر، پديدهبه عبا. فھميم ھايمان می کنيم، بلکه آن را در مقايسه با خانه ھمسايه و ارزيابی نمی

 .کننده باشند تعيينگذار و تأثيرتوانند  شرم و خجالت و ناراحتی درست به اندازه منفعت مادی می

رسد،  تر به نظر می به فرد نزديک» رده آخر«ابد و اين ئينظر اين دو اقتصاددان، به ميزانی که درآمد افراد کاھش م به

 .ابدئيوط به آن نيز افزايش مترس از قرار گرفتن و سق

اند که عليه منافع اقتصادی  گيرند، آماده با اين معيار، کسانی که در رده حقوقی کمی باالتر از آخرين رده قرار می

رای بدھند؛ چراکه سياست بازيع توزيع ثروت ممکن است ) شود که باعث باال رفتن درآمد خودشان نيز می( خودشان
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ھا، جايگاه  طور خالصه، سياست بازتوزيع، به گمان آن به. ھا ھستند کمی باال بيايند تر از آن دبخت که بئیھا باعث شود آن

  .کند شان را تھديد می »يکی مانده به آخر«

دھند که مالحظاتی از اين دست، برای مثال، در مورد رويکرد افراد نسبت به  کوزيمکو و نورتن به وضوح نشان می

 در ساعت دالر ٢٥/٨ و ٢٦/٧ھای که بين  امريکائیھا، دقيقا  بنا به تحقيقات آن. ه است کنندتعيينحداقل دستمزد 

تر محتمل است که به   بيش- است دالر  ٢٥/٧تر از حداقل حقوق  شان کمی بيش  يعنی کسانی که حقوق- آورد  درمی

  .اعتراض کنند» حداقل دستمزد«افزايش 

بدين ترتيب که برای ھر شرکت . اند ی در فرم بازی ترتيب دادهاين دو اقتصاددان، برای اثبات تزشان، آزمون

 ٥/٢، ٢، ٧٥/١( کنند خواه تعريف می به دل) طور پلکانی با فاصله ثابت با ديگری و به( را» حقوقی«بازيگر ميزان /کننده

ھرچه (شان  که حقوق توانند بين دو گزينه انتخاب کنند، اين در ھر دور بازی، بازيگران می). طور تا آخر  و ھميندالر

 درصد شانس افزايش ٧۵با :  شرکت کنندئیآزما که در يک بخت  سنت افزايش پيدا کند، يا اين٢۵خودکار ) قدر ھست

 ٢ درصد شانس کاھش حقوق به ميزان ٢۵، اما با )»نرمال« برابر افزايش خودکار ۴يعنی ( دالرحقوق به ميزان يک 

  .دالر

ابد، فقرا فقير باقی ئيطور منظم افزايش م که حقوق ھمه به ايش حقوق ثابت بگيرند، با ايناگر ھمه بازيگران تصميم به افز

 و باال کشيدن فقرا در توزيع درآمد اين تغييرشرط . کنند  نمیتغييرمانند و ثروتمندان ثروتمند و خالصه ھيچ چيز  می

  .پيروز خارج شوند را بپذيرند و البته از آن ئیآزما ترھا ريسک و قمار بخت است که فقير

 را در شيکاگو امريکائیای پرجمعيت و فقير از طبقه کارگر  که داستان خانواده » شرم بی «امريکائیوستر سريال پ

ھا و رفتار طبقه  کند؛ اين سريال از بسياری از تحقيقات علوم اجتماعی تصوير بھتری از مشکالت و انگيزه تعريف می

 .دھد  به دست میامريکافرودست در 

کنند، کسانی ھستند که در رده  تر امتحان می  بيشئیآزما در آزمون اين دو اقتصاددان، افرادی که شانس خود را در بخت

راضی ) با افزايش تضمينی و خودکار( تر درآوردن ھا به صرف بيش آخری. آخر و قبل آخر توزيع حقوق قرار دارند

شان اين است که  ھا اما استدالل يکی مانده به آخری. ز خود دور کنندزنند تا ننگ آخر بودن را ا نيست، و دل به دريا می

ھا در عين حال قمار جا ماندن و سقوط به رده آخر نيز   برای بھبود وضعيت، برای آنئیآزما ريسک شرکت در بخت

د؛ امری که کنن  سنت را انتخاب می٢۵افرادی که جايگاه باالتری در توزيع حقوق دارند اغلب افزايش تضمينی . ھست

که ميل و حرص باالرفتن رفتن از نردبان توزيع درآمد  کند که انگيزه بازيگران بيش از آن بنا به نظر محققان، ثابت می

  .ن افتادن از آن استئيباشد، ترس سقوط و پا

يه منافع  دليل رای دادن افراد کم درآمد يا بادرآمد متوسط را علئیبه عقيده کوزيمکو و نرتون، اين مدل به تنھا

ھا درک درستی از  امريکائیکنند که   اشاره میمسألهچنين به اين  اين دو اقتصاددان، ھم. دھد شان توضيح نمی اقتصادی

 درصد از کل ثروت جامعه تخمين ۵٩ درصد باالی جامعه را ٢٠ھای امروز ندارند، و سھم ثروت  واقعيت نابرابری

ھا زيادی نسبت به شانس خودشان در تحرک  در مقابل، آن.  درصد است٨۵که در واقعيت اين سھم  زنند، در حالی می

 .کنند چه در واقعيت ھست برآورد می اند و امکان صعود خود را باالتر از آن اجتماعی خوشبين

برای مثال، . کند  میتأئيدکه نتايج اين دو اقتصاددان ادعاھای شھودی برخی از فيلسوفان و متفکران سياسی را  جالب اين

وضعيت «: اين دو محقق شبيه است» ترس از رده آخر«آلکسی دو توکويل کامال به مفھوم » اشتياق به برابری«

توان مطئن بود که شھروندان ھميشه در  اجتماعی و نظام حقوق سياسی يک ملت ھرچه قدر دموکراتيک باشد، می

ھا لجوجانه بدان سو  بينی است که نگاه آن يشايند و قابل پئينزديکی خويش نقاطی را مشرف و مسلط به جايگاه خويش م
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ناپذيرتر خواھد  تر باشد، اشتياق به برابری سيری به ھمين خاطر است که ھرچه قدر برابری بيش. …خيره خواھد ماند

  )، جلد دوم، بخش دوم، فصل دھمامريکادموکراسی در ( ».بود

 

  فقر در امريکا

زمينه فقر و حقوق بشر، در گزارشی به تندی از وضعيت نابرابری در فيليپ آلتسون، گزارشگر ويژه سازمان ملل در 

 .ھای دولت کنونی آن انتقاد کرد اياالت متحده و سياست

 را به پايان رساند، در امريکاای برای بررسی فقر و نابرابری شديد در  يت دوھفتهمأمور دسمبر ١۵آلتسون که جمعه 

کردن  خواه را به تالش برای بدل ری اين کشور و حزب حاکم جمھوریجمھو سئي، رترمپگزارش پايانی خود دونالد 

 .متھم کرد» قھرمان جھانی نابرابری مفرط«اياالت متحده به 

 ئیبه گزارش روزنامه بريتانيا. است» سازی محروم«فيليپ آلتسون، يک کارشناس ارشد سازمان ملل با تخصص 

 زير خط فقر به امريکائی ميليون شھروند ۴١ پی ببرد چرا بيش از   سفر کرد تاامريکا، او دو ھفته پيش به »گاردين«

 .برند و به بررسی اقدامات واشنگتن برای مبارزه با نابرابری فزاينده در اين کشور بپردازد سر می

اتی او ھشدار داد که قانون مالي.  در آن قرار دارد، انتقاد کردامريکاآلتسون در گزارش پايانی به تندی از مسيری که 

به گفته گزارشگر ويژه سازمان ملل، ھدف . دھد جديد به شدت نابرابری بين فقرا و ثروتمندان را افزايش می

تواند جان بخشی از فقرای اين  ھای رفاه عمومی و امنيت اجتماعی می خواھان برای کاستن از بودجه برنامه جمھوری

 .کشور را به خطر بيندازد

ھستند و در » نابرابرترين جامعه در جھان« به امريکاکردن جامعه  کرد که در حال بدل و دولتش را متھم ترمپآلتسون 

 :ادامه نوشت

آوری با ثروت عظيم اين کشور و  دار به يک استثناء بدل شده که به طرز شگفت مسألهای بسيار   امروز به شيوهامريکا

 بين ثروت خصوصی و نکبت عمومی ناشی از فقر  فو در نتيجه، اختال. گذارانش به حقوق بشر فاصله دارد تعھد بنيان

 .سر به فلک گذاشته

فيليپ جمعه با برنی سندرز، سناتور مستقل ايالت ورمونت و از رقبای انتخاباتی ھيالری کلينتون برای نامزدی حزب 

رتيب داد، در ديدار گذاری در برابر کلينتون تتأثيرکارزار انتخاباتی » برابری«سندرز که با شعار . دموکرات ديدار کرد

مندانه با   باشيم برای برخورد عزتئیتوانستيم الگو ما به عنوان ثروتمندترين کشور دنيا می«با آلتسون گفت که 

 به سر امريکا ميليون در فقر و بسياری نيز در فقر مطلق در ۴١انه چنين اتفاقی نيفتاد و اکنون تأسفم. شھروندان

 ».برند می

ھای او درباره  يافته.  نوشتن اين گزارش شده استمأمورحقوق بشر سازمان ملل در ژنو آلتسون از سوی شورای 

 که فعاالنه در امريکاجمھوری  سئيزند، و اتھام او عليه ر تر دامن می  که به نابرابری و فقر بيشترمپھای دولت  سياست

نگتن و سازمان ملل را به تيرگی بيشتر تواند روابط واش دارد، می  گام برمیامريکائیھا  زدن به ميليون جھت آسيب

 .بکشاند

اش به نھادھای حقوق بشری و بشردوستانه سازمان ملل  ، بخشی از بودجه کمکیترمپ پس از سرکارآمدن دونالد امريکا

 .را قطع کرد

ه بود،  از اين گزارش ترتيب دادئیگزارشگر ويژه سازمان ملل در کنفرانس مطبوعاتی خود در واشنگتن که برای رونما

 ».اميدوارم يک توئيت بزند«:  به کنايه گفتامريکاجمھوری  سئيدر پاسخ به واکنش احتمالی ر
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  پرداخت ساالنه يک تريليون دالر رشوه در جھان

به گزارش .  تخمين زددالررسانی سازمان ملل، ميزان ساالنه رشوه در جھان را بيش از يک تريليون  مرکز اطالع

 .دھد  ديگر را نيز از دست میدالر تريليون ۶/٢ ساالنه   اقتصاد جھانی در رابطه با فساد مالیاينترفاکس، بر اين اساس

کشورھای دانمارک ، . تر از کشورھای پيشرفته است چنين ميزان رشوه در کشورھای در حال توسعه ده برابر بيش ھم

در اين جدول . ی را از حيث دريافت رشوه دارندترين اقتصاد جھان نيوزلند و فنالند به ترتيب مکان ھای اول تا سوم سالم

 .روسيه ، اوکراين و ايران در مکان صد و سی يکمين کشور قرار دارند

 مين کشورھای فاسد جھان قرار ١٧۴ تا ١٧۶کشورھای سومالی، سودان جنوبی و کره شمالی به ترتيب در جايگاه 

  .دارند

شود و در ھمين خصوص سازمان ملل متحد   گرامی داشته میعنوان روز جھانی مبارزه با فساد ، بهدسمبر ٩روز 

ای از فساد مالی در امان نيست و رشوه معضلی جدی است که توسعه اجتماعی و  خاطرنشان کرده است که ھيچ منطقه

  .کند اقتصادی ھر جامعه ای را تضعيف می

ر شده است و برای مبارزه با فساد بايد س اتاق بازرگانی حکومت اسالمی ايران نيز گفته است که وضعيت فساد بدتئير

  .ھای دولت دخالت داد ھای ديگر کشورھا استفاده کرد و بخش خصوصی را در تصميم از تجربه

 دالر ميليارد ۵٠بينی شده ساالنه  پيش: س اتاق بازرگانی تھران با اشاره به برخی مشکالت اجتماعی و اقتصادی گفتئير

ھای  نظام بانکی يکی از چالش. ترسی به رشد ھشت درصدی اقتصادی داشته باشيمگذاری خارجی برای دس جذب سرمايه

از سوی ديگر صندوق ھای بازنشستگی يکی از مشکالت . مھمی است که امروز اقتصاد کشور را درگير کرده است

ين دو چالش چن ھم. اصلی اقتصادی است و معضالت اجتماعی از جمله طالق، اعتياد و قتل را ھم نبايد ناديده گرفت

 ميليون نفر در تدارک خروج از کشور ۵/١خورد که اکنون  عمده فرار مغزھا و کاھش سرمايه اجتماعی نيز به چشم می

  .ھستند که موضوع اين خطرناک است

عنوان  ھا را به پس اگر اين چالش. شان مناسب نيست کردگانی ھستند که خروج اکثر افراد مھاجر تحصيل: او ادامه داد

ھا فساد است که اگر مبارزه با فساد در دستور کار جدی قرار  ھای اساسی نظام اقتصادی بدانيم زيربنای ھمه آن چالش

  .توان اين مشکالت را حل کرد گيرد می

  

   افزايش دوباره ميزان فروش تسليحات در سراسر جھان

اين . سراسر جھان خبر داده استترين گزارش خود از رونق بازار فروش تسليحات در  در تازه» سيپری«ه صلح مؤسس

 بيشترين سود را از اين رونق امريکااروپا و . شود افزايش از تشديد درگيری و جنگ در نقاط مختلف جھان ناشی می

 .اند برده

ترين گزارش  ، تازه١٣٩٦ آذر ٢٠ - ٢٠١٧ دسمبر ١١، روز دوشنبه )سيپری( المللی استکھلم ه تحقيقات صلح بينمؤسس

  .د ميزان خريد و فروش تسحليات در جھان منتشر کردخود را در مور

ای کاھش، مجددا افزايش   ميالدی، ميزان فروش اسلحه و خدمات تسليحاتی پس از دوره٢٠١۶طبق اين گزارش در سال 

 درصد ٣٨ ميالدی ٢٠٠٢ درصد و در مقايسه با سال ٩/١ ميالدی ٢٠١۵اين ميزان در مقايسه با سال . يافته است

 .ه استتر بود بيش

 ميالدی به ارزش نزديک ٢٠١۶سازی در جھان در سال  صد شرکت بزرگ اسلحه در گزارش سيپری آمده است که يک

  .اند ھای تسيلحاتی فروخته  اسلحه و سيستمدالر ميليارد ٣٧۵به 
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ھای  رکته، شمؤسسبنابر گزارش اين . اند  موفق به افزايش ميزان فروش خود شدهامريکاسازی  به ويژه صنايع اسلحه

 درصد افزايش داده و به بيش ۴ ميزان فروش توليدات تسليحاتی خود را ،٢٠١۶اند در سال   توانستهامريکاسازی  اسلحه

  . برساننددالر ميليارد ٢١٧از 

سو و تشديد تمايل ديگر کشورھا به خريد   از يکامريکاھای ارتش  يتمأموره سيپری افزايش مؤسسطبق تحقيقات 

  . علت اين روند صعودی بوده استیامريکائتسليحات 

ترين  شود، مدرن کننده اسلحه در جھان محسوب می ترين توليد ھد مارتين که بزرگ  لوکامريکائیبرای نمونه شرکت 

ترين خريدار اين   را به ديگر کشورھا از جمله بريتانيا، ايتاليا و نروژ فروخته، اما بزرگ٣۵ی اف  ھای جنگنده جت

  .ستريکاامھا خود ارتش  جت

 درصد از سھم فروش تسيلحات در جھان در دست صنايع ۵٨گزارش سيپری حاکی از آن است که نزديک به 

ترين فروشندگان  بندی بزرگ کشورھای اروپای غربی و سپس روسيه در رده.  استامريکاسازی اياالت متحده  اسلحه

  .ھای دوم و سوم قرار دارند اسلحه در رتبه

سازی  ھای اسلحه که شرکت در حالی.  زيادی ميان کشورھای گوناگون وجود دارداگست نيز تفئیدر بين کشورھای اروپا

سازی فرانسه و  ھای اسلحه اند، ميزان فروش شرکت  موفق به افزايش ميزان فروش توليدات خود شدهئیی و بريتانياالمان

  .ايتاليا سيری نزولی را طی کرده است

از ) کننده خودروھای نظامی توليد( متال و شرکت راين) کننده تانک توليد( س مافایی کراوالمانھای  برای نمونه شرکت

  .اند ، خاورميانه و جنوب شرق آسيا سود بردهئیافزايش تقاضای کشورھای اروپا

اين بسيار «: گويد ه سيپری، در اين باره میمؤسسھای تسليحاتی در  خانم اوده فلوران، مدير بخش تحقيقات درباره ھزينه

طبيعتا . ھای حاکم ارتباط دھيم دشوار است اگر بخواھيم ميزان باالی خريد تسليحات در جھان را تنھا به تداوم جنگ

چنين  برای نمونه ميزان فروش برخی تسليحات مانند فشنگ و مھمات و ھم. توان ارتباط ميان اين دو را انکار کرد نمی

 ».خودروھای نظامی زمينی بيشتر شده است

 ارتباط دارد که ھنوز به جنگ ئیھا  او، بايد در عين حال توجه داشت که افزايش فروش اسلحه در جھان به تنش به گفته

کند که وضعيت تھديدآميز در برخی از مناطق جھان  خانم فلوران در اين باره خاطر نشان می. اند و درگيری نيانجاميده

 .تشديد شده است

 ميالدی در ٢٠١۶اين کشور در سال . تا به آن اشاره کرد، کره جنوبی استتوان در اين راس يکی از مواردی که می

تر سالح خريداری کرده است؛ امری که به باور اوده فلوران از   درصد بيش٦/٢٠مقايسه با سال پيش از آن به ميزان 

  .شود کننده در منطقه ناشی می وضعيت امنيتی نگران

کند و و در واکنش به اين معضل نيز  ی کره شمالی حس میراکتای و  هکره جنوبی تھديد شديدی از سوی برنامه ھست

سازی کره  ھای اسلحه ترين سود را از اين روند، شرکت بيش. ھای تسليحاتی خود را افزايش داده است بودجه و ھزينه

  .برند که در وھله نخست با وزارت دفاع اين کشور ھمکاری دارند جنوبی می

 که ئیجا از آن. ، چين نيز در اين ميان بايد به جمع فروشندگان بزرگ اسلحه پيوسته باشده سيپریمؤسسبنابر گزارش 

زنی بسنده  آمار و ارقام دقيق و موثقی در اين ارتباط وجود ندارد، کارشناسان سيپری در ارتباط با چين تنھا به گمانه

  .کنند می
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سليحاتی برخی از خريداران ھميشگی سالح در يکی از نکات درخور توجه در گزارش سيپری اين است که بودجه ت

 و افريقائیبيش از ھمه کشورھای .  با توجه به کاھش بھای نفت و گاز با مشکل روبرو بوده است،٢٠١۶جھان در سال 

  .اند، سالح بخرند چه قصد داشته تر از آن اند، کم طوری که ناگزير شده اند، به ی جنوبی با اين معضل مواجه بودهامريکا

اند، ميزان فروش خود را افزايش دھند، اما اين ميزان با توجه به  سازی روسيه نيز اگر چه توانسته ھای اسلحه کتشر

چه بوده که انتظار   از سوی ديگر کمتر از آنامريکاھای اتحاديه اروپا و  کاھش بھای نفت و گاز از يک سو و تحريم

  .رفته است می

  

  ماجرای غم انگيز حقوق بشر

ھای گذشته مورد تصويب قرار گرفته  داری در قرن بيست و يکم، اغلب قوانين حقوق بشری که در سده مايهسيستم سر

برای مثال، اکنون ھيچ دولتی در جھان، قرارداد . شود ھا پس گرفته می بود دستاوردھای مھمی بودند که اکنون ھمه آن

 امر باعث شده است که ھر سال صدھا پناھجو در مسير ھمين. کند  ژنو درباره پناھندگان را اجرا نمی١٩۵١کنوانسيون 

 ئیاند خودشان را به کشورھای اروپا و يا اگر ھم موفق شده. رسيدن به يک کشور امن جان خود را از دست بدھند

 به ھا را اند و يا آن ھای پناھندگی در شرايط روحی و روانی و بھداشتی درازمدت قرار داده پذير برسانند در کمپ پناھنده

  .اند کشور ناامن دپورت کرده

ھای سازمان ملل و سازمان جھانی کار و غيره را پذيرفته و  بسياری از کشورھا با وجود اين که قوانين و کنواسيون

دھند مانند لغو اعدام،  ھا نمی ترين اھميتی به آن اند و يا کم  نکردهئیھا در کشور خود اجرا اند اما ھرگز آن امضاء کرده

  ... رتايد جنسی، لغو کار کودک، رعايت آزادی بيان و انديشه و تشکل ولغو آپا

ھا به حيات خود ادامه بدھد اما ھمواره در سطح  تواند بدون آن کس نمی حقوقی که ظاھرا کيفيت ذاتی انسان است و ھيچ

گی اعالميه جھانی حقوق آزادی بيان و انديشه يکی از مواد مھم در اصول انسانی و فرھن. شود جھان زير پا گذاشته می

بندی به آن به طرز وحشتناکی با محدوديت  بشر است که در کشورھای عقب مانده و استبدادی رعايت نکردن و عدم پای

   .و سرکوب روبرو ساخته است

 چنان از موارد ناقض حقوق کنند ھم ھای مختلف کار می عدالتی نسبت به کارگران و کارمندانی که در قسمت تبغيض و بی

ھا، به ويژه در کشورھائی نظير  ھا و کارخانه از طرفی استثمار کودکان و نوجوانان در کارگاه. فردی و اجتماعی است

ترين دستمزد و برخوردار نبودن از حقوق  نئيبا پا... ايران، ترکيه، عراق، افغانستان، فلسطين، ھندوستان، پاکستان و

  .مراتب اسفناک و ضدانسانی استوضعيت کارگران مھاجر به . کنند کودک کار می

چون حکومت اسالمی ايران، که قدرت مطلق در اختيار حاکميت مذھبی است نقض   ھمئیھا در قاره آسيا، حکومت

عنوان  فقر به. شدت بر وخامت آن افزوده شده است حقوق بشر در ھمه موارد زندگی نه تنھا بھبود نيافته، بلکه به

ھا به امکانات محدود موجود  چون ايران، مانع از دسترسی افراد و گروه جوامعی ھمخاستگاه مشترک طبقاتی اکثريت 

  . است

تر در اختيار و دسترسی اقشار مرفه يا باالتر ھستند موجب شده تا  از طرف ديگری توزيع نادالعانه امکانات که بيش

ت و نفض حقوق انسانی و فردی و گذشته از محرومي. ھا زندگی کنند ميلوين ھا انسان حتی در مناطقی مثل آلونک

ھای  طور مطلق مردساالرانه با بينش ای اين پديده شوم گسترش پيدا کرده و فضا به طور فزاينده اجتماعی زنان که به

 مثل حکومت اسالمی رايج ئیھا ھای کاری در حکومت ھای جنسی از نوجوانان در محيط استفاده ازتجاعی است سوء

  . است
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 نظير حکومت اسالمی برای سرپوش گذاشتن بر حقايق و عدم دسترسی ئیسور رسمی در کشورھاخود سانسوری و سان

  ...دھد و طور آشکاری نقض حقوق بشر را نشان می به اطالعات و آمار شفاف به

 

  تنش جديد در روابط اسرائيل و فلسطين

. ھای گسترده گرديد ھا و درگيری ، باعث تنشترمپعنوان پايتخت اسرائيل از سوی  رسميت شناختن اورشليم، به به

عنوان پايتخت  را به) المقدس بيت(  گفت که اورشليم٢٠١٧ دسمبر چھارشنبه ششم امريکاس جمھور ئي، رترمپدونالد 

  .جا را صادر کرده است آويو به آن شناسد و دستور انتقال سفارت اياالت متحده از تل اسرائيل به رسميت می

 به اورشليم را به تصويب رساند، اما روسای جمھوری قبلی آن را امريکانتقال سفارت  ا١٩٩۵ در سال امريکاکنگره 

 نيز يک بار اين تعليق ترمپپرزيدنت . اجرا نکردند و ھر شش ماه يکبار تعليق اجرای مصوبه کنگره را امضاء کردند

  .شش ماه را امضاء کرد و اين تعليق روز دوشنبه به پايان رسيد

 بخش شرقی کنترول بخش غربی و اردن کنترول ميالدی اسرائيل ١٩۴٨ی است که، در سال  در حالترمپاعالم 

 بخش کنترول ١٩۶٧داند، پس از جنگ سال  اسرائيل که اين شھر را پايتخت ابدی خود می. اورشليم را در اختيار گرفت

  .شرقی آن را نيز در دست گرفت

چنين برای مسلمانان شھری بسيار   برای يھوديان، مسيحيان و ھماورشليم به دليل وجود اماکن مذھبی و تاريخی در آن،

 .المللی باقی بماند مقدس است، و سازمان ملل متحد زمانی پيشنھاد کرده بود که يک شھر بين

 شورای امنيت سازمان ملل مبنی بر غيرقانونی بودن ۴٧٨، با وجود قطعنامه شماره امريکاس جمھور ئيگفتنی است ر

زمان به رسميت شناختن قدس به «: عنوان پايتخت اين کشور، ادعا کرد  شرقی به اسرائيل و اعالم آن بهالحاق اورشليم

 به اورشليم امريکاچنين دستور داده آمادگی الزم برای انتقال سفارت  ، ھمترمپ» .عنوان پايتخت اسرائيل فرارسيده است

  . صورت گيرد

 

  مريکا به اورشليمنشست عمومی سازمان ملل عليه انتقال سفارت ا

 آذر نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل متحد با موضوع بررسی انتقال ،٣٠ - دسمبر ٢١شنبه  روز پنج

ای  نامه نويس قطع که متن پيش با وجود اين.  به اورشليم به درخواست کشورھای ترکيه و يمن برگزار شدامريکاسفارت 

آورد، اکثريت کشورھای عضو در صحن سازمان   نمیامريکاھوری که در اين نشست مطرح شد نامی از رياست جم

 . برای انتقال سفارت کشورش به اورشليم موضع گرفتندترمپملل عليه تصميم دونالد 

 که ئیسی نام کشورھا.با وجود تھديدھای نيکی ھيلی، نماينده دائم اياالت متحده در سازمان ملل که گفته بود واشنگتن دی

نامه مطرح شده در اين جلسه رای مثبت،  نويس قطع  کشور به پيش١٢٨دھند را از ياد نخواھد بود،  رای امريکاعليه 

 . کشور رای منفی دادند٩ کشور رای ممتنع و ٣۵

:  به برخی از کشورھای عضو گفتامريکاھای مالی  گيری با اشاره به کمک  پيش از رایامريکانماينده اياالت متحده 

شويم  ھای ما ناکام بماند، ناچار می گذاری اگر سرمايه. تر طلب کنيم ھايمان بيش گذاری ای سرمايهما وظيفه داريم که بر«

توانيم فکر  ھا می نامه پيش روی ماست به اين که اين قطع اکنون. ھای مولدتری مصرف کنيم که منابع خود را به شيوه

 ».کنيم

خبرنگاران ھم سازمان ملل و ھم کشورھای عضو را به گيری مقابل   ھم يک روز پيش از اين رأیترمپخود دونالد 

گيرند و بعد   از ما پول میدالر و حتی ميلياردھا دالرھا صدھا ميليون  آن«:  تھديد کردامريکاکاھش بودجه دريافتی از 
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اين .  نيستخيالی. بگذاريد عليه ما رای بدھند. ھا ھستيم بسيار خوب، ما در حال تماشای اين رای. دھند عليه ما رأی می

 ».انداز کنيم تری پس موجب خواھد شد که ما پول بيش

پيروزی «گيری، آن را  س تشکيالت خودگردان فلسطين، بالفاصله پس از مشخص شدن نتيجه رایئيمحمود عباس، ر

، تصميم سازمان ترمپای، ضمن تشکر مجدد از  وزير اسرائيل ھم در بيانيه دفتر نخست. توصيف کرد» برای فلسطين

 که به اين تصميم رأی ئیشناخت و در عين حال رضايت خود را نسبت به تعداد زيادی از کشورھا» مردود«لل را م

 .ندادند اعالم کرد

نمايندگان .  حمايت کنند، رأی ممتنع دادندامريکاکشور از جمله کانادا، که مقامات فلسطينی انتظار داشتند از موضع  ٣۵

 در به رسميت دادن به ترمپجانبه  تر در تريبون سازمان ملل از حرکت يک بيشکشورھای ممتنع، از جمله مکزيک، 

 .ھای پيشين سازمان ملل دانستند المللی قطعنامه عنوان پايتخت اسرائيل انتقاد کردند و آن را خالف قوانين بين اورشليم به

 .گيری حضور نداشتند کشور در رای ٢١

  

  یپراتورامھای مذھبی و  اورشليم در چھارراه جنگ

 بار محاصره ٢٣ی بوده، امپراتورھای مذھبی و  شايان ذکر است که در طول تاريخ شھر اورشليم در چھارراه جنگ

ھا، اعراب،  ھا، بيزانسی رومی:  بار تسخير شده و سقوط کرده است۴٢ بار تحت تھاجم قرار گرفته و ۵٢شده، 

  .شان است ھا که اروشليم پايتخت کشور ه فلسطينیھا؟ و البت ئیھا، بريتانيا ھا، عثمانی ون، مملوکليبياص

، »نکبه« سال پس از ١٩  در جريان اين جنگ،.  برجسته شد١٩۶٧المقدس به ويژه پس از جنگ شش روزه   بيتمسأله

 ،١٩۴٨تر در سال  بخش غربی پيش. اورشليم شرقی را اشغال و کند» نکسه«اسرائيل توانست در روزھای موسوم به 

 .المللی تعريف کرده بود تا پيش از آن، سازمان ملل اورشليم را يک منطقه ويژه بين. ھا افتاده بود لیبه دست اسرائي

به معنای » نکسه«است؛ » فاجعه« به معنای ١٩۴٩ تا ١٩۴٧ھای  موج اول اشغال و اخراج فلسطينيان در سال» نکبه«

 روزه ۶شان در جريان جنگ  لسطينيان از سرزمينتر شدن فاجعه، به ھمين موج دوم اشغال و اخراج ف تر و عميق وخيم

سير اتفافات در نيم قرن گذشته و با توجه به . اشاره دارد؛ بسياری از آوارگان جديد ساکنان اورشليم شرقی بودند

 .به شکلی دائمی و پيوسته ادامه داشته است» نکسه«دھد که   اسرائيل نشان میئیھای جمعيتی و فضا سياست

شود؛ از  ه صلح، بخش غربی متعلق به اسرائيل و بخش شرقی متعلق به دولت آينده فلسطينی تصور میعالبا در معادل

عنوان يک واحد بخشی از  ، اما حاکميت اسرائيل، ھر دو بخش اروشليم شرقی و اورشليم غربی را به١٩٨٠اوايل دھه 

فاقد « خود ۴٧٨ و ۴٧۶، ٢۵٢ھای  نامهکند، اقدامی که البته شورای عالی امنيت آن را در قطع خاک خود حساب می

 .دانسته و محکوم کرده است» اعتبار

  

  کند  آويو، به شھر اورشليم منتقل می گواتماال، اعالم کرد سفارت خود در اسرائيل را از تل

ورشليم آويو، به شھر ا گواتماال اولين کشوری است که بعد از اياالت متحده، اعالم کرد سفارت خود در اسرائيل را از تل

 .منتقل می کند

ی مرکزی اين خبر را بعد از گفتگو با بنيامين نتانياھو، نخست وزير امريکاس جمھوری اين کشور ئيجيمی مورالس ر

 .اسرائيل اعالم کرد

 و اسرائيل، عليه قطعنامه سازمان ملل برای رد پايتختی اورشليم امريکاگواتماال يکی از ھفت کشوری بود که به ھمراه 

 .ده بودرای دا
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 اعالم کرد اورشليم را به عنوان پايتخت اسرائيل به رسميت ترمپتر جمھوری چک نيز، بعد از اعالم پرزيدنت  پيش

وگو با متحدان جھانی، تصميم خود را اتخاذ خواھد  شناسد، اما برای انتقال سفارت به اين شھر بعد از جلسه و گفت می

  .کرد

  

 نبول نشست سازمان ھمکاری اسالمی در استا

در استانبول با شرکت » العاده سازمان ھمکاری اسالمی نشست فوق« آذر به دعوت اردوغان ٢٢روز چھارشنبه 

ُ مبنی بر به رسميت شناختن شھر قدس ترمپاين نشست در واکنش به تصميم .  دولت اسالمی برگزار شد۴٨نمايندگان 

 ترمپکننده تصميم  ھای شرکت  فراخوان داده شده بود، دولتجا  به آنامريکابه عنوان پايتخت اسرائيل و انتقال سفارت 

از نظر آنان اين تصميم به تقويت تندروی و تروريزم کمک . نه ارزيابی نمودند و آنرا محکوم کردندمسؤوالرا غير 

  . خواستند اين تصميم را لغو کندامريکاخواھد کرد و از 

   

 گری اردوغان ھای عثمانی خواب

گری و تداوم پايمال کردن حقوق مردم فلسطين از  ، اقدامی در جھت به رسميت شناختن اشغالرمپتبدون شک تصميم 

تر از ھرموضوع ديگری از آن صحبت به  چه کم ، آن»نشست سازمان ھمکاری اسالمی«اما در . جانب اسرائيل است

اصلی صحبت ھمه رھبران در مقابل تم . ميان آمد، حقوق مردم فلسطين و سرنوشت مردم آواره اين منطقه بود

ھمان مسجدی که . کننده در اين تجمع ارتجاعی دفاع از مسجد القصی به مثابه يکی از نمادھای اسالمی بود شرکت

جويانه و جنگ افروزانه خود را پيش  ھای مداخله اصطالح آزادسازی آن، سياست ھاست تحت نام به حکومت اسالمی سال

  .برد می

 در قبال اسرائيل بوده و در امريکاھای تاکنونی  تصميمی سياسی و در راستای سياست ترمپواضح است که تصميم 

با وجود اين که دولت . ھا در تحوالت آتی منطقه و بر اساس مصالح خودش اتخاذ شده است چھارچوب بده و بستان

برد، اما  لسطين نام میاسرائيل و ف» صلح«اصطالح پروسه   در تبليغات خود اين تصميم را در جھت خدمت به بهترمپ

اين تصميم به نفاق . ديده فلسطين و سرنوشت آنان است  در ضديت آشکار با مصالح و منافع مردم ستمترمپاين تصميم 

تری  تری را موجب خواھد شد و تعداد بيش شود، خشونت بيش تری ميان مردم فلسطين و اسرائيل منجر می و دشمنی بيش

 . از مردم قربانی خواھند شد

 

 بحران در سياست خارجی ترکيه

تقريبا روزی نيست که .  شکافی عميق شکل گرفته استامريکاخصوص  ھاست بين ترکيه و کشورھای غربی به مدت

 . ھايش سخنی به ميان نياورد  و سياستامريکاس جمھور ئيس جمھور ترکيه عليه رئيرجب طيب اردوغان ر
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المللی از چرخشی بزرگ در سياست خارجی  ای و بين يگران اصلی منطقهھای تنش در مناسبات ترکيه با ديگر باز کانون

هللا گولن و پرونده رضا   بر سر استرداد فتحامريکاچرخشی که به دنبال تشديد اختالفات ترکيه با . دھد ترکيه خبر می

شدن دورنمای  در سوريه، کم رنگ امريکازنی و امتيازگيری ترکيه در برابر روسيه و  ضراب، تضعيف قدرت چانه

عنوان  ھا به قضيه به رسميت شناختن اورشليم به عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا و نيز سرايت مجموع اين نارضايتی

در نوع نگرش خود به عرصه روابط » اعتمادی بحران بی«، دولت اردوغان را با امريکاپايتخت اسرائيل از سوی 

  . الملل روبرو ساخته است بين

ترين الگو در خاورميانه از طريق پيروی از   با ھدف تبديل ترکيه به موفق،٢٠٠٢ و توسعه در سال حزب حاکم عدالت

ترکيه با ثبت رشد توليد ناخالص . اصول سه گانه سکوالريسم، دموکراسی، و بازار آزاد زمام قدرت را در دست گرفت

. دترين اقتصادھای جھان معرفی کرده بودعنوان يکی از رو به رش  خود را به٢٠١٠ درصدی در سال ٩داخلی تقريبا 

برد اصالحات سياسی و قانون اساسی نيز توانسته بودند حکم اعدام را از ميان برداشته و با  رھبران ترکيه با پيش

گشايش فصلی نو در موضوع حقوق شھروندی مردم کرد عمال کشورشان را در مسير پيوستن به اتحاديه اروپا قرار 

 ترکيه حتی برای عادی سازی مناسبات با ارمنستان دشمن ديرينه خود نيز گام ٢٠١٠ تا ٢٠٠۵ ھای بين سال. دھند

 .برداشته بود

اما برای . گرد دموکراسی در منطقه انجاميد ھای بھار عربی اگرچه به مروز زمان به عقب موج تحوالت و دگرگونی

با روی کار . ک را در بوته آزمايش قرار دھداتيژيسترترکيه در آن سال ھای آغازين فرصتی فراھم کرد تا نظريه عمق 

 از اميد در ميان رھبران ئیھا بارقه) حزب مورد حمايت اردوغان( المسلمين در مصر آمدن محمد مرسی و حزب اخوان

اردوغان و داوود اوغلو با صدور » رويای نئوعثمانی. ترکيه برای بسط نفوذ قدرت نرم اين کشور در منطقه روشن شد

تفکر . شد تر می خوش تحوالت بھار عربی شده بودند به واقعيت نزديک  که دستئیالمسلمينی به کشورھا اخوانتفکر 

خواست  اما ترکيه می. داد المسلمين ھمان تفکری بود که بنای ايدئولوژی حزب عدالت و توسعه را تشکيل می اخوان

تنھا بين اسالم و نئوليبراليسم تضاد زيادی متصور نبود، ای که ظاھرا نه  ای تازه و مدرن از آن ارائه دھد، نسخه نسخه

 .بلکه پيشرو و مترقی نيز بود

المسلمين  ھای سياسی وابسته به اخوان با بروز جنگ داخلی در سوريه دولت ترکيه باز ھم به حمايت از احزاب و گروه

.  بعث به رھبری بشار اسد شددر سوريه پرداخت و آشکارا خواستار روی کارآمدن اين احزاب به جای حزب حاکم

گفت و معتقد بود با توجه به سرکوب  سخن می» ظرف چند ماه«داوود اوغلو با اطمينان خاطر از برکناری اسد 

 دير يا زود گزينه مداخله امريکااعتراضات مردمی و نقض حقوق بشر توسط حکومت اسد، ائتالف ناتو به رھبری 

 .دستور کار قرار خواھد داد را در ليبيانظامی در سوريه به سبک 

 شاھد ٢٠١۶ جوالیک گير کرده بود در ستراتيژيدولت اردوغان که در بعد سياست خارجی در سوريه در تنگنای 

 از نيروھای کرد سوريه ترکيه امريکا به دنبال تداوم پشتيبانی ،٢٠١۶ اگستيک سال بعد در . کودتای نظامی بود

را با ھدف مقابله با داعش و نيروھای کرد از طريق ايجاد منطقه حائل در شمال » سپر فرات«عمليات نظامی موسوم به 

 از ئی و اروپاامريکائیسو و انتقادات مقامات   و ترکيه در جنگ سوريه از يکامريکااختالف بين . سوريه آغاز کرد

 بشر و دموکراسی زير ترکيه به دليل سرکوب ھای فراگير وجھه ترکيه را به عنوان کشوری متعھد به موازين حقوق

مقامات ارشد اتحاديه اروپا نيز از توقف مذاکرات الحاقی برای عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا خبر دادند، .  بردسؤال

 .اعتمادی ميان ترکيه و غرب دامن زد امری که به بی
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ر در دوران پس از کودتا ھای اجتماعی، سياسی و اقتصادی اين کشو ھای دشوار ترکيه در سوريه و نيز دگرگونی چالش

زمانی که روسيه با ورودش به عرصه رقابت . را آشکار ساخت» کستراتيژيعمق «ھای دکترين  به تدريج محدوديت

ک ستراتيژيزنی و برد   داد، ترکيه قدرت چانهتغييرژئوپليتيک در سوريه توازن قوا را به نفع خود، اسد و بعدھا ايران 

 اين کشور با روسيه و ايران، ئیگرا  که امروز با وجود وجود ھمئیی از دست داد تا جاا طور قابل مالحظه خود را به

بايد با ھماھنگی و مشورت با پوتين ) ِطور مثال مداخله نظامی در عفرين به( ھای خود گيری آنکارا در بسياری از تصميم

ست که   و مسکو ذکر اين نکته ضروری بين آنکارائیگرا به رغم وجود ھم. در چھارچوب مذاکرات آستانه اقدام کند

  .اعتماد است ترکيه ھنوز نسبت به رويکرد روسيه در قبال آينده کردھای سوريه بی

 جز برکناری ئیخواستند ترکيه را به قدرت اول منطقه تبديل کنند و به ھيچ سناريو سران حزب عدالت و توسعه که می

عالوه بر اين، . اند ت خارجی بلند پروازانه خود دست نيافتهاسد راضی نبودند اکنون به ھيچ يک از اھداف سياس

 ترکيه با ايران و ئیگرا  به دليل اتھامات رضا ضراب به اردوغان و نزديکانش، ھمامريکااعتمادی بين ترکيه و  بی

 . از روسيه به اوج خود رسيده است۴٠٠- روسيه، و تالش ترکيه برای خريد سامانه اس

رانش رويای پيوستن به اتحاديه اروپا و بدل شدن به قدرت اول خاورميانه را حداقل برای مدتی فک اکنون اردوغان و ھم

عنوان عناصر اصلی سياست خارجی نوين ترکيه  ستيزی به امريکا و ئیگرا بينند از دو فاکتور اسالم طوالنی تمام شده می

قيد و بند قدرت در  د در داخل ترکيه و تصاحب بیپيمانانی ھم رای در منطقه، تحکيم موقعيت حاميان خو برای يافتن ھم

اما بايد ديد سياست خارجی ترکيه با وجود مشکالت اقتصادی، سياسی و امنيتی پيش رو . گيرند اين کشور بھره می

 .اعتمادی و حس ناامنی خود بکاھد چگونه خواھد توانست از عمق بی

  

  ته شدنگاران در جھان شناخ ترين زندان روزنامه ترکيه بزرگ

، در گزارش ساالنه خود، برای دومين سال امريکانگاران، يک نھاد غيردولتی مستقر در  کميته حمايت از روزنامه

  .نگاران در جھان معرفی کرد ترين زندان روزنامه عنوان بزرگ پياپی، ترکيه را به

  

 اعتراض به زندانی شدن روزنامه نگاران در ترکيه

  

  نان دولت را اخراج کرد تن از کارک٢٧۵٠دولت ترکيه 

ھای   و ارتباط با گروه٢٠١۶  جوالی ١۵اخراج کارکنان دولتی در ترکيه به بھانه مشارکت در کودتای نافرجام 

 . تن از کارکنان دولتی را اخراج کرد٢٧۵٠ترين مورد دولت ترکيه  در تازه. ھنوز ادامه دارد» تروريستی«
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ھا که در زمان وضعيت  اين دستورالعمل. ورالعمل جديد و مھم صادر کرد، دولت ترکيه دو دستدسمبر ٢٤شنبه  روز يک

  .ھای رسمی اين کشور منتشر شده است  کنند، در روزنامه العاده به منزله قانون عمل می فوق

 اند و  تن از کارکنان دولت اخراج شده٢٧۶۶اند که  ھای جديد گزارش داده ھای ترکيه با استناد به دستورالعمل روزنامه

 کارمند سازمان امور دينی کشور ٣۴١طبق ھمين گزارش . اند  نفر اخراجی نيز دوباره به سرکار خود بازگشته١١۵

 .اند  دانشگاھی نيز اخراج شده١٠۵ نظامی و ۶٣٧. اند  نفر نيز به سر کار خود بازگشته١٨اخراج شده و 

اين افراد به ارتباط با . شدگان ھستند  اخراجھای خارجه، کشور و دفاع نيز در ميان خانه برخی از کارکنان وزارت

 .اند متھم شده» تروريستی«ھای  گروه

  .اند و بنياد از جمله دو روزنامه ھم بسته شده  انجمن ١٧عالوه بر افراد اخراج شده، 

 

 ، استقرار خودروھای زرھی روی پل بسفر٢٠١۶ جوالی ١۵اولين تصوير از شامگاه 

 مانند آموزش و پرورش، بھداشت ئیھا  ھزار کارمند جديد در حوزه١١٠ در سال آينده دولت ترکيه مدعی شده است که

 . و درمان و وزارت دادگستری استخدام کند

ھای آموزش و پرورش،   نيروھای تازه از جمله در بخش لدريم، نخست وزير ترکيه گفته است که استخدامئيبينالی 

 ھزار پرسنل تازه در بخش بھداشت و ٣۶ ھزار آموزگار جديد، ٢٠ لدريم،ئيبه گفته .  خواھد بودئیپزشکی و قضا

 . ھزار نفر در وزارت دادگستری استخدام خواھند شد١۵درمان و 

مجلس ترکيه در . العاده صادر شده است ھا در چارچوب وضعيت فوق به گزارش خبرگزاری آناتولی، اين دستورالعمل

 . موافقت کردجنوری ١٩کم  العاده تا دست وق با طرح دولت برای تمديد وضعيت فاکتوبرماه 

ھای سراسری کارمندان دولت را   اخراج ،٢٠١۶ جوالی ١۵ از باال، کنترولآنکارا پس از کودتای نافرجام و يا تحت 

 ھزار نفر از کارکنان دولت از جمله قاضی، آموزگار، دانشگاھی و محقق در ١۴٠پس از اين کودتا بيش از . آغاز کرد

 .نگاران و دانشگاھيان مخالف دولت دستگير شدند  ھزار نفر از جمله روزنامه۵۵راج شدند و بيش از ترکيه اخ

هللا گولن، واعظ ترک مقيم پنسيلوانيای  دولت ترکيه فتح. هللا گولن متھم شدند اغلب دستگيرشدگان به ھمکاری با فتح

 .داند  می٢٠١۶ جوالی ١۵ کودتای ناموفق مسؤول را امريکا

  . ھزار نفر زخمی شدند٢ نفر کشته و بيش از ٢۴٩ان اين کودتا بيش از در جري

العاده اعالم کرده تا بتواند  س جمھوری ترکيه به بھانه کودتا وضعيت فوقئيگويند، رجب طيب اردوغان، ر منتقدان می

المللی از  ای بيننھادھ. نگاران مستقل را سرکوب کند سازی و کردھای مخالف دولت و روزنامه مخالفان خود را پاک

 .کنند رفتار دولت ترکيه انتقاد می
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  جعبه سياه حکومت اسالمی ايران و ترکيه» رضا ضراب«

 زندانی است بعد از چند ھفته در دادگاه فدرال نيويورک امريکاتبار که در  رضا ضراب، تاجر اھل ترکيه و ايرانی

رکای سابق خود شھادت داد و بخشی از سيستمی که او و عنوان شاھد عليه ش  اما نه در مقام متھم بلکه به حاضر شد،

  .ھای بين المللی عليه حکومت اسالمی ايران را شرح دھد شرکايش برای دور زدن تحريم

او . ھای ارشد حکومت اسالمی ايران ديدار داشت ضراب در دادگاه گفت بعد از چند معامله با نھادھای ايرانی، با مقام

س جمھوری وقت ايران نيز ئيس بانک مرکزی، به مالقات با محمود احمدی نژاد رئيبھمنی رضمن اشاره به نام محمود 

 .اشاره کرد

ھای  رسانه. ھای اخير به ثروت رسيد، مطرح شد نام رضا ضراب در ايران، به ھمراه بابک زنجانی تاجری که در سال

وش نفت ايران در دوره رياست جمھوری ايران او را شريک زنجانی معرفی کردند که به او برای انتقال پول فر 

  .کرد نژاد کمک می احمدی

 

دادستانی .  دستگير شدامريکا داشت که توسط امريکا به ھمراه دوستان خود سفری به فلوريدای ،٢٠١۵ضراب سال 

يم  که حکومت اسالمی ايران تحت تحر٢٠١۵ تا ٢٠١٠ھای   آقای ضراب و چند نفر ديگر را متھم کرده در سالامريکا

  .اند جا کرده  پول فروش نفت ايران را جابهدالرای خود بود، چندين ميليارد  برای برنامه ھسته

ھای ارشد حکومت اسالمی ايران و ترکيه نيز نقش  گويند در اين پرونده غير از ضراب مقام  میامريکاھای  دادستان

 .دارند

در پرونده . ن از طريق ترکيه صورت گرفته استھای حکومت اسالمی ايرا  و انتقال پولئیشو عمده فعاليت پول

 از ديگر .در بازداشت ھستند» محمد ھاکان آتيال«و » رضا ضراب« نفر متھم ھستند که تنھا ٩ھا،  دورزدن تحريم

 .وزير سابق اقتصاد ترکيه است» محمد ظفر چاغاليان«متھمان مھم اين پرونده 

س جمھوری ئيشايد بخشی از نگرانی ر. نی خود را اعالم کردرجب طيب اردوغان، از ابتدای بازداشت ضراب نگرا

 .ترکيه اعترافات احتمالی رضا ضراب عليه شرکای خود در ترکيه باشد

 به محمد ظفر چاغاليان وزير وقت دالر ميليون ۵٠ضراب در جلسه چھارشنبه در بخشی از شھادت خود گفت بيش از 

وزير وقت اقتصاد ترکيه ھم در مقابل کمک کرده که او با . ه داده استاقتصاد ترکيه، برای انتقال طال به ايران رشو

 .توافقی انجام بدھد که ايران بتواند از اين طريق با انتقال طال، پول خود را در خارج خرج کند»  بانک ھالک«

ای به رشوه پنجاه  ارهگويد وزير اقتصاد در چارچوب قوانين ترکيه اقدام کرده و اش دولت ترکيه اين اتھام را رد کرده می

 .ميليونی نکرده است
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 نيز که ضراب و پنجاه نفر ديگر به جرم قاچاق دستگير شدند، اين ٢٠١٢ضراب از حاميان اردوغان بود و سال 

 .اردوغان بود که به کمک او آمد

 ترمپ دونالد  و رودی جوليانی شھردار سابق نيويورک که از نزديکان دولتامريکامايکل موکاسی دادستان سابق کل 

 .شود، از جمله وکالی رضا ضراب ھستند محسوب می

ی نفت در برابر طال در دالر در پرونده يک ميليارد امريکارضا ضراب، تاجر ايرانی ترکيه ای، که شاھد اصلی دولت 

رال در ھا در بازداشتگاه فد گويد پس از آغاز به ھمکاری با دادستان  عليه ايران است میامريکاھای  نقض تحريم

  .بروکلين، تھديد به مرگ شد

 او .شنبه در دادگاه گفت به يک ھم سلولی او دستور داده شده بود با چاقو او را بکشد ضراب پنج: نيويورک تايمز نوشت

کنم و به اين  او گفت شنيده بود که من ھمکاری می. دادم داشتم جانم را از دست می«:  کردتأکيد منصفه ھيأتخطاب به 

  ». کشتن من را داردخاطر قصد

 .ای نامعلوم منتقل شد او پس از اين تھديد از زندان بروکلين به يک مرکز اف بی آی در منطقه

ھا نگرفته بود مورد تھديد قرار   ساله در دادگاه خود گفت اگر او تصميم به ھمکاری با دادستان٣۴رضا ضراب 

 .گرفت نمی

 »ا تصميم گرفتيد در ھر صورت به عنوان شاھد حاضر شويد؟ولی آيا شم«: ھا از او پرسيد يکی از دادستان

 ».بله جناب. جا ھستم من اين«: ضراب پاسخ داد

 عليه امريکاھای  ھای ارشد ترکيه از جمله رجب طيب اردوغان در پرونده دور زدن تحريم شھادت ضراب از نقش مقام

 .ايران پرده برداشت

 از طريق يک امريکاھای  ھی در نيويورک گفته است ايران در اوج تحريمرضا ضراب، تاجر ايرانی ترکيه ای، به دادگا

ضراب مدعی شد که به عنوان بخشی از اين عمليات .  به بازار مالی جھان دسترسی پيدا کرده بودئیشو شبکه وسيع پول

 .ی به وزير اقتصاد ترکيه پنجاه ميليون يورو رشوه داده بوددالرچند ميليارد 

 متھم ئیشو پرونده که رابطه واشنگتن و آنکارا را پر تنش کرده است به کالھبرداری بانکی و پولرضا ضراب در اين 

س ھالک ئيعنوان شاھد در دادگاه عليه مھمت ھاکان آتيال نايب ر ھای فدرال به توافق رسيد تا به بود ولی با دادستان

 .بانک، ديگر متھم پرونده، شھادت بدھد

ير ترکيه، در نخستين واکنش به اظھارات رضا ضراب گفت اين دادگاه يک نمايش و بکير بزداغ، معاون نخست وز

 .س جمھوری ترکيه، استئيای عليه ترکيه و رجب طيب اردوغان، ر توطئه

اقدام درست را « عليه ايران را نقض نکرده است و امريکاھای  سی ان ان ترک، به نقل از اردوغان گفت ترکيه تحريم

 ».انجام داد

کنند که مدارک و  ای نگاه می ھای طرفدار دولت به اين دادگاه به عنوان توطئه ھای ارشد دولتی در ترکيه و رسانه مقام

 .طور غيرقانونی تھيه شده است ه ترکيه بهئي و قوه قضاپوليسهللا گولن در  شواھد آن توسط اعضای جنبش فتح

  

  پرسی در اقليم کردستان عراق برای استقالل ھمه

، در سه استان اربيل، سليمانيه و ١٣٩٦ مھر ٣ - سپتمبر ٢۵برانگيز استقالل کردستان عراق روز  مناقشهپرسی  ھمه

 ميليون ۵ درصد از بيش از ٧٢حدود . با بغداد از جمله کرکوک، برگزار شد» مناطق مورد مناقشه«دھوک، به اضافه 
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کردستان عراق » استقالل« درصد از آنان به ٩٣پرسی شرکت کردند و بيش از   ھزار واجد شرايط ، در اين ھمه٢٠٠و 

  .رای مثبت دادند

ھای عراق، ايران و ترکيه قرار گرفت و مانع  پس از واقعه اقليم کردستان عراق، در محاصره نيروھا شيعی و ارتش

  .اجرای اين ھمه پرسی شدند

در اين . را مورد تحريم قرار دادپرسی استقالل کردستان اقليم کردستان  دولت مرکزی عراق از زمان برگزاری ھمه

خيز  پرسی اکثريت باال با موافقان استقالل بود اما بغداد نيروھای نظامی خود را به منطقه فرستاد و شھر نفت ھمه

 در دست کردھا بود تصرف کرد و پروازھای مستقيم به کردستان را نيز ممنوع اعالم ٢٠١۴کرکوک را که از سال 

  .کرد

 سپاه قدس حکومت اسالمی ايران و در پی کنترولی ارتش عراق و نيروھای شيعه حشد شعبی تحت پس از مداخله نظام

 . ھزار بشکه کاھش يافت۴٠٠آن کاھش درآمدھای نفتی، صادرات نفت اقليم کردستان 

 

  !پرسی استقالل کردستان عراق جايزه حکومت اسالمی ايران از سرکوب ھمه

جبار اللعيبی، وزير نفت عراق . نتقال نفت کرکوک به ايران به توافق رسيدندحکومت اسالمی ايران و عراق، بر سر ا

 . ھزار بشکه نفت خام به ايران صادر خواھد کرد۶٠ تا ٣٠اعالم کرد که عراق به زودی روزانه بين 

عراق به . ساله و قابل تمديد است گويد قراداد نقتی امضاء شده بين ايران و عراق يک جبارالعيبی، وزير نفت عراق می

 .زودی انتقال نفت کرکوک به پااليشگاه کرمانشاه را آغاز خواھد کرد

نظاميان شيعه حشدالشعبی تحت فرماندھی سپاه قدس حکومت اسالمی ايران،  گفتنی است نيروھای ارتش عراق و شبه

 . سال جاری دوباره تصاحب کردنداکتوبربرخی از ميادين نفتی کرکوک را در 

 ھزار بشکه نفت در روز ظرفيت توليد دارد که بخشی از آن به پااليشگاه ۴٣٠ال حاضر حدود مناطق کرکوک در ح

 تا ٣٠براساس قراردادی که اخيرا در تھران بين عراق و ايران امضاء شد قرار شده است بين . شود کرمانشاه منتقل می

ين ميزان ھم ايران نفت خود را به  ھزار بشکه در روز نفت عراق به پااليشگاه کرمانشاه منتقل شود و به ھم۶٠

 .مشتريان عراق در خليج فارس تحويل خواھد داد

 

 ھای خارجی با اقليم کردستان ھشدار دولت عراق درباره معامالت نفتی شرکت

يک . ھای خارجی ھشدار داد که از امضای قراردادھای نفتی با اقليم کردستان پرھيز کنند وزارت نفت عراق به شرکت

روسيه از امضای يک قرارداد نفتی ميليونی با دولت محلی کردستان خبر " نفت روس"ز اين، شرکت دولتی روز پيش ا

 .داده بود

ای اقدام  ، با صدور بيانيه١٣٩٦ مھر ٢٧ – ٢٠١٧ اکتوبر ١٩جبار علی اللعيبی، وزير نفت عراق، روز پنجشنبه 

شور را بدون اطالع دولت مرکزی و وزارت نفت در امضای قراردادھای نفتی در اين ک» ھای خارجی برخی شرکت«

 .در امور داخلی کشورش خواند» دخالت آشکار«و » نهمسؤوالغير«عراق، 

ھای نفتی و گازی اين کشور  نامه در حوزه  کرد که اختيار قانونی برای امضای قرارداد و توافقتأکيدوزير نفت عراق 

 برای ئیھا و قراردادھا اللعيبی ھشدار داد که چنين توافق. اوستتنھا در انحصار دولت مرکزی و وزارتخانه تحت امر 

 .المللی برای بغداد محفوظ خواھد بود بوده و حق اقدامات حقوقی داخلی و بين» آور غيرقانونی و غيرالزام«دولت فدرال 
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 بر سر گيری مناقشه ميان دولت مرکزی و دولت محلی کردستان روسيه، با وجود اوج» نفت روس«شرکت دولتی 

اين . ، اعالم کرد که يک قرارداد ھنگفت نفتی را با دولت محلی اقليم کردستان امضاء کرده است»پرسی استقالل ھمه«

 . بلوک نفتی اين منطقه بسته شده است۵قرارداد بر سر اکتشاف و توليد در 

 بلوک نفتی حدود ۵ھا، از اين طبق برآورد.  ميالدی آغاز شود٢٠١٨قرار است توليد آزمايشی نفت در اين مناطق سال 

ھا  ھای مراحل مختلف پروژه ھزينه» نفت روس«طبق اين قرارداد دوجانبه، .  ميليون بشکه نفت استخراج خواھد شد۶٧٠

 . تقبل خواھد کرددالر ميليون ۴٠٠را بالغ بر 

ھای خود را از راه   ھزينه ازدالر ميليون ٢٠٠شود که اين شرکت دولتی روسی بتواند  بينی می به گزارش رويترز، پيش

ھای ديگری،  بر سر پروژه» نفت روس«طبق ھمين گزارش، اقليم کردستان عراق و . فروش نفت اين منطقه دريافت کند

 .اند  ميالدی، به توافق رسيده٢٠٢١ھای نفتی در سال  از جمله تکميل توسعه ميدان

. ی اين کشور، اقدام به صدور نفت کرده است و مستقل از دولت مرکز٢٠١۴دولت محلی کردستان عراق از سال 

نيز در سال جاری به جمع خريداران نفت کردستان عراق پيوسته است؛ معامالتی که برای » نفت روس«شرکت روسی 

  . درآمد ارزی داشته و دارددالردولت خودمختار کردستان عراق صدھا ميليون 

گذاری در کردستان عراق خبر  ترش دامنه فعاليت و سرمايهاز تصميم خود برای گس» نفت روس«عالوه بر اين، شرکت 

.  ھزينه احداث خط لوله انتقال گاز به ترکيه و اروپا را تقبل کندتأميناين شرکت ابراز تمايل کرده بود که . داده بود

 . تخمين زده شده استدالرھزينه اين پروژه بالغ بر يک ميليارد 

موضعی خويشتندارانه » پرسی استقالل ھمه«اق و اقليم کردستان بر سر روسيه در جريان مناقشه دولت مرکزی عر

 .اربيل سکوت مسکو را به رضايت تعبير کرده است. گرفت و از مخالفت يا موافقت آشکار رسمی با آن پرھيز کرد

 

  اعتراضات شديد در اقليم کردستان عراق

ستعفای آن دست به تظاھرات زده بودند، در شھرھای معترضان کرد که در مخالفت با دولت اقليم کردستان و به سود ا

  .اطراف سليمانيه دفاتر دو حزب حاکم دموکرات و اتحاديه ميھنی را به آتش کشيدند

 آذر در ٢٧ -  دسمبر ١٨ھای محلی کردستان نوشته است که اين حمالت در روز دوشنبه  رويترز به نقل از رسانه

فت و تظاھرکنندگان به دفاتر دو سازمان سياسی ديگر کردستان نيز حمله شھرھای اطراف سليمانيه و حلبچه صورت گر

 .کردند

 .اند که معترضان مسير اصلی بين اربيل و کرکوک را نيز بستند ھای محلی نوشته رسانه

 اين تظاھرات. صبح دوشنبه نزديک به سه ھزار نفر در سليمانيه گرد آمدند تا عليه دولت اقليم کردستان تظاھرات کنند

ھای کارمندان بخش خدمات عمومی انجام  ھا رياضت و تأخير در پرداخت حقوق در اعتراض به وضعيت اقتصادی، سال

 .شد

برخی . ای درخواست کردند ھا و ديگر کارمندان پرداخت حقوق خود را از دولت منطقه تانمارچآموزگاران، کارکنان بي

 .خت نشده استھا بيش از سه سال است که پردا اند که حقوق آن گفته

خبرگزاری رووداو کردستان گزارش داده است که به جز دفاتر حزب دموکرات کردستان و اتحاديه ميھنی، دفاتر جنبش 

 .و اتحاديه اسالمی کردستان نيز توسط معترضان خشمگين به آتش کشيده شدند) گوران( تغيير

ست که در حال حاضر کسی از معترضان گوی شورای رھبری حزب دموکرات کردستان گفته ا عطا شيخ حسن، سخن

 .سوزی دستگير نشده است در ارتباط با آتش
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در اين گزارش گفته شده که .  و نيروھای امنيتی در چند شھر گزارش داده استپوليسرووداو از درگيری معترضان با 

 .اند دفاتر احزاب بزرگ کردستان در شھرستان پيراماگرون در شمال سليمانيه به آتش کشيده شده

 .دھند ھا را برفراز شھر نشان می سوزی ھای اجتماعی دود سياه ناشی از اين آتش ويدئوھای منتشرشده در شبکه

در شھر چمچمال، واقع در غرب سليمانيه معترضان تظاھرات خود را از مرکز شھر آغاز کردند و سپس به يک مرکز 

 .برق در خارج از شھر حمله کردند

  

اند که به حقوق  کرات کردستان نزديک است نوشته است که تمامی احزاب کرد اعالم کردهرووداو که به حزب دمو

گذارند، اما از مردم خواستند تا نارضايتی خود را از طريق  ھای معترض احترام می قانونی معلمان و ساير گروه

 .آميز بيان کنند و از خشونت پرھيز کنند مسالمت

پاش درصدد پراکنده کردن تظاھرکنندگان بر  ھای آب آور و با ماشين يک گاز اشک با شلپوليسدر مرکز سليمانيه نيز 

ھا چند نفر مجروح  در اين درگيری. ان امنيتی سنگ پرتاب کردندمأموربرخی از تظاھرکنندگان نيز به سوی . آمدند

 .ھا معلوم نيست شدند اما شمار آن

گفتند به مجوز دولتی که  نی خواندند اما مخالفان میدر سليمانيه مقامات محلی تظاھرات معترضان را غيرقانو

 .مشروعيت ندارد نيازی ندارند

 

  المللی است سفرھای قاسم سليمانی به عراق و سوريه نقض مقررات بين: دبيرکل سازمان ملل

  سپاهآنتونيو گوترش دبيرکل سازمان ملل متحد، به سفر آزادانه قاسم سليمانی فرمانده سپاه قدس شاخه برون مرزی

ھای شورای امنيت سازمان ملل متحد در ممنوع  پاسداران ايران به سوريه و عراق اعتراض کرده و آن را نقض قطعنامه

  .السفری سليمانی دانست
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 تأکيدھا از يمن به سعودی،  ھای بالستيک ايرانی توسط حوثی راکت شليک مسألهگوترش در عين حال بر ادامه پيگيری 

 .کرد

، گوترش در گزارشی که به شورای امنيت ارائه کرد، گفت که ايران دسمبر١٢شنبه  زاری فرانسه، سهبه گزارش خبرگ

 نکردن پايبندی ايران به اين توافق توسط دونالد تأئيداو در عين حال . گذارد ای احترام می طور کامل به توافق ھسته به

 .دانست» ينده توافقتھديد کننده آ« در دو ماه گذشته را امريکاس جمھوری ئي رترمپ

، بريتانيا، فرانسه، روسيه و چين، پنج کشور عضو دائم شورای امنيت امريکا (٥+١ ايران و گروه ٢٠١٥ جوالی

به توافقی دست يافتند که بر اساس آن در ازای محدود شدن برنامه اتمی ايران، ) المانسازمان ملل متحد به عالوه 

 .شود ه خاطر اين توافق، لغو میھای اعمال شده عليه اين کشور ب تحريم

با وجود « را مطرح کرد که قاسم سليمانی مسأله شورای امنيت، اين دسمبر ١٨گوترش در گزارش خود افزود در جلسه 

 ».ممنوع السفری، به سفر به عراق و سوريه ادامه داد

، در فھرست ٢٠١١از سال  و اتحاديه اروپا ٢٠٠٧اش قاسم سليمانی را از سال  واشينگتن سپاه قدس و فرمانده

 .اند ھا قرار داده تروريست

 .دانست» ٢٠٠٧ھای اعمال شده از سال  نقض تحريم«سازمان ملل متحد سال گذشته حضور قاسم سليمانی در عراق را 

 

  .ھا مسؤول بحران انسانی در صنعا ھستند حوثی: نماينده يمن در سازمان ملل

، ھمواره با جنگ داخلی و حمالت اتحاد برخی کشورھای عربی به ٢٠١۵ مارچ ميليون جمعيت دارد که آن از ٢٨يمن 

  .عربستان سعودی مواجه استرھبری 

» کودکان را نجات دھيد«ميرند، بلکه  ھای داخلی و خارجی نمی کودکان و غيرنظاميان در يمن فقط به علت اين جنگ

اصره توسط ائتالف عربستان سعوی که  کودک از گرسنگی و بيماری ناشی از مح١٠تخمين زده است که ھر روز 

. تغذيه وجود دارند  ھزار کودک گرفتار سوء۵٠حدود . بازند بندرھای ورودی را در شمال کشور مسدود کرده جان می

 . ميليون غيرنظامی به دليل کمبود غذا در معرض خطر جدی قرار دارند۶مجموعا، 

 طی سخنان شبه نظاميان حوثی مورد ٢٠١٧ دسمبر ٩، روز شنبه خالد اليمانی، نماينده دائم يمن در سازمان ملل متحد

  .  اصلی خروج کارکنان سازمان ملل از صنعا دانستمسؤولحمايت ايران را 

ھا با ارتکاب جنايات فراوان پس از رويدادھای خونين اخير در صنعا باعث شدند که کارکنان  نماينده يمن گفت حوثی

 .س امنيت نکنند و از شھر خارج شوندسازمان ملل متحد در اين شھر احسا

تخليه کارکنان «:کرد، گفت رانی می اليمانی که در کنفرانس اھداء کنندگان به صندوق مرکزی سازمان ملل متحد، سخن

، نسبت باالی آمار سوء تغذيه، بدتر شدن ئینيازھای غذا: سازمان ملل متحد در زمانی که يمن با چندين چالش از جمله

 کودتاگران مواجه است، بر کنترول و بھداشتی و عدم پرداخت دستمزدھا و ناامن در مناطق تحت وضعيت سالمتی

 .گذارد  منفی میتأثيرھای امدادی و بشردوستانه  فعاليت

ھای ضد بشری متعددی  نظامی مسلح که دست به جنايت انه پايتخت يمن اکنون توسط يک مشت شبهتأسفاليمانی گفت م

 .اند ق دست زدهه اعضاى کنگره خليعل
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    است ھا در آستانه قحطی از ھشت ميليون نفر گذشته شمار يمنی

ھای درگير در آن  اند و طرف  ميليون نفر از شھروندان يمنی در آستانه قحطی قرار گرفته٤/٨گويد  سازمان ملل می

  .دتری به دست غيرنظاميان برس دوستانه بيش ھای انسان کشور بايد اجازه دھند تا کمک

گويد محاصره يمن کاھش پيدا کرده،   آذر ماه می٢٠کننده ارشد ملل متحد در امور يمن،  گولدريک، ھماھنگ جيمی مک

 .چنان وخيم است اما وضعيت ھم

 راکتماه به سوی رياض  پس از آن که شورشيان مذھبی حوثی، مورد حمايت حکومت اسالمی ايران، در ميانه آبان

 است  اين ائتالف ايران را متھم کرده. بری عربستان سعودی دست به محاصره کامل يمن زدشليک کردند، ائتالف به رھ

ھای  مقام. است  تحويل دادهراکت مانند ئیافزارھا ھا جنگ که به ارسال تسليحات برای شورشيان حوثی دست زده و به آن

 .اند ھا را رد کرده ايرانی اين اتھام

 ئیادامه محاصره بندرھای يمن، انتقال سوخت، غذا و نيازھای پزشکی و دارو «ای گفته است گولدريک، در بيانيه مک

 .» است طور شديدی به شمار افراد نيازمند کمک افزوده کند؛ و به را محدود می

 ميليون يمنی که تنھا يک گام با ۴/٨ھا نفر، از جمله  زندگی ميليون«به گفته اين مقام ارشد سازمان ملل در امور يمن 

دوستانه، درمانی، آب آشاميدنی، غذا و مواد  ھای انسان  ما برای ادامه کمکئیفاصله دارند، بستگی به تواناقحطی 

 ».خوراکی و سرپناه دارد

گولدريک اعالم کرده، نزديک به نيم ميليون نفر بيش از  طور که اکنون مک شمار شھروندان يمنی در آستانه قحطی، آن

 .مين سازمان و نھادھای مدافع حقوق بشر استواپسين رقم اعالم شده از سوی ھ

ھا و محاصره يمن،   طرف خاطر ادامه درگيری گويد کمبود مواد خوراکی در يمن، به گزارش رويترز، سازمان ملل می به

 .باعث شده تا بدترين بحران انسانی معاصر در جھان شکل گيرد

ھا و سرنگونی دولت  له ائتالف به يمن پس از شورش حوثیھا، ناشی از حم گويد از زمان تشديد درگيری سازمان ملل می

 ھزار نفر کشته، بيش از دو ميليون نفر آواره و يک ميليون نفر با ١٠عبدربه منصور ھادی در صنعا، بيش از 

 .اند گريبان شده به گيری وبا دست ھمه

 

  مرگ عبدهللا صالح

 ۴شھر صنعا نيز گسترش پيدا کرد و در ادامه آن دوشنبه ھا، به خارج از  ھای بين طرفداران و صالح و حوثی درگيری

ھا در صنعا با  ھا خانه علی عبدهللا صالح را منفجر کرده و سپس وزارت کشور دولت حوثی  آذر، حوثی١٣ - دسمبر

 .ھا در حين فرار کشته شده است ای اعالم کرد که او در اين درگيری انتشار اطالعيه
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 سال بر يمن ٣٣صالح حدود .  جمھور يمن شمالی برگزيده شد سئيعنوان ر  صالح به علی عبدهللا،١٩٧٨ سال جوالیدر 

 جان سالم به در برد، اما موج اعتراضات ١٩٩۴حکومت کرد، از سوءقصدھا و حوادث بسيار از جمله جنگ داخلی 

  . نيز نتوانست او را از صحنه سياسی يمن خارج کند٢٠١١بھار عربی در سال 

گردد که صالح و حزب او   برمی٢٠١۴ سپتمبرھا، به  عبدهللا صالح، با گروه مسلح انصارهللا حوثیھمکاری حزب علی 

 مخفی ٢٠١۵ مارچ ٢۶اين ائتالف تا آغاز مداخله نظامی عربستان در . ھا دفاع کردند از تصرف صنعا به دست حوثی

و از آن تاريخ به تناوب اخبار درگيری .  به شکل رسمی اعالم وجود کرد٢٠١۶ جوالینگه داشته شد، اما در نھايت در 

 .درونی ميان طرفين منتشر شده است

ای متشکل  گری کميته که صالح اعالم آمادگی کرده تا به ميانجی  خبری منتشر شد مبنی بر اين،٢٠١٧ اگستاواخر ماه 

 که تا پيش از آن او ھر از نمايندگان پنج عضو دائم شورای امنيت با عربستان سعودی گفتگو کند؛ آن ھم در شرايطی

ای که در آن تحريم تسليحاتی  نامه  شورای امنيت دانسته بود؛ قطع٢٢١۶نامه  ای را منوط به لغو قطع گونه مذاکره

جمھوری عبد ربه منصور ھادی، گزينه عربستان و غرب برای يمن، تصريح شده  شورشيان و مشروعيت رياست 

 .است

  ل صالح به مذاکره با رياض، باعث ايجاد برخورد نظامی ميان اعضای گارد رياستزنی در مورد تماي اين خبر و گمانه

 . شداگست ٢۶ھای حوثيان در  جمھوری علی عبدهللا صالح با کميته

ھا اعالم کرد، و اين دور   خود را از حوثیئی جدانومبر ٣٠در نھايت اختالفات به مرز انفجار رسيد و صالح رسما در 

 .ھای نطامی ميان نيروھای حامی صالح و جنبش انصارهللا را رقم زد ای از درگيری تازه

سعودی اعالم  ای به رھبری عربستان  ، صالح در پيامی تلويزيونی خطاب به نيروھای ائتالف منطقهدسمبر ٢روز شنبه 

. ھا آغاز کند را در روابط با آن» فصل جديدی«کرد که اگر حمله به شھروندان يمنی را متوقف کنند، او آماده است 

شھروندان يمن در دو سال و نيم «اش بر زبان آورد،  آخرين پيام سياسی صالح ھمين کلماتی بود که در پيام تلويزيونی

اشاره او مشخصا به حمالت » .ھا را تاب بياورند، اما اين ديگر ممکن نيست ھای حوثی يتیمسؤول  گذشته تالش کردند بی

 .دی و امارات متحده عربی بودھا عليه عربستان سعو ی حوثیراکت

که به شيعيان حوثی  س جمھوری يمن بود، بعد از آنئير  ،٢٠١٢ فبروری ٢٧ تا ١٩٧٨علی عبدهللا صالح که از سال 

کشته شدن . ھای يمن به قتل رسيد پيمان شد، در درگيری مسلحانه با حوثی يمن پشت کرد و با عربستان سعودی ھم

ھا با نيروھای دولتی يمن که  او پيش از اين در کنار حوثی. ای کرده است  تازهصالح، جنگ يمن را وارد مرحله

  .جنگيد کنند، می عربستان سعودی و متحدانش از آن حمايت می

  

  خوشحالی سران و مقامات حکومت اسالمی ايران از کشته شدن صالح

 آذر درباره رويدادھای روز گذشته در ١۴شنبه  الملل، سه اکبر واليتی، مشاور رھبر جمھوری اسالمی در امور بين علی

 .يمن که منجر به کشته شدن علی عبدهللا صالح شد سخن گفت

ای که توسط امارات و عربستان ساماندھی شده بود تا علی عبدهللا صالح را بتواند از پشت به مبارزين  توطئه«: او گفت

 ».و مردم خنجر زند، شکست خورد و او به سزای اعمال خود رسيد

ھا ھستند اين مبارزه را به  کنند که منافقينی که به اسم متحد در بين آن مراقبت می«ھا  چنين افزود، يمنی اليتی، ھمو

 ».شکست نکشانند
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خورد و  گيرند رقم می ًقطعا آينده کشور يمن براساس تصميمی که ملت يمن می«: مشاور رھبر جمھوری اسالمی گفت

 «.شتھا ادامه خواھد دا اين تصميم گيری

 که ئیھا توطئه« :شنبه با اشاره به تحوالت اخير در يمن گفت محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران نيز روز سه

 ».دادند در نطفه خفه شد دشمنان در يمن عليه مبارزان يمنی و انصارهللا انجام می

 .دھد ھای يمن خدمات مستشاری ارائه می  آذرماه رسما گفته بود که ايران به حوثی٢فرمانده سپاه پاسداران ايران 

کند و از سوی ديگر عربستان سعودی و  ھا حمايت می سو حکومت اسالمی ايران از حوثی در جنگ يمن از يک

 .کنند س جمھوری کنونی يمن پشتيبانی میئيمتحدانش از دولت عبد ربه منصور ھادی، ر

گرفته شده به » الھام«ه، يمن و بحرين از حکومت اسالمی ايران که در سوري فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به اين

 دارد که يک کشور مسلمان منطقه يعنی عربستان سعودی خود تأسفامروز جای «: عربستان سعودی حمله کرد و گفت

 ».را با ديگر کشورھای مسلمان منطقه درگير کرده و به دنبال ايجاد ناامنی در اين کشورھا است

 ».کنند ھا تفرقه را در منطقه ايجاد می امريکائیھای  به دستور و پشتيبانی«تان سعودی او افزود عربس

 

  ی ايرانی در يمنراکتکشته شدن يک کارشناس 

 از کشته شدن يکی کارشناس ايرانی متخصص در بستن قطعات ٢٠١٧ دسمبر ١٠شنبه  گزارشگر العربيه روز يک

 العربيه به نقل از منابع يمنی اين ايرانی که حسين خسروی نام دارد، گزارش  به. در منطقه ارحب صنعا خبر دادراکت

 . نيروھای ائتالف عربی به رھبری سعودی در اطراف صنعا کشته شدئیطی بمباران ھوا

  

  ھای ايران در يمن راکت

م  نظارت سازمان ملل بر تحريھيأت خبرگزاری رويترز، اعالم کرد که به يک گزارش محرمانه دسمبرروز اول 

 که در سال جاری از يمن به داخل خاک عربستان سعودی ئیھا راکت«تسليحاتی يمن دست پيدا کرده که بر اساس آن 

 ».اند شليک شدند، ظاھرا ساخت ايران بوده

 ھستند به رياض رفتند تا احتمال ارتباط ايران با راکت از کارشناسان سازمان ملل که متخصص ھيأتماه گذشته يک 

اين کارشناسان به نام گروه صنعتی شھيد باقری برخوردند که از . شده از سوی يمن را بررسی کنند ھای شليک راکت

 .سوی سازمان ملل تحريم شده است

ھا پيدا کردند که شبيه لوگوی گروه صنعتی شھيد باقری است که  راکتکارشناسان سازمان ملل، مارکی را روی اين 

 .وابسته به صنايع ھوا فضای ايران است

 ».ھا ھنوز ادامه دارد تحليل داده« کرده که اين لوگو را ديده است اما تصريح کرده که تأئيدگوترش در گزارش خود 

المللی عليه ايران  ھا به رياض، خواھان يک اقدام بين ی حوثیراکت در سازمان ملل پس از حمله امريکانيکی ھيلی سفير 

 .ناميده شد» بار مستقيم شونتحمله خ«اين حمله از سوی عربستان يک . شده بود

ی راکتاين کشور پس از حمله . جنگند ھا می عربستان سعودی رھبری ائتالفی را بر عھده دارد که در يمن عليه حوثی

 .ھا را از بين ببرد ھا و بنادر يمن را مسدود کرد تا امکان ارسال سالح به حوثی يمن به رياض، فرودگاه

شده دو پھپاد را نيز در يمن بررسی کردند  ھای شليک راکت بررسی ارتباط ايران با کارشناسان سازمان ملل در جريان

 . نکردندتأئيداما ادعای عربستان در اين باره را که اين پھپادھا ساخت ايران است 
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 پوتين در سوريه

جمھوری روسيه  سئي، والديمير پوتين ر٢٠١۵برای اولين بار پس از آغاز مداخله نظامی روسيه در سوريه در سال 

جا مستقر   حماميم که نيروھای روس در آنئیاو به پايگاه ھوا.  آذر، به سوريه سفر کرد٢٠ دسمبر ١١روز دوشنبه 

 .اش بشار اسد مالقات کرد ھستند رفت و در آنجا با ھمتای سوری

: صميمی مھم را اعالم کردپوتين در جريان ديدارش با اسد، ت. بنا به داليل امنيتی، اين سفر از پيش اعالم نشده بود

تاريخ دقيقی برای خروج بخشی از نيروھای روس از سوريه اعالم نشده اما . کاھش نيروھای نظامی روسيه در سوريه

 .اين کار احتماال تا پايان امسال عملی نخواھد شد

ھای  ن گروهپوتين در حماميم و در جريان ديدارش با اسد گفت که سربازان روس و سوری يکی از قدرتمندتري

 .المللی را در عرض دو سال نابود کردند تروريست بين

او . جمھوری روسيه سپس تصريح کرد که بخش قابل توجھی از نيروھای نظامی روسيه به خانه باز خواھند گشت سئير

 . طرطوس را برای ھميشه حفظ خواھد کردئی حماميم و پايگاه دريائیاما تصريح کرد که کشورش دو پايگاه ھوا

 نيز در استان الذقيه سوريه در بندر طرطوس دارد که ئی در حماميم، يک پايگاه دريائیروسيه عالوه بر پايگاه ھوا

 .شود بخش مھمی از تجھيزات مورد نياز نيروھای روس از آنجا ارسال می

ر از پيش وارد عمل ھا يک بار ديگر پيدا شود، روسيه اينبار نيرومندت اگر سر و کله تروريست«: چنين گفت پوتين ھم

 ».خواھد شد

 ئیھای شکاری نيروی ھوا ترين عمليات نظامی بعد از جنگ افغانستان، با جنگنده  در بزرگ،٢٠١۵روسيه در سال 

مرداد سال . را بمباران کرد و در تضعيف اين گروه نقش مھمی ايفا کرد) داعش( سوريه مواضع گروه دولت اسالمی

 ئی نيروی ھوا٣٤- ھای سوخو ريخ ايران، با مصوبه شورای عالی امنيت ملی ايران، جتگذشته، برای نخستين بار در تا

در ديرالزور انجام ) داعش(  عليه اھداف گروه دولت اسالمیئیروسيه، پس از برخاستن از پايگاه ھمدان، حمالتی ھوا

 .دادند

پوتين درباره آينده اين دو پايگاه . کند  طرطوس را حفظ میئی حميميم و پايگاه دريائیروسيه در سوريه دو پايگاه ھوا

 :نظامی گفت

دھد و دو پايگاه ما در  ھا به کار خود ادامه می المللی مرکز حميميم برای تحقق آشتی بين سوری ھای بين نامه طبق توافق«

 ئیانيروھای ما در پايگاه دري. طور دائمی مورد استفاده قرار خواھند گرفت  شده و بهتأسيسطرطوس و حميميم 

 ». حميميم حضور خواھند داشتئیطرطوس و پايگاه ھوا

 روسيه خودروھای نظامی، مراکز ارتباطی و ئیھای نيروی ھوا  جنگنده،٢٠١۵ سپتمبر ٣٠نخستين بار روز چھارشنبه 

اين حمله سرآغاز حضور رسمی . انبارھای اسلحه، مھمات و سوخت متعلق به داعش را اطراف حمص بمباران کردند

 . نظامی روسيه در سوريه بودنيروھای

 

 سربازان روس در سوريه

 روسيه در سوريه کاھش پيدا ئی، فرمانده کل ارتش روسيه اعالم کرده بود که نيروھای ھوا٢٠١٧ نومبراواخر ماه 

 . در اين مورد بايد از سوی والديمير پوتين گرفته شودئی کرده بود که تصميم نھاتأکيداو اما  .خواھد کرد

 خود با اسد گفته بود که حضور نيروھای اين کشور در سوريه به پايان خود نزديک نومبرز در ديدار ماه پوتين ني

 .شود می
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 سياست دفاعی در دومای روسيه اعالم کرد که با وجود کاھش نيروھای روس در سوريه، به حد کافی سرباز مسؤول

 . کندتأمين روسيه در منطقه را ماند تا نبرد عليه تروريسم را پيش برده و حضور جا می در آن

چنين ابراز اميدواری کرده که با کمک ايران و ترکيه بتوانند روند صلح را پيش برده و  پوتين در مالقات با اسد، ھم

تواند در مالقات  سوريه می» وگوی ملی کنگره گفت«او به اسد گفت که آغاز کار . زندگی عادی را به سوريه بازگردانند

 .و ترکيه آغاز شودبا سران مصر 

 .جمھور اين کشور ديدار کند سئيپوتين پس از اين ديدار غيرمترقبه به مصر رفت تا با سيسی ر

 

 ھمکاری روسيه و ايران در سوريه

اند با عزيمت از منافع  اسرائيل و عربستان از روسيه خواسته. شود احتماال مبارزه عليه داعش به پايان خود نزديک می

 آيا پيوند روسيه و ايران شکننده است؟.  منطقه از نفوذ ايران در سوريه بکاھدبلندمدت خود در

يک روز پس از آن، . وگو کرد  آبان، با بشار اسد در سوچی ديدار و گفت٢٩ - نومبر ٢٠والديمير پوتين روز دوشنبه 

، ملک سلمان و ترمپالع دونالد ای، گزارشی از نتيجه ديدار خود با اسد را به اط ی جداگانهتيلفونھای  پوتين در تماس

 .بنيامين نتانياھو رساند

چنين با حسن روحانی ديدار و  س جمھور ترکيه و ھمئي نيز با رجب طيب اردوغان، رنومبر ٢٢پوتين روز چھارشنبه 

. اين ديدارھا يک ھفته پيش از برگزاری ھشتمين دور مذاکرات صلح سوريه در ژنو برگزار شدند. وگو کرد گفت

 کننده تعيينھای سوچی بين پوتين و رھبران ياد شده از نظر کارشناسان يک پيام داشت و آن بيان نقش مھم و ديدار

 .روسيه درتحوالت سوريه بود

است،  اين در حالی است که سرمايه مالی، سياسی و نظامی که حکومت اسالمی صرف حفظ بشار اسد در سوريه کرده

اما اين ورود روسيه به بحران سياسی .  سال انجام داده است٢وسيه ظرف اين به مراتب فراتر از آن چيزی است که ر

 نومبر ٢٠سوريه بود که باعث بقای دولت اسد شد و اين موضوع را نيز بشار اسد پس از ديدارخود با پوتين در روز 

 .آشکارا بيان کرد

بر اين اساس، گويا در . اره کرده است کيلومتری مرز اسرائيل با سوريه اش۴٠روزنامه کويتی الجريده، به حاشيه 

. مذاکرات بين پوتين و اسد بر سر دور کردن نيروھای نظامی ايران از مرز مشترک سوريه با اسرائيل توافق شده است

 .توافقی که تحت فشار اسرائيل بر روسيه حاصل شده است

 ۴٠بايست وارد حاشيه  خوردارند نمی که از پشتيبانی ايران برئیبر اساس اين توافق نيروھای ايرانی و نيروھا

 .رفت   کيلومتری نيز سخن می۶٠پيش از اين حتی از حاشيه . کيلومتری مرز دو کشور شوند

 آذر، در ھمين رابطه نوشته است که بنيامين نتانياھو از طريق ٨ - نومبر ٢٩روزنامه جرزالم پست روز چھارشنبه 

 کيلومتری مرز مشترک دو ۴٠که به نيروھای ايران اجازه ندھد به حاشيه والديمر پوتين به بشار اسد ھشدار داده است 

ھمين روزنامه اعالم کرده است که اين موضوع در ديدار رھبران دو کشور روسيه و سوريه در . کشور نزديک شوند

 .سوچی به اطالع او رسيده است

اعالم کرده بود که اسرائيل برای مانع شدن از  سال جاری اگست اسرائيل، امير اشل در ماه ئیفرمانده ارشد نيروی ھوا

 به خاک سوريه نموده ئی سال گذشته اقدام به انجام يک صد حمله ھوا۵هللا ظرف  افزار به نيروھای حزب تحويل جنگ

دانند که اگر الزم شود، اسرائيل توان آن را دارد که دست  اشل افزوده بود که روسيه، ايران و سوريه به خوبی می. است

 .ه عمل بزندب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣١

  شکست داعش و سربازان خارجی که تمايلی به ترک سوريه ندارند

ھا در جنگ داخلی اين کشور را توجيه  مبارزه با داعش حضور نيروی نظامی خارجی در سوريه و مشارکت آن

رھا رسد که شکست داعش منجر به خروج سربازان خارجی و پايان حضور نظامی اين کشو اکنون به نظر نمی. کرد می

 .در سوريه گردد

خبرگزاری آسوشيتدپرس گزارش مفصلی پيرامون وضعيت سربازان خارجی مستقر در سوريه منتشر کرده و يک 

  که آيا اين سربازان خارجی تمايلی ھم به ترک خاک سوريه دارند؟ کند و آن اين پرسش محوری مطرح می

ريه ظرف اين مدت بدل شده است به انبار سراريز سو. آتش جنگ شش ساله سوريه به آھستگی در حال فرونشستن است

گزارش در ھمان ابتدا به پرسش محوری مطرح شده . مھمات و تسليحات و محلی برای تردد ھزاران سرباز خارجی

ھا در اين کشور بمانند و شايد ھرگز خاک اين کشور را  بسياری از سربازان خارجی بر آنند مدت: دھد پاسخ روشنی می

 .ترک نکنند

عمال منجر به ورود نيروھای نظامی کشورھای ديگر به ) داعش( »دولت اسالمی«مبارزه با نيروھای گروه تروريستی 

ھای   قدرتئیھای رويارو از آن گذشته، خاک سوريه در جريان تشديد جنگ نيابتی بدل به يکی از ميدان. سوريه شد

 .ودی گشت دو کشور ايران و عربستان سعئیويژه رويارو ای و به منطقه

 خود را از دست کنترولدر پی شکست داعش در سوريه و با توجه به اينکه اين نيرو عمال بخش اعظم مناطق تحت 

که، بر اساس گزارش  حال آن. افتد است، حضور نظامی بسياری ازکشورھا در سوريه منطقا از موضوعيت می داده

فراتر از . رای پايان دادن به حضور نظامی خود ندارندای ب آسوشيتدپرس، کشورھای خارجی در شرايط کنونی برنامه

ھای خود، حکايت از برنامه درازمدت آنان برای  ھای نظامی پايگاه گذاری اين کشورھا در زيرساخت آن، سرمايه

 .حضور در سوريه دارد

 تداوم حيات اما. جمھور سوريه با کمک ايران و روسيه موفق شده مانع از سقوط دولت خود شود سئيبشار اسد، ر

  .سياسی او بدون پشتيبانی نظامی و مالی ايران ممکن نيست

رو،  از اين. شد توجيه می» دولت اسالمی« در شمال سوريه با ھدف مبارزه با امريکائیحضور و نقش سربازان 

ای   گونه بهامريکائیربازان مارچکه ش حال آن.  در اين منطقه مستقر شده بودندامريکاسربازان و واحدھای نظامی 

  .تدريجی افزايش يافت

 نفر ۵٠٣ که در سوريه مستقر ھستند در واپسين روزھای زمامداری باراک اوباما امريکائیشمار نيروھای نظامی 

.  نفر رسيده باشد١۵٠٠ از آن ھنگام تا امروز به بيش از امريکارود که نيروھای نظامی  گمان می. اعالم شده بود

 در سوريه امريکا ھستند که ئی از جمله نيروھائی ھواکنترول و نيروھای نظارت و ئیريانيروھای ويژه، تفنگداران د

 .مستقر کرده است

 در سوريه باقی امريکا برای تمديد استقرار نيروھای نظامی ئیبر اساس اين گزارش پايان مبارزه با داعش عمال جا

بديھی است که ادامه .  خود را در سوريه تثبيت کند تصميم دارد حضور نظامیامريکارسد که  اما به نظر می. نھد نمی

 .زند ھا با متحد اصلی بشار اسد، يعنی ايران دامن می  بين آنئی در سوريه، به خطر روياروامريکاحضور نظامی 

ر گونه نيست که ما پيش از به ثم اين«: وگوھای صلح ژنو گفته بود ، جيمز متيس اخيرا با اشاره به گفتامريکاوزير دفاع 

 ».نشستن مذاکرات ژنو، سوريه را ترک کنيم

ھای  حتی تعداد جنگنده. روسيه ھرگز تعداد دقيق سربازان و نيروھای نظامی خود را در سوريه اعالم نکرده است

اما بر اساس اطالعات منتشر شده در جريان . افزارھای اين کشور در سوريه نيز روشن نيست روسی و ديگر جنگ
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 نفر بوده ۴٣٠٠شد که تعداد نيروھای روسيه در سوريه در آن زمان بالغ بر   گفته می،٢٠١۶ سپتمبرانتخابات پارلمانی 

 .گيری يافته باشد رسد تعداد سربازان روسی پس از آن افزايش چشم اين در حالی است که به نظر می. است

ھا جنگنده روسی   نشان از استقرار ده خميميم واقع در نزديکی شھر الذقيه سوريهئیويديوھای منتشر شده از پايگاه ھوا

 .کوپترھای نظامی اين کشور دارد و ھلی

 در خاک سوريه مستقر کرده ئیای را برای کسب اطالعات و ھماھنگی حمالت ھوا از آن گذشته، روسيه نيروھای ويژه

ن دارند که روسيه گويد، اما شواھد حکايت از آ گرچه روسيه از کاھش نيروھای نظامی خود در سوريه سخن می. است

 .تمايلی برای کاھش سطح حضور نظامی خود در سوريه ندارد

 خميميم از تسھيالت شھر بندری طرطوس، واقع در جنوب غربی سوريه نيز بھره ئیروسيه افزون بر پايگاه ھوا

 ئیان از پايگاه ھواتوانند نه تنھا به طور رايگ بر اساس توافق روسيه با دولت اسد، نيروھای نظامی روسيه می. گيرد می

 سال از تسھيالت بندری طرطوس بھره گيرند؛ قراردادی که در صورت ۴٩توانند به مدت  خميميم استفاده کنند، بلکه می

 . سال نيز قابل تمديد است۴٩توافق طرفين حتی پس از گذشت 

 ظرفيت اين پايگاه برای فرود و قرار بر اين است که.  خميميم کرده استئیسازی پايگاه ھوا ارتش روسيه اقدام به مدرن

 ئیاز آن گذشته، روسيه بر آن است تا با توسعه بندر طرطوس، يک پايگاه دريا. ھای بيشتر گسترش يابد پرواز جنگنده

 .ھای جنگی خود را در اين بندر مستقر سازد کامل برای خود ايجاد کرده و کشتی

اين . حمايت و پشتيبانی ھيچ کشور ديگری قابل قياس نيستحمايت مالی و نظامی ايران از دولت بشار اسد با سطح 

حکومت . افزايد که حکومت اسالمی برای بقای دولت اسد از ھيچ کوششی فروگذار نکرده است گزارش در ادامه می

ھای گسترده مالی و نظامی از دولت اسد  گذرد، با کمک اسالمی ايران در درازای شش سالی که از جنگ سوريه می

  .رده استحمايت ک

بر اساس گزارش آسوشيتدپرس، نه تنھا اعضای سپاه پاسداران در سوريه حضور دارند، بلکه افسران سپاه نيز به 

ظرف اين شش سال و بنا بر اظھارات رسمی . اند منظور حمايت سياسی و نظامی از دولت اسد به اين کشور اعزام شده

 .اند ھای داخلی در عراق و سوريه کشته شده  ی در جنگ نفر از نيروھای ايران١٠٠٠مقامات ايرانی بيش از 

به اين تعداد بايد ھزاران . جنگند ھا ھزار سرباز خارجی نيز با پشتيبانی دولت ايران در سوريه می افزون بر اين ده

ران در چنين شيعيان عراقی را افزود که برای پشتيبانی از دولت اسد و تحت فرماندھی اي هللا لبنان و ھم نيروی حزب

 .سوريه مستقر ھستند

ھا برای حضور طوالنی در خاک   ايجاد کرده که نشان از تصميم آنئیھا هللا در نواحی مرزی سوريه و لبنان پايگاه حزب

. جمھوری اسالمی ايران بر آن است تا منافع خود را در سوريه حتی پس از پايان جنگ داخلی تضمين کند. سوريه دارد

اسالمی مايل است تا با حفظ مواضع خود در خاک سوريه، کريدور نظامی ايران به بيروت را از آن جمله، جمھوری 

 .حفظ کند

. اقدام به اعزام نيروی زمينی به سوريه کرد» عمليات سپر فرات«ترکيه برای نخستين بار سال گذشته و در چارچوب 

يگر، ترکيه با حضور نظامی خود بر آن بود تا از سوی د. ھدف از اين عمليات مبارزه با نيروھای داعش در منطقه بود

  .مانع از گسترش نفوذ کردھا در مرزھای مشترک دو کشور شود

 .کنند به ادعای دولت ترکيه، کردھای سوريه عمال در ھماھنگی و تحت فرماندھی کردھای ترکيه عمل می
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اما کارشناسان مسائل امنيتی تعداد . تترکيه نيز رسما تعداد سربازان مستقر خود در خاک سوريه را اعالم نکرده اس

نيروھای ترکيه عمدتا در شھرھای . کنند  نفر برآورد می٢۵٠٠سربازان و نيروھای نظامی ترکيه در سوريه را حداقل 

 .الراعی، الباب و جرابلس مستقرھستند

ا روسيه و ايران، نظارت وظيفه اين نيروھا در ھماھنگی ب.  سرباز در منطقه ادلب دارد۴٠٠افزون بر آن ترکيه حدود 

آزاد » سپر فرات«ترکيه در مناطقی که در چارچوب عمليات . در حوالی ادلب است» منطقه عاری از درگيری«بر 

از اين رو معلوم نيست که نيروھای ترکيه برای چه مدتی در اين . تان و مدرسه کرده استمارچاند، اقدام به ايجاد بي شده

 .منطقه مستقر خواھند ماند

در حوالی ادلب به پايان برسد، اين » منطقه عاری از درگيری«يت نظارت بر مأمورردوغان گفته است که زمانی که ا

  .امکان وجود دارد که سربازان ترکيه برای مقابله با تھديدات امنيتی با نيروھای کرد مستقر در اين منطقه درگير شوند

 

  اپوزيسيون سوريه

رھبران ديگر اين تشکل . گيری کرد اپوزيسيون سوريه از مقام خود کناره» اکراتکميته عالی مذ«س ئيرياض حجاب ر

 .بنابراين احتماال اين تشکل در نشست روز چھارشنبه رياض حضور نخواھد داشت. نيز به دنبال او استعفا دادند

حجاب اما . گيری کند از مقام خود کناره» مجبور شده«تر خود نوشت که ئي آبان، در تو٢٩ -نومبر ٢٠او روز دوشنبه 

» ادامه زمامداری بشار اسد«ھای صورت گرفته برای  او در عين حال از تالش.  ذکر نکرده استمسألهدليلی برای اين 

 .انتقاد کرده است

 .گيری کردند بالفاصله پس از اعالم استعفای حجاب، ساير رھبران کميته عالی مذاکرات سوريه نيز از اين کميته کناره

ھای اپوزيسيون تحت فشار قرار   مثل حجاب از سوی ديگر گروهئیبرخی از اعضای اپوزيسيون، تندروھاگفته  به

ريزی شده که يک  گونه برنامه اين«: يکی از نمايندگان بلندپايه اپوزيسيون به خبرگزاری فرانسه گفته است. اند گرفته

 ». شودتعيينای برای مذاکرات ژنو   تازهھيأتچنين  ھم. کننده جديد انتخاب شود کميته جديد تشکيل شده و يک ھماھنگ

ھای اپوزيسيون است که زير نظر سازمان ملل در ژنو  ای متشکل از گروه جبھه HNC سوريه» کميته عالی مذاکرات«

  . تشکيل شد و از حمايت عربستان سعودی برخوردار است٢٠١۵ دسمبراين گروه در . کند فعاليت می

 .وزير سوريه بود اما تصميم گرفت به اپوزيسيون بپيوندد  نخست٢٠١٢يالت تا سال س اين تشکئيرياض حجاب، ر

 

 بيانيه رياض

ھای اپوزيسيون سوريه بر سر بيانيه مشترک نشست رياض خبر داده  ھا از توافق گروه ، خبرگزارینومبر ٢٣شنبه  پنج

استفان دميستورا، . ست رياض حضور داشتندھای اپوزيسيون در نش  نفر از نمايندگان گروه١۴٠بر اساس خبرھا . بودند

فرستاده ويژه سازمان ملل در امور سوريه و عادل الجبير، وزير امور خارجه عربستان نيز در اين نشست شرکت کرده 

 .بودند

نه  کرده و آن را يگاتأکيدگيری بشار اسد  در بيانيه پايانی نشست رياض، نمايندگان اپوزيسيون سوريه بار ديگر بر کناره

 .اند شرط مھم در گذار به صلح در اين کشور دانسته

ترين نشست آنان از زمان  دھند، اما شايد مھم اين نخستين باری نيست که مخالفان دولت اسد در رياض تشکيل جلسه می

دقيقا ھمان موضوعی که .  مختصات آينده سوريه استتعيينموضوع جلسه . به اين سو بوده باشد» ١رياض «برگزاری 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣۴

وگوھای پوتين، رئيس جمھور روسيه با روسای جمھوری ايران و ترکيه، روحانی و اردوغان مطرح بوده  ر گفتد

  .است

ھای مختلف   آذرماه منتشر کرده، خبر از توافق گروه٢ - نومبر ٢٣شنبه  خبرگزاری رويترز در خبری که روز پنج

 دگرباره بر تأکيدترين موضوع بيانيه پايانی،  ممھ. اپوزيسيون اسد بر سر بيانيه پايانی نشست رياض داده است

کنندگان در نشست رياض نه تنھا بر پايبندی به مضمون توافق شده نشست  شرکت. گيری اسد از قدرت است کناره

 .گيری اسد حتی پيش از تشکيل دولت گذار شدند  کردند، بلکه فراتر از آن خواستار کنارهتأکيد» ١رياض «

ای که ھم از حمايت و پشتيبانی عربستان سعودی برخوردار است و ھم در مذاکرات  ، کميته»کميته عالی مذاکرات«

 .صلح ژنو مشارکت دارد

 پوتين، روحانی و اردوغان در سوچی برگزار شده بود، عادل جبير، وزير ئیزمان با گردھما در نشست رياض که ھم

 .يژه سازمان ملل در امور سوريه نيز حضور داشتندامور خارجه عربستان و ھمچنين استفان دميستورا، نماينده و

سفری که برای ھماھنگ . بنا بر اخبار منتشر شده، دميستورا پس از پايان نشست رياض به روسيه سفر خواھد کرد

شنبه  بايد يادآور شد که مذاکرات صلح سوريه، روز سه. کردن شرايط مذاکرات ژنو از اھميت بسياری برخوردار است

 .شود در ژنو برگزار می نومبر ٢٨

گويند و نمايندگان اپوزيسيون دولت اسد بر آنند تا با کمک  روسيه، ايران و ترکيه از کنگره صلح سوريه سخن می

 .سازمان ملل، آينده سوريه را بدون مشارکت اسد رقم زنند

گيری اسد   دولت گذار، کنارهوگوھای صلح و تشکيل  شده که يگانه شرط موفقيت گفتتأکيددر بيانيه پايانی نشست رياض 

 شده در بيانيه پايانی نشست رياض، سخنگوی تعييندر برابر اين شرط . و نيروھای وابسته به او از قدرت دولتی است

ھای  وگوھای صلح در آن است که نيروھای اپوزيسيون سالح دولت سوريه اعالم کرده است که يگانه شرط موفقيت گفت

  .شرکت کنند» ديالوگ ملی«خود را زمين نھاده و در 

به علت خشونت رژيم اسد، امکان اينکه اين روند سياسی به ھدف «: در بيانيه پايانی نشست رياض اعالم شده است که 

در بيانيه پايانی به محاصره نيروھای اپوزيسيون توسط ارتش سوريه، بمباران مناطق » .خود نائل شود، وجود ندارد

 .ر نفر از مخالفين اشاره شده استھا ھزا مسکونی و دستگيری ده

 

  . ھشتمين دور مذاکرات صلح ژنو درباره بحران سوريه با شکست مواجه شد

استفان دی ميستورا، نماينده ويژه سازمان . ھشتمين دور مذاکرات صلح ژنو درباره بحران سوريه با شکست مواجه شد

  . اين ناکامی دانستمسؤولملل رژيم سوريه 

 - دسمبر ١۴شنبه  ی فرانسه، استفان دی ميستورا، نماينده سازمان ملل در امور سوريه شامگاه پنجگزارش خبرگزار به

 ». بودئیاين يک فرصت طال) …(من مايوس ھستم «:  آذر در برابر خبرنگاران گفت٢٣

لت سوريه و بين نمايندگان دو» مذاکرات واقعی«ھای اخير بارھا اطمينان داده بود که اين بار  دی ميستورا در ماه

 .اپوزيسيون انجام خواھد شد

: گويد بين است می پارچه بود، نماينده سازمان ملل که معموال خوش که اپوزيسيون برای اولين بار در ژنو يک با وجود آن

 ».ما مذاکرات واقعی نداشتيم«

رعکس گفت که اپوزيسيون در و ب» وگو و مذاکره نبودند واقعا به دنبال گفت« نمايندگی دمشق را متھم کرد که ھيأتاو 

 .پی مذاکره بود
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 نمايندگی دولت سوريه ھمواره مذاکره مستقيم با نمايندگان اپوزيسيون را ھيأت، ٢٠١۶از آغاز مذاکرات ژنو در سال 

 .رد کرده و اين مذاکرات را با ميانجی پيش برده است

با . ت واقعی نداشتيم، اما مذاکرات دوجانبه داشتيمھای گروه من، مذاکرا رغم تمام تالش به«: استفان دی ميستورا افزود

 ».وگو کرديم انه تنھا درباره موضوع تروريسم گفتتأسف دمشق مھيأت

حکومت، «شده توسط سازمان ملل، يعنی  تعيينگفته نماينده سازمان ملل اما با اپوزيسيون در مورد چھار موضوع  به

 .مذاکره شده است»  تروريسمقانون اساسی، انتخابات تحت نظارت سازمان ملل و

 تصويب شد آماده است و موضوع ٢٠١۵ سازمان ملل که در سال ٢٢۵۴سه موضوع نخست در قطعنامه 

 . با اصرار دمشق به مذاکرات افزوده شد٢٠١٧در سال ) تروريسم( چھارم

 . بودنويس قانون اساسی و برگزاری انتخابات متمرکز در ھشتمين دور مذاکرات ژنو بحث بر روی پيش

 ھيأتشرطی را به مذاکرات افزود و معتقد بود که  چنين دولت سوريه را متھم کرد که پيش نماينده سازمان ملل، ھم

 .اپوزيسيون معرف کامل اين نيروھا نيست

او اطمينان . اند شده» مذاکره مستقيم« کرد که مخالفان بارھا خواستار تأکيد نمايندگی اپوزيسيون ھيأتنصر حريری، از 

 .است» حل سياسی تنھا مکان برای رسيدن به يک راه«چنان  اد که مذاکرات ژنو ھمد

استفان دی ميستورا اعالم کرد که پس از مذاکره با آنتونيو گوترش، دبيرکل سازمان ملل در چند روز آينده و شورای 

 .ر کند برگزاجنوریامنيت در ھفته ديگر در نيويورک، قصد دارد دور بعدی مذاکرات را در ماه 

 نمايندگی دولت سوريه اعالم ھيأتس ئيوگو کند، بشار جعفری، ر که نماينده سازمان ملل با خبرنگاران گفت پيش از آن

 .کرد که دی ميستورا با دعوت از والديمير پوتين رئيس جمھوری روسيه به دمشق فشار آورد

اضر به بحث در مورد سرنوشت بشار اسد دولت سوريه آماده پذيرش انتخابات تحت نظارت سازمان ملل است اما ح

  .ترين شکاف ميان دو اردوگاه سوری است ، اصلیمسألهاين . نيست

کنندگان اپوزيسيون به محض ورود به ژنو، اين درخواست را تکرار کردند و موجب خشم دمشق  دو ھفته پيش مذاکره

  . خود را يک روز به تاخير بياندازدھيأتشدند که تصميم گرفت ورود 

ھای رژيم سوريه و دخالت  آميز مخالفان آغاز شد به سرکوب  با تظاھرات مسالمت٢٠١١بحران سوريه که در سال 

ھا پناھجو و آواره   ھزار کشته و ميليون٣۴٠کشورھای ديگر و نيروھای تندرو به جنگ کشيده شد که اين جنگ بيش از 

  .برجای گذاشت

کند چند دور مذاکره موازی با مذاکرات ژنو  از حکومت سوريه حماست میلحاظ نظامی و ھم ديپلماتيک  روسيه که ھم به

 .را در شھر آستانه با ھمکاری ايران، متحد ديگر دمشق و ترکيه متحد مخالفان برگزار کرده است

وگوی ملی  پوتين اکنون در نظر دارد که صدھا سوری از ھر جناحی را در اوايل سال آينده ميالدی برای کنگره گفت

اپوزيسيون حاضر در ژنو ھنوز در مورد مشارکت خود در اين کنگره تصميم نگرفته . يه در سوچی گرد آوردسور

 .است

  

  نتيجه تحقيقات بانک جھانی درباره سوريه 

جنگ سوريه ساختار «: باره گفت ی شمالی، در اينافريقاس بانک جھانی در منطقه خاورميانه و ئيحافظ غانم، معاون ر

 ».ادی اين کشور را از ھم گسسته استاجتماعی و اقتص
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ھا  را که بدون آن» ات و نظام اقتصادیمؤسس«است، اما جنگ، » ويرانگر«ھا  گفته او، از دست دادن زندگی انسان به

 .جامعه کارکردی ندارد نيز ويران کرده است

 .اند ھای پزشکی نابود شده ات آموزشی و زيرساختمؤسسھا ويران و حدود نيمی از  در سوريه بيش از يک چھارم خانه

تری جان خود را به دليل فقر بھداشتی از دست  بر اساس برآوردھای بانک جھانی، در جنگ داخلی سوريه افراد بيش

 .اند تا در جنگ مستقيم داده

  

ر  ھزا۵٣٨طور ميانگين   ھر سال به٢٠١۵ تا ٢٠١٠ھای  چنين گفته است که بين سال بانک جھانی در اين مطالعات، ھم

 ميليون نفر، يعنی بيش از سه چھارم مردم سوريه در سنين کاری نه شغلی دارند نه در ٩. شغل از دست رفته است

 .بينند ای آموزش کاری می آموزشگاه يا مدرسه

ھای  مدت اين عدم فعاليت منجر به از دست دادن جمعی سرمايه پيامدھای طوالنی«: در گزارش بانک جھانی آمده است

 ».سوريه خواھد شدانسانی در 

 .ای، و محاسبات آن برپايه يک مدل علمی صورت گرفته است اين تحقيقات بر اساس تجزيه و تحليل تصاوير ماھواره

بر اين اساس اگر . برپايه برآوردھای بانک جھانی، اقتصاد سوريه حتی پس از پايان جنگ نيز آھسته بھبود خواھد يافت

 درصد سطح خود در پيش از ۴١بد در مدت چھار سال اقتصاد سوريه تنھا به ھمين امسال جنگ در سوريه پايان يا

 .ھا نيز دشوارتر خواھد شد با ادامه جنگ يافتن راه حل. جنگ خواھد رسيد

شدگان افراد غيرنظامی   يک چھارم از کشته.  ھزار نفر در جنگ سوريه کشته شدند٣٩ بيش از ٢٠١٧چنين سال  ھم

 در مجموع از آغاز .بيش از دو ھزار و صد کودک نيز در جنگ داخلی سوريه کشته شدند ماه گذشته ١٢ظرف . ھستند

  .اند  حدود نيم ميليون نفر کشته شده٢٠١١جنگ داخلی سوريه در سال 

جنگ داخلی سوريه  ، گروه ناظران حقوق بشر سوريه، مستقر در لندن بيالن قربانياندسمبر ٢٨ -  دی ٧شنبه  روز پنج

که اين  با وجود اين. اند  ھزار نفر در جنگ سوريه کشته شده٣٩ بيش از ٢٠١٧بق اين گزارش در سال ط. را منتشر کرد

 شمار ،٢٠١۶در سال . تر بوده است شدگان در اين سال در قياس با دو سال پيش کم  است اما شمار کشتهئیرقم بسيار باال

گر سوريه   ھزار نفر در جنگ ويران۵۵شتر يعنی  ی حتی از اين ھم ب،٢٠١۵ ھزار نفر بوده و در سال ۴٩شدگان  کشته

  .اند  حدود نيم ميليون نفر کشته شده٢٠١١ در مجموع از آغاز جنگ داخلی سوريه در سال .کشته شدند

ھای ديگر شورشی ائتالف  کنند با گروه ھا بر اساس اھدافی که دنبال می اين گروه. جنگند ھای مختلفی می در سوريه گروه

خالفت « تروريستی  از گروه. ھای مختلفی حضور دارند  صحنه جنگ داخلی سوريه در جبھهکنند و در می
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 در سوريه اگستھا گروه کرد و عرب با اھدافی متف گرفته تا نيروھای ارتش حکومت بشار اسد؛ ده) داعش( »اسالمی

  .جنگند می

 تن از نيروھای ٧۵٠٠ سوری و  ھزار ارتشی٣ بيش از ٢٠١٧طبق آمار گروه ناظران حقوق بشر سوريه در سال 

 .ھا کشته شدند داعش و ساير گروه

ھا به کشورھای ھمسايه و حتی  چنين فرار آن ھا سوری در داخل کشور و ھم جنگ سوريه که موجب آواره شدن ميليون

 .است» جنگ نيابتی«اروپا شده يک 

جنگند اما از طرف ديگر  کومت بشار اسد میهللا لبنان و نيروھای ايرانی برای حفظ ح سو در کنار روسيه، حزب از يک

ھای جھادی  المللی مواضع گروه  در چارچوب يک ائتالف بينامريکا.  با دو ھزار سرباز در سوريه حضور دارد امريکا

 .آيد  ھم جزو اين ائتالف به حساب میالمان. کند را بمباران می

نيروھای . کنند ی شورشی مخالف بشار اسد حمايت میھا ترکيه، عربستان سعودی و ديگر کشورھای عربی ھم از گروه

 .اند ارتش ترکيه ھم در قسمتی از شمال سوريه مستقر شده

 

  )پايتخت داعش در سوريه( آزادی رقه

 توسط ١٣٩٦ مھر ٢٨ - ٢٠١٧ اکتوبر ٢٠، روز جمعه )داعش«( »دولت اسالمی«اين پايتخت خودخوانده » رقه«شھر 

ھای  اما اتفاق مھمی در جشن فتح رقه روی داد و آن برافراشتن عکس. د شده استنيروھای دموکراتيک سوريه آزا

 در جزيره امرالی ترکيه زندانی شده ١٩٩٩ک و روژاوا بود که از سال .ک.عبدهللا اوجاالن رھبر سياسی و معنوی پ

را در ترکيه ممنوع را سازمانی تروريستی اعالم، فعاليت اعضای آن ) ک.ک.پ( ترکيه حزب کارگران کردستان. است

ک، بلکه بر عليه مردم کردستان ترکيه و .ک.اکنون دولت و ارتش ترکيه، نه تنھا به جنگ خود عليه پ ھم. کرده است

در اين ميان طنز تلخ تاريخ اين است که آيا اوجاالن تروريست است يا اردوغان؟ آيا . دھد سوريه و عراق نيز ادامه می

  ھا؟  ترکيست  ترکيه و پانپوليس ک تروريست است يا ارتش و.ک.پ

 

، که اکنون رقه پس از آزادی، با چه سؤال اسالمی ايران، ايران و سوريه، با طرح اين - ھای فاشيستی  حکومت

  .کنند وھای دموکراتيک سوريه و روژاوا حمله می و تحت چه قدرتی اداره خواھد شد به نيرئیھا سياست

 از پنتاگون تا وزارت امريکادر رابطه با آويزان کردن پوستر بزرگی از عبدهللا اوجاالن در مرکز شھر رقه، حاکميت 

 اند و به نيروھای دموکراتيک سوريه خط چنين حکومت ترکيه، به تالطم افتاده شان در ترکيه و ھم امور خارجه و سفارت

  .اند ک باال بردهستراتيژيکشند که چرا پوستر اوجاالن را در مرکز اين شھر مھم و  و نشان می

ارتش آزاد « ميالدی پس از جنگ ميان ٢٠١۴ مخالفان دولت سوريه بود، اما در سال کنترولشھر الرقه ابتدا تحت 

در ) داعش( »دولت اسالمی«ھای ، به تصرف نيرو)مخالف بشار اسد( و نيروھای داعش و شکست ارتش آزاد» سوريه

  .عنوان پايتخت خالفت اين گروه تروريستی معرفی شد آمد و به
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 ھزار نفر از آنان ٨٠کردند که   ھزار نفر در اين شھر زندگی می٣٠٠تسلط داعش بر الرقه، حدود  در روزھای آغازين

 .دادند را آوارگان ديگر مناطق سوريه تشکيل می

طبق آخرين برآورد سازمان ملل متحد، در حال . اند اران غيرنظامی الرقه را ترک کردهھای گذشته، اما ھز در ماه

 . ھزار نفر در اين شھر سکونت داشته باشند١۶٠حاضر بايستی حدود 

اين شھر نقش پايگاه . و فرماندھی نظامی داعش است» دولت اسالمی«الرقه محل استقرار ابوبکر بغدادی، خليفه 

  .گر بسياری از حمالت تروريستی در سراسر جھان را داشته است رھبری داعش و ھدايت

 

 ٢٠١٦ سال نومبر ٦در کنفرانس مطبوعاتی روز » نيروھای دموکراتيک سوريه«گوی جيھان شيخ احمد، سخن

احمد، . است» عمليات خشم فرات«گوی  و سخن» نيروھای دموکراتيک سوريه«تبار و فرمانده  جيھان شيخ احمد، سوری

 . در حال مبارزه تن به تن است) داعش( »دولت اسالمی عراق و شام«ترين زنانی است که با  ترين و بلندپايه ناساز سرش

او . گرفت ھا الھام می وی متولد الرقه است و در دوران کودکی با خواندن کتاب بيوگرافی زنان بزرگ، از زندگی آن

ھای مبارزه با داعش بدل شده و تصميم  ه فرمانده جنگ جبھهاکنون ب پيش از اين فعال حقوق بشر و ھنرمند بود و ھم

  .يت خود را در اين زمينه ايفا کندمسؤولگرفته است تا 

 سال اپريلپيوست و در » واحدھای محافظت خلق«زمان با وقوع جنگ در سوريه، جزء اولين زنانی بود که به  وی ھم

اولين ارتش در خاورميانه » واحدھای محافظت زنان «.بود» واحدھای محافظت زنان«گزاران   يکی از بنيان٢٠١٣

نيروھای دموکراتيک «اين واحدھا يکی از اجزای تشکيل دھنده . شود که ھمه اعضای آن زن ھستند محسوب می

 . شکل گرفت٢٠١٥ سال اکتوبربود که در » سوريه

ھای جنگ مبارزه  ه در خطوط مقدم جبھهعھده دارد ک اکنون فرماندھی ارتش مردمی از زنان رزمنده را به خانم احمد ھم

وی در مصاحبه اختصاصی با المشارق در مورد جديدترين تحوالت ميدان جنگ برای آزادسازی الرقه و نقش . کنند می

 ...بانوان در اين جنگ گفتگو کرد

  

  بايد آماده تھديد ناشی از بازگشت ھزاران عضو داعش شد: اتحاديه افريقا

که در مورد احتمال بازگشت نزديک به شـش ھزار تن از نفرات داعش از عراق و سوريه، به  ن، ضمن آافريقااتحاديه 

 .رو آماده شوند اين قاره ھشدار داده، از کشورھای عضو خود خواسته برای تھديدھای پيش

است   ته  آذر ماه گف٢٠، افريقاگزارش خبرگزاری فرانسه، اسماعيل چرگی، مقام ارشد امور امنيتی در اتحاديه  به

 .تری بين خود دست بزنند تری داشته باشند و به تبادل اطالعات بيش  الزم است ھمکاری نزديکافريقاکشورھای قاره 
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 ھزار جنگجوی خارجی داعش شـش ھزار نفر از شھروندان ٣٠دھد در صف  ھا نشان می گزارش«به گفته چرگوئی 

  ».اند  پيوسته بودند که در خاورميانه به اين گروه تروريستیافريقا

بازگشت اين «است که   در جريان نشستی در الجزاير، نقل کردهافريقاسرويس خبری الجزاير، از اين مقام ارشد اتحاديه 

تر  شود و ھمکاری نزديک شمار می و ثبات آن به) کشورھای قاره( ، تھديدی بسيار جدی برای امنيت ملیافريقاعناصر به 

  .»طلبد مقابله با تھديدھا را میکشورھا و اقدامات مشخصی برای 

ای در عراق و  ھای عمده  دست به پيشروی٢٠١۴ و ٢٠١٣ھای  گروه موسوم به حکومت اسالمی، يا داعش، در سال

ھای گذشته اين گروه از   اما در ماه. سوريه زد و در خاک اين دو کشور ادعای خالفتی به رياست ابوبکر بغدادی کرد

» آزادی«ای از جمله در عراق، از  ھای منطقه که مقام طوری  است، به  کشور پاکسازی شدهای در ھر دو ھای عمده بخش

  .اند مناطق تحت تصرف آن خبر داده

 کشور که به صف داعش در ٣٣ نفر از ۵۶٠٠کم  گفته بود دست» سوفان«ه مشاوره امنيتی مؤسسدر آبان ماه گذشته، 

گويد چه پيش و چه پس از اعالم  ه سوفان، میمؤسس» .اند ازگشتهبه کشورھای خود ب«عراق و سوريه پيوسته بودند 

.  کشور به صفوف اين گروه پيوستند١١٠پيکارجوی خارجی از »  ھزار۴٠بيش از «، »داعش«خالفت خودخوانده 

، شرق و جنوب شرق آسيا، حدود شـش ھزار نفر اھل کشورھای افريقاگفته شده بود از اين شمار، به جز مناطقی مانند 

  .ی شمالی ھستندامريکا نفر اھل ۵٠٠ ھزار نفر اھل کشورھای سابق اتحاد شوروی و حدود ٩، نزديک به ئیاروپا

، »بوکو حرام«ھای  ، که مرکز آن در واشينگتن است، در زمستان گذشته از گروه»افريقامرکز مطالعات راھبردی «

عنوان  ، بهافريقا مستقر در صحرای سينا و شمال گرای نظاميان اسالم ، شبه»القاعده در مغرب اسالمی«، »الشباب«

رود روابطی ميان داعش و اين  به گفته اين مرکز انتظار می.  نام برده بودافريقاای مشخص در سراسر  تھديدھای منطقه

با اين ھمه اين مرکز نيز . ھای زيادی خواھد داشت اگستھا شکل بگيرد، ھرچند گستره و شکل اين روابط تف گروه

 افريقاتوجھی بر وضعيت امنيتی سراسر  ات قابلتأثيرر داده بود که کاھش نفوذ داعش در عراق و سوريه، ھشدا

  .گذارد می

 

 مدافعان حرم

جا  کرد اما حاال ھمه اش را در اين کشورھا انکار می ھا در سوريه و عراق، ايران ھرگونه فعاليت نظامی با آغاز درگيری

سازد، تصاويرشان بر در و ديوار شھرھا نقش  شان برنامه می سيما درباره و اصد. است» مدافعان حرم«صحبت از 

  .کنند ھا تقديم می شان را به آن ھای بندد و ورزشکاران مدال می

ای در جامعه ايران برخوردارند و در افکار عمومی ايرانيان چه  مدافعان حرم چه کسانی ھستند، از چه پايگاه اجتماعی

 جايگاھی دارند؟

رود که  ای به کار می ھای رسمی داخل ايران برای تمامی جنگجويان شيعه ست که در رسانه عان حرم، عنوانی کلیمداف

گرای مخالف حکومت سوريه چون گروه دولت  ھای اسالم در عراق و سوريه با پشتيبانی ايران و عليه گروه

  .جنگند می… ، جبھه النصره و احرار الشام و )داعش( اسالمی

اعضای . شوند نظامی را شامل می گروه شبه ١٠شود حدود  طور که گفته می يق اين نيروھا مشخص نيست اما آنتعداد دق

 .مدافعان از کشورھای ايران، افغانستان، پاکستان، عراق، لبنان و يمن ھستند و ھر کدام نام مخصوص خود را دارند

و » تکفيری«ھای  شان مبارزه با تروريست گويند ھدف  میکنند و معرفی می» المللی شيعيان سپاه بين«ھا خودشان را  آن

 .در عراق و سوريه است» مقدس شيعيان«حفاظت از اماکن 
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مدافعان حرم مردانی ھستند که «: کنند ھا تکرار می ھا نيز ھمگی يک حرف را درباره آن مطابق با اين توضيح، رسانه

 ».آرامش داشته باشنددھند تا مردم امنيت و  بيرون از مرزھای ايران جان می

ھای اقتصادی، تحقيقی درباره خاستگاه طبقاتی مدافعان حرم انجام داده   ماھنامه بررسیمسؤولعبدالرضا داوری، مدير 

 نفره مدافع حرم ۵١ھای او از سه شاخص سطح درآمد، ميزان تحصيالت و محل زندگی يک جامعه آماری  يافته. است

 .اند  کشته شده٩۴ تا ٩٢ھای  استخراج شده که در بين سال

 به ٩٧/١ به طبقه متوسط و ١٣/٤٣ن، ئي درصد از جمعيت مدافعان به طبقه پا٩٠/٥٤دھد که  نتايج اين تحقيق نشان می

 .اند طبقه باالی جامعه تعلق داشته

سيع است اند و اما به اعتقاد حامد ھاشمی، طيف کسانی که با اعزام به سوريه و حضور نظامی ايران در آن کشور ھمدل

ھا را  توان آن نمی«: گرايانه افراطی متغير است ھای ملی جويانه شيعی تا انگيزه ھای رزم  اين افراد ھم از انگيزه و انگيزه

 که در جريانات سال ئیھا طيف اين افراد، برای مقايسه مثال، از طيف بسيجی. به يک طبقه اجتماعی منحصر دانست

دوری سوريه و تنگ بودن کانال . تر است تر و متنوع دم شتافته بودند وسيعھا به کمک سرکوب مر  در خيابان٨٨

تری بتوانند  ، تعداد خيلی بيش٨٨ھای آن، اين شرايط را فراھم کرده که برخالف مثال مواجھه سال  ارتباطی با واقعيت

  ».داستان رسمی حکومت درباره سوريه را باور کنند

 

 ای مبلغ و ھدايت کننده جنگ شيعی جنگ سنی و سيدعلی خامنهابوبکر بغدادی مبلغ و ھدايت کننده 

ترين بازوھای تبليغاتی  ھای صدا و سيما از جمله مھم ھای فرھنگی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و برنامه قرارگاه

وليد ھا ت اندازی شده که کار آن ھای بسياری راه همؤسسعالوه بر اين، ستادھا و . ھستند»  دفاع از حرم فرھنگ«

 .داشت مدافعان حرم است ای و ھنری و برگزاری مراسم برای بزرگ محصوالت رسانه

سازند که به سبک   میئی، موزيک ويديوھا…ھای جوان با به کارگيری موسيقی الکترونيک، رپ و متال و  خواننده

پسران نوجوان در ايران، خصوص برای   چنين توليداتی به.ھای ويژه است ھای کامپيوتری شوتر و مملو از جلوه بازی

 .انگير است جذاب و ھيجان

از پوستر تبليغاتی برای مدافعان حرم با تصوير حسين ھمدانی، از فرماندھان سپاه که در سوريه کشته شد؛ فعاالن 

ھای اجتماعی چون اينستاگرام و  ھای متنی در شبکه فضای مجازی حامی مدافعان حرم ھم با انتشار عکس، پوستر و پيام

  .لگرام حضور پررنگی دارندت

عنوان الگوی مبارزه با دشمن، از  خصوص قاسم سليمانی، فرمانده سپاه قدس به سازی از فرماندھان نظامی، به اسطوره

 .دھد ھای مدافعان مجازی حرم را تشکيل می جمله محورھای اصلی فعاليت
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 .کنند مر روی موضوع دفاع از حرم کار میشکل مست صدا و سيما، به» افق«ھای تلويزيونی چون کانال  برخی شبکه

 با ھمسران و مادران  از اين تلويزيون پخش شد که در اصل مصاحبه» کدبانو« آشپزی به نام  ماه رمضان امسال، برنامه

مجموع اين تبليغات قصد دارد دخالت نظامی ايران در سوريه و عراق را  .مدافعان حرم در حين آشپزی بود

 .ن دھد و آن را به اشکال مختلف با اعتقادات مذھبی و فرھنگ عامه مردم پيوند بزندناپذير نشا اجتناب

ست  پرستی، حفظ حجاب، مقاومت در برابر بيگانگان و آمادگی برای جنگ آخرالزمان، عمده مفاھيمی غيرتمندی، وطن

 .رسد که از ميدان تبليغاتی مدافعان حرم به گوش می

در واقع به . دولت ايران با تعداد داوطلبان برای اعزام به سوريه مشکلی داشته باشدرسد که  به نظر نمی: حامد ھاشمی

داليلی مشتاق نيست نيروھای ايرانی زيادی را علنا در خاک سوريه به جنگ بفرستد و تا حد امکان از شيعيان 

اما از لحاظ تبليغاتی تمامی تالشش . کند اش استفاده می افغانستانی، پاکستانی، عراقی و لبنانی برای نيل به مقاصد نظامی

چه ايران در  در داخل ايران از رونق نيفتد و حمايت مردمی از ھر آن» مدافعان حرم«کند که فرھنگ جديد  را می

حال کامال موفق  رو نشود که در اين راستا تا به دھد افت نکند تا ايران با مانع جديدی در خانه خود روبه سوريه انجام می

 . درصد جمعيت ايران با حمايت از بشار اسد موافق ھستند٨٠ست حدود  ھا حاکی سنجی  برخی افکار.بوده است

 ھزار نفر ١٧ھا و با باال گرفتن جنگ داخلی در سوريه، تنھا  الملل، از آغاز درگيری گزارش سازمان عفو بين به

ھای   ميليون نفر مجبور به ترک خانه١١ک به  ھزار نفر ناپديد و نزدي ۶٠اند، بيش از  ھا مرده شکنجه و در زندان زير

  . ھزار نفر است٣٠٠ھا نيز بيش از  تعداد کشته. اند خود شده

با برجام و مذاکره جلوی جنگ را نگرفتيم و با «: ترين سخنان خود گفته است الھدی، امام جمعه مشھد در تازه احمد علم

.  و داعش وسط اين کشور بودندامريکا نبودند امروز مدافعان حرم جلوی جنگ را گرفتيم، اگر اين مدافعان حرم

 ھستند، دسترسی امريکابه تمام کشورھای منطقه که مزدور . ترسد جنگد، می  که در کوير عراق میئیاستکبار از نيرو

 ».داريم

ھا با دشمنی  آن«: ھای مدافع حرم گفته بود ای، رھبر حکومت اسالمی ھم در مالقات با خانواده پيش از اين، علی خامنه

 ».جنگيدند ھا با آن می شد بايد در کرمانشاه و ھمدان و بقيه استان اند که اگر جلويش گرفته نمی مبارزه کرده

عنوان بازيگران اصلی صحنه  چنينی که بارھا از سوی مقامات ايران تکرار شده است، مدافعان حرم را به اظھارات اين

 .اند رای کشور صلح و ثبات به ارمغان آوردهکند که ب سياست خارجی و عاملی معرفی می

  

 عيار است ای تمام برجام فاجعه

 :امريکاجمھور  سئي رترمپادعاھای 

ای ايران  ای موسوم به توافق ھسته  فاجعهتأئيدھای اتمی، من اخيرا از  يابی ايران به سالح برای جلوگيری از دست

 !ای تمام عيار فاجعه. خودداری کردم

تر است ولی  اين پول کم. جا است اما حاال نکته اين.  داديمدالر ميليارد ١۵٠ھا  دانيم؟ ما به آن فق چه میدرباره اين توا

 .ھا داديم  پول نقد به آندالر ميليارد ٨/١ما . اش فکر کنيد درباره

ه کافی پول نقد ھا مجبور بودند از کشورھای ديگر کمک بگيرند، چون ما به انداز قدر زياد بود که آن اين پول نقد آن

 .نداشتيم

چين قدرتی داشته باشد؟  جمھوری ھم سئيشود، ر باورتان می. ھا ھواپيماھا را با پول نقد پر کردند سی، آن در واشنگتن دی

 .خواھم ھرگز اين را امتحان کنم من نمی
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 ميليارد ٨/١يران بفرستد؟ ھای پر از پول نقد را برای ا جمھور اين قدرت را داشته باشد که بوشل سئيشود ر باورتان می

ما اين کار را ديگر . دھيم ما اين کار را انجام نمی. انگيز است خيلی غم. ھا فرستادند  را احتماال برای آزادی گروگاندالر

 .دھيم انجام نمی

  

  ھای دوربرد حکومت اسالمی   زيرزمينی راکت پايگاه

 

  اسالمیھای دوربرد حکومت راکت زيرزمينی   از پايگاهئیھا عکس

در «ھای دور برد جمھوری اسالمی   راکتھای زيرزمينی  زاده مدعی شده است که پايگاه سردار سرتيپ اميرعلی حاجی

  .اند  شده ھا واقع  متری و در دل کوه٥٠٠ھستند و در اعماق » ھا و شھرھای اين مرز و بوم مستقر ھمه استان

 

  اند خواب شده ھا، بيابان گورخواب

؛ معتادانی که در قبرھای خالی آرامگاه »ھا گورخواب«يک سال پس از انتشار گزارشی درباره » دشھرون«روزنامه 

اند و برای قبرستان،  خواب و يا زندانی شده کردند، نوشت که ساکنان اين گورھا، بيابان نصيرآباد شھريار، زندگی می

 . گذاشته شده استپوليسديوار و نگھبانی و پاسگاه 

 زن، مرد و کودک در اين گورستان نوشته بود؛ که با ٥٠وز پنجم دی سال گذشته، از وضع زندگی روزنامه شھروند ر

 .س جمھوری ايران، گورخوابی را قابل تحمل ندانسته بودئيھای بسيار زيادی روبرو شد و حسن روحانی، ر واکنش

انمان که در اين گورستان زندگی خ  با شماری از اشخاص بی س وقت دفتر حسن روحانی،ئيھمچنين محمد نھاونديان، ر

  .ھا ساخته شود خانمان  ابراز اميدواری کردند که مراکز جديدی برای اسکان بیمسؤولھای  کردند، ديدار کرد و مقام می

اند و شب   درست کردهئیھا خانمان در مناطقی حفره معتادان بی«ھا محقق نشده است و  اما به گزارش شھروند، اين وعده

  .»ابند تا از سرما و باران در امان باشندخو جا می آن

ھا  اند تا کسی داخل آن  بسته قبرھای خالی را با سنگ و خاک« نگھبان گورستان به گزارشگر اين روزنامه گفته است که 

  ».نرود

، »اخوان«پرويز زير قاب خروجی کمپ «: ھا آمده است در بخشی از گزارش روزنامه درباره سرنوشت گورخواب

» ويره«بار در  ُرفت تا جل و پالسش را اين. اش و رفت ھای خميده ش را کيسه سياھی کرد، انداخت روی شانها زندگی

فرخنده و پروانه، . زند ليال سر از زندان درآورد، پسرش مھدی ھم، بين شايعه مرگ و زندگی، دست و پا می. پھن کند

آرمان را ھر روز در پاتوقی جديد . ھای خشکيده شدند باغ سال قبلش، آواره بيابان و ١٥، ١٠از ھفت دی پارسال، مثل 

  ».ھا ديده شد شود پيدا کرد و سايه مادرجون، ھمين يکی دو شب پيش اطراف يکی از باغ می
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خانمان که در  که فرماندار شھريار وعده داده بود به وضعيت افراد بی بعد از انتشار گزارش سال گذشته، در حالی 

ن مسؤوالھای ايران،  خوابند رسيدگی شود، بر اساس گزارش رسانه  نصيرآباد شھريار میگورھای خالی گورستان

  .ھا را از گورستان بيرون کردند ، اين گورخواب»با ضرب و شتم «شھريار دريک طرح ضربتی 

خانمان  یب» ھای نصيرآباد گورخواب«حسين ھاشمی، استاندار تھران در دولت يازدھم، به خبرگزاری تسنيم گفته بود که 

  .بودند» معتادان متجاھر«نبودند بلکه 

  .کنند عام مواد مصرف می شود که در مالء کنندگان مواد مخدر گفته می معتادان متجاھر به آن دسته از مصرف

آخرين آمار رسمی تعداد معتادان، تير ماه گذشته از سوی . ھای اجتماعی در ايران است ترين آسيب اعتياد، يکی از عمده

ھای مردمی و سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، اعالم شد که   افشار؛ معاون کاھش تقاضا و توسعه مشارکتپرويز

اما . عنوان کرد» عنوان مصرف کنندگان مستمر مواد مخدر در کشور  ھزار نفر به٨٠٨ ميليون و ٢«تعدادشان را 

  .يران استگويند اين تعداد، کمتر از شمار واقعی معتادان درا کارشناسان می

  

 .اند خواب و يا زندانی شده به نوشته روزنامه شھروند، ساکنان قبرھای خالی آرامگاه نصيرآباد شھريار، بيابان

وگو با روزنامه شھروند اشاره کرد که انتشار  ابوطالب فرنياپور، معاون سياسی و انتظامی فرمانداری شھريار، در گفت

ميليارد تومان برای ساخت سالن  دو و نيم«ن در اين رابطه، باعث شده است مسؤوالھا و دستور ويژه  گزارش گورخواب

  ».ورزشی در نصيرآباد اختصاص داده شود

از اول فروردين .  سال گذشته، نزديک به ھشت تن موادمخدر در شھرستان شھريار کشف شد در«گفته فرنياپور،  به

کننده خرد،   توزيع٢٩٨کننده موادمخدر،  مخدر، سه توزيع ه موادکنند  توليد١٥ قاچاقچی، ١١٠ام مھرماه ھم  امسال تا سی

در مجموع، در اين . ھا منتقل شدند معتادان ھم به کمپ.  و دستگير شدندئی معتاد شناسا٧٨٤ فرد نگھدارنده مواد و ٣٥٢

  .» مورد دستگيری صورت گرفته است٥٦٢ ھزار و  ٢مدت، 

  

  قربانیدست فروشان 

يک ماه پيش در . فروشان تا کنون قربانيان زيادی گرفته است شھرداری و دست» سد معبر«ا ان مبارزه بمأمورحمله 

اش   يونس عساکره دست فروش اھل خرمشھر، ھم در اعتراض به ضبط بساط دستفروشی آخرين روزھای اسفندماه،

 .توسط شھرداری خرمشھر دست به خودسوزی زد و جانش را از دست داد
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 ساله به نام علی ٤١ان مبارزه با سد معبر شھرداری تھران در درگيری با يک کارگر مأمور تابستان سال گذشته نيز

شھرداری پس از اين حادثه اعالم کرد که ضاربان . چراغی، او را با ضربه پنج بوکس مقابل چشم فرزندش کشتند

  .اند کارمند شھرداری نبوده بلکه در استخدام يک شرکت پيمانکاری بوده

 

 دسوزی درگذشتيونس عساکره دستفروش خرمشھری که در اثر خو

ه پس از اين حادثه اعالم کرد که علی چراغی نه ئيگوی قوه قضا ای دادستان کل کشور و سخن غالمحسين محسنی اژه

» بيگناه«ان شھرداری بلکه توسط پيمانکاران شھرداری به قتل رسيده و در نتيجه شھرداری در اين پرونده مأمورتوسط 

  .است

اين مرد صاحب پارکينگی . تان کردمارچ ساله را راھی بي۶٧سر پارکينگ ھم مرد يک ماه پس از اين حادثه، نزاع بر 

 .ان شھرداری قصد پلمپ آن را داشتندمأموربوده که 

آوری زباله با صاحب باشگاه سوارکاری ساعی در چيتگر تھران منجر  ان جمعمأمورفروردين امسال نيز درگيری  ١٢

 ساعی قھرمان تکواندوی جھان و عضو شورای شھر تھران است و مديريت اين باشگاه متعلق به ھادی. به مرگ او شد

 .آن با عموی او بوده که در اين حادثه کشته شده است

تير تھران منجر به  فروشان در ميدان ھفت ان شھرداری و دستمأمور، درگيری ميان اپريل ٢١روز اول ارديبھشت 

 .تان شدرچماان شھرداری و انتقال آنان به بيمأمورزخمی شدن 

ان مأموران شھرداری خبر داده و نوتشه دو تن از اين مأمورفروشان با سالح سرد به  خبرگزاری تسنيم، از حمله دست

 .تان شدندمارچبه شدت زخمی و راھی بي

 

  کشتار کولبران

کار  ايتکش به دست پاسداران جن قتل دو کولبر زحمت  شھريور، مردم بانه در اعتراض به١٤شنبه  صبح امروز، سه

زمان صبح امروز  ھم. حالت تعطيل درآوردند ھا و بازار شھر را به حکومت اسالمی، دست به اعتصاب زدند و مغازه

مردم خشمگين از مناطق مختلف شھر به سمت . ھزاران تن از مردم شھر يک تظاھرات اعتراضی برپا کردند

  . شدندکولبران ھا خواستار توقف کشتار نآ. گباران کردند فرمانداری رفته و ساختمان فرمانداری را سن

آور درصدد پراکنده کردن آنان بر آمدند اما مردم به  کنندگان و شليک گاز اشک نيروھای سرکوبگر با يورش به تجمع

  .را خنثی کردندآور  مقابله پرداختند و با آتش زدن الستيک گاز اشک
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 ساله و ٢١ شھريور، دو کولبر حيدر فرجی ١٣روز . قتل کولبران يک امر روتين از طرف حکومت اسالمی شده است

قادر . ان مرزی حکومت اسالمی کشته شدندمأمورکه ھيچ باری نداشتند با شليک مستقيم  ساله در حالی ۴۵قادر بھرامی 

  .بھرامی متاھل و دارای چھار فرزند بود

  

 دو کولبر اھل بانه در  اعتراف کرد که، ٩۶شھريور  ١٣از بانه و سقز روز دوشنبه » مجلس«محسن بيگلری، نماينده 

: بيگلری به ايلنا گفت) ٩٦ شھريور ١٣ايلنا، (  .اند استان کردستان به ضرب گلوله نيروھای مرزی حکومت کشته شده

گرفت و دو نفر از شھروندان بانه کشته شدند که يکی از امروز تيراندازی به کولبران توسط ھنگ مرزی صورت «

  ».شدگان، دھيار شھرستان بانه بوده است کشته

شنبه، بيگلری به ميدان آمد تا به ياری حکومت  به دنبال درگيری بين مردم و نيروھای نظامی حکومت در روز سه

بيگلری درباره تجمع و اعتراض . اض باز داردشدگان را از تجمع و اعتر ھای کشته بشتابد و مردم داغدار و خانواده

ھای  برداری ھا سوءاستفاده و بھره اين تجمعات به ضرر مردم است؛ چراکه از يکسو از آن«: مردم بانه به ايلنا گفت

  ) ٩٦ شھريور ١٤ايلنا، ( ».شود ای از آنھا حاصل نمی شود و از سوی ديگر، نتيجه ناروا می

شدن، ضبط اموال، سقوط از بلندی، گرفتار  ه سوژه کشتار، شکنجه، دستگيری، زخمیکولبران در سال گذشته، ھموار

مردم محروم مرزنشين، برای امرار معاش به بھای . اند از سوی عوامل حکومت اسالمی بوده... بندان و سرما و يخ

  .اند  آورده شان، به کولبری روی جان

دھند که تعداد  االی قاچاق مورد شليک مستقيم و کشتار قرار میدر حالی نيروھای حکومت کولبران را به بھانه حمل ک

 ٢۵سی کانديدای رياست جمھوری در نمايش انتخابات يگذرد و به گفته رئ  می١٠٠ھای قاچاق سپاه پاسداران از  اسکله

   .شود گونه نظارتی وارد کشور می  قاچاق بدون ھيچدالرميليارد 

  

  شده استتر ھا در دھه اخير کوچک سفره ايرانی

، در مورد شرايط معيشت خانوارھای ايرانی نشان ١٣٩٦ آذر ٢٠ -  ٢٠١٧ دسمبر ١١سی فارسی،  بی ھای بی بررسی

 اصلی از جمله گوشت، ماھی، نان، برنج و شير در يک دھه ئیدھد که متوسط مصرف ساالنه بسياری از مواد غذا می

 . درصد کاھش يافته است۵٠ تا ٣٠گذشته بين 

ای است که مصرف آن به طور متوسط در ميان خانوارھای ايرانی باال رفته است، ميزان  ان تنھا قلم عمدهگوشت پرندگ

 . چندانی نکرده استتغييرمصرف متوسط تخم مرغ ھم 

 افزايش قيمتشان نسبت به رشد درآمدھا ١٣٩۵ تا ١٣٨۶ھای   ھستند که بين سالئیمرغ و تخم مرغ از معدود مواد غذا

 .ھا کمتر بوده است يمتو سطح عمومی ق
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 ۴۵ درصد گران شده، قيمت متوسط قند و شکر ١۶٠) يعنی با در نظر گرفتن تورم( در اين دوره نان به قيمت ثابت

 .اند تر شده  درصد گران١٣ درصد باال رفته و گوشت قرمز و ماھی ھم ٣٩درصد و قيمت شير 

  

  بحران تخم مرغ در ايران

.  تومان بود٢٣٠٠نی جامعه به خوراک خود اختصاص داده بود، برابر با ئيھای پا دھکای که ھر فرد ايرانی در  بودجه

گوی دولت اعالم کرده  سخن.  تومان به اين مبلغ اضافه شده١٢٠٠مرغ به طور ناگھانی  با افزايش دو برابری قيمت تخم

مرغ وارد   ھزار تن ديگر تخم٢٢مرغ را صادر کرده و در نظر دارد در آينده  ھزار تن تخم١٩که دولت مجوز واردات 

 تومانی ۴٢٠٠مرغ با ارز  چه واردات تخم گويد چنان گذار استان تھران اما می  مديره اتحاديه مرغ تخمھيأتس ئير. کند

  . اساسی نداردئیی در کاھش قيمت اين ماده غذاتأثير

درصد  ١٠کم  ت شير و لبنيات نيز دستقيم.  تومان رسيده است۶٠٠مرغ دو برابر شده و به  در ايران قيمت ھر عدد تخم

افزايش پيدا کرده و انجمن روغن نباتی ھم درخواست افزايش قيمت محصوالت خود را به سازمان حمايت ارائه داده 

س جمھوری ئيستاد تنظيم بازار با افزايش قيمت نان از اول آذر ھم موافقت کرده بود که با دستور مستقيم ر. است

 شده، تعيين ھزار تومان ٩٣٠با توجه به حداقل دستمزد کارگران در ايران که . حت متوقف شداسالمی و از روی مصل

ای از  گوی دولت حسن روحانی بخش عمده محمد باقر نوبخت، سخن. ن جامعه به خطر افتاده استئيھای پا معيشت دھک

  :او گفت. مرغ اختصاص داد  دی خود را به گرانی تخم۵نشست خبری 

 تا ١۴ ھزار تن مرغ تخم گذار معدوم شد که ۵٠٠ ميليون و ٢٣. زای مرغی روی توليد داخلی اثر گذاشتشيوع آنفوالن«

 ميليارد تومان برای جبران آن ١٠٠کرد و دولت نيز   میتأمين درصد از نياز ما را اين ميزان مرغ معدوم شده ٢٠

 ھزار تن ديگر نيز ١٢٠را صادر کرده و  ھزار تن تخم مرغ ١٩مجوز واردات  وزارت جھاد کشاورزی . پرداخت کرد

 ». ھزار تن تخم مرغ ھم ترخيص شده است١١٠در حال مجوز ادامه گرفتن است و 

گفته است که ) ايلنا( گذار استان تھران اما به خبرگزاری کار ايران  مديره اتحاديه مرغ تخمھيأتس ئيپور، ر ناصر نبی 

داران را با خطر   مرغ ندارد و مرغ حسوسی بر کاھش قيمت تخم متأثير تومانی ۴٣٠٠مرغ با ارز  واردات تخم

ھا حقوق کارگرانشان را پرداخت   بسياری از صاحبان مرغداریمسؤولبه گفته اين مقام . کند ورشکستگی مواجه می

 .اند نکرده

: داده و گفته بود دی خبر ۴مرغ وارداتی از دوشنبه  اکبر مھرفرد، معاون وزير جھادکشاورزی از آغاز توزيع تخم علی

بايد ) بسته بندی شده( مرغ شيرينگ پک  تومان و ھر شانه تخم۶٠٠ ھزار و ١١مرغ بايد به قيمت مصوب  ھر شانه تخم

 . تومان در بازار مصرف فروخته شود۶٠٠ ھزار و ١٢

ان و تخم درآمد جامعه روزی سه وعده ن حتی اگر اقشار کم.  ھزار تومان است٩٣٠حداقل حقوق يک کارگر ايرانی 

 . ھزار تومان در ماه ھزينه کند٨١٠ بايست  فرنگی بخورند، يک خانواده چھار نفره می مرغ و گوجه

محمود حجتی، وزير جھاد کشاورزی، در دستور  مرغ، و مرغ موجب سبب شده تا طرح استيضاح  افزايش قيمت تخم

 .اند استيضاح او را امضا کرده نفر از نمايندگان نامه ۶٠تاکنون . کار نمايندگان مجلس قرار گيرد

  

  ...اعتراضات بر عليه گرانی و تورم با شعارھای مرگ بر روحانی، مرگ بر ديکتاتور و
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شنبه   در روز پنجئیھا ، حاکی از برگزاری تجمع...ھا از مشھد، نيشابور، کاشمر و ، گزارش٢٠١٧ دسمبربيست و ھشتم 

بر اساس برخی از . ناميدند، است» ديکتاتور«کنندگان  چه تجمع ن حسن روحانی و آ  در اعتراض به گرانی،دسمبر ٢٨

  .آور شليک شده است  گاز اشک کنندگان در مشھد، ھا، به سوی تجمع گزارش

  

اند، تجمع مشھد در پی فراخوان  ھا را منتشر کرده ھای تلگرامی که ويديوھای اين اعتراض گفته بعضی از کانال به

ريزی اين تجمعات ھنوز به صورت مستقل قابل  ھر برگزار شده است؛ اما چگونگی برنامهھای تلگرامی در اين ش گروه

 . نيستتأئيد

نژاد منتشر  نزديک به محمود احمدی» دولت بھار«ھای تلگرامی از جمله کانال   که در برخی کانالئیھا فلمبر اساس 

 ضمن اعتراض به   در ميدان شھدای اين شھر،کننده با تجمع در مقابل ساختمان شھرداری مشھد  صدھا شرکت اند، شده

، »مردم رو ذله کرديد اسالم رو پله کرديد، «، »مرگ بر روحانی« ،»مرگ بر ديکتاتور«: دادند شعار می   گرانی، 

  ».ما ھمه با ھم ھستيم نترسيد نترسيد، «و »  جانم فدای ايران نه غزه، نه لبنان، « ،» برو دزدو بگيرپوليس«

» نه به گرانی«با عنوان  ھای اعتراضی که شھرھای مشھد، نيشابور، کاشمر و شاھرود شاھد تجمع  آنيک روز پس از

ھای اجتماعی حکايت از اين دارند که دامنه اعتراضات به کرمانشاه،  بودند، برخی ويدئوھای انتشاريافته در شبکه

  .است تھران، قوچان، اصفھان، رشت و قم نيز گسترش يافته 

اون امنيتی انتظامی استانداری تھران نيز در از بازداشت چندين نفر از معترضان در يکی از ميادين روز جمعه مع

 .تھران خبر داده است

ھای اجتماعی پخش شده که نشان   دی، در کرمانشاه تصاوير و ويدئوھای متعددی در شبکه٨در مورد تجمع روز جمعه، 

زندانی « نظير ئی شعارھائیپيما خيابان مدرس شھر کرمانشاه ضمن راهکنندگان در ميدان آزادی و حوالی  دھد تجمع می

 .دھند سر می» کند  میئیکند آقا خدا  میئیملت گدا«و » سياسی آزاد بايد گردد

 ٣٠٠«ھا  گويد که تعداد آن کردند و خبرگزاری فارس می تظاھرکنندگان به طرف بلوار شھيد بھشتی کرمانشاه حرکت می

 .بود» نفر

 ئیملت گدا«، »زندانی سياسی آزاد بايد گردد«، »يا مرگ يا آزادی«، »فکری به حال ما کن/ ا رھا کن سوريه ر«

 است که در اين ويدئوھا ئیاز ديگر شعارھا» نترسيد نترسيد، ما ھمه با ھم ھستيم«و » کند  میئیکند، آخوند خدا می

 .شود شنيده می

تی با معترضان در کرمانشاه و پرتاب کردن سنگ به سوی ان امنيمأمورھا نيز حاکی از درگيری  برخی گزارش

 .ان امنيتی استمأموران و زخمی شدن دست کم يکی از مأمور

پاش استفاده کرده و چند نفر را نيز در اين شھر  آور و ماشين آب ان در کرمانشاه از گاز اشکمأمورشود  گفته می

 .اند بازداشت کرده
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س قوه ئي به تجمعی در رشت است و در آن معترضان عليه صادق الريجانی، ر نيز منتشر شده که مربوطئیويدئوھا

 .دھند ه ايران شعار میئيقضا

 که در فضای مجازی مرتبط به تجمعی در شھر شيراز است که در آن، معترضان در ئیبرخی ديگر از ويدئوھا

تصاويری نيز از تجمعاتی که گفته شده » . برو دزد را بگيرپوليس«: دھند  با نيروی انتظامی اين شعار را میئیرويارو

 .شود ھای اجتماعی ديده می آباد لرستان در جريان است در شبکه در خرم

ھا مخابره  شود که از تھران نيز خبر حضور گسترده نيروھای انتظامی در خيابان اين خبرھا در حالی گزارش می

 .است دم ھشدار داده شود و يک مقام امنيتی نيز در مورد تجمع در تھران به مر می

: وگو با خبرگزاری تسنيم گفت محسن نسج ھمدانی، معاون امنيتی انتظامی استانداری تھران، روز جمعه در گفت

تاکنون مجوزی مبنی بر تجمعات مردمی در سطح شھر تھران از سوی استانداری صادر نشده و در صورت «

 ».گيرد قاطع صورت میبرگزاری چنين تجمعاتی از سوی نيروی انتظامی برخورد 

اھميت نشان دادن اعتراضات، در عين حال  در پی اين سخنان، معاون امنيتی استانداری تھران به خبرگزاری ايلنا، با بی

 پوليس نفر حضور داشتند که تعدادی از افراد پس از تذکر ۵٠تر از  کم) تھران(در يکی از ميادين «: ادعا کرده است

 مسألهپس از اين . چنان در ميدان باقی ماندند  ھمپوليسعداد اندکی نيز بودند که عليرغم تذکر صحنه را ترک کردند اما ت

 ». تعداد کمی بازداشت موقت شدندئی از ما، با حکم قضاپوليسو استعالم 

حکومت نظامی اعالم نشده در شھرھای تبريز، کرمان، تھران و «ھای خود از  سايت  نيز در وبئیبرخی منابع دانشجو

ھای تبريز دور تا دور  در خيابان«اند که  نوشته و افزوده» استقرار نيروھای ضدشورش در ميادين شھرھای بزرگ

 ».اند ان ضد شورش و پاسداران چيده شدهمأمورميدان ساعت 

  

 تجمع روز جمعه کرمانشاه

شھد برگزار شد، سرپرست در مقابل شھرداری م» تجمع نه به گرانی«شنبه با عنوان  پس از اعتراضاتی که روز پنج

 . نفر از معترضان در مشھد خبر داد۵٢دادسرای انقالب مشھد از بازداشت 

کنندگان در  داند اما با اين وجود شرکت حسن حيدری، دادستان مشھد، گفت که اعتراض را حق مردم و شھروندان می

 .سر داده بودند» شعارھای تند«ناميد که » ای ساختارشکن عده«تجمع را 

 صدھا شرکت کننده با تجمع در مقابل ساختمان  ھای تلگرامی منتشر شدند،  که در برخی کانالئیھا فلم اساس بر

  و» مرگ بر ديکتاتور«:  از قبيلئیشعارھا  ضمن اعتراض به گرانی،  شھرداری مشھد در ميدان شھدای اين شھر،

 .سر دادند» مرگ بر روحانی«
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چه اشتباھی «، »رضا شاه روحت شاد«، »مردم رو ذله کرديد م رو پله کرديد، اسال«از ديگر شعارھای تجمع کنندگان 

ما ھمه با  نترسيد نترسيد، «و »  جانم فدای ايران نه غزه، نه لبنان، « ،» برو دزدو بگيرپوليس«،»کردم که انقالب کردم

 .، بود»ھم ھستيم

جمھوری ايران، از سوی مخالفان و  سئيحانی، رھای اخير، حسن رو ھا در شرايطی برگزار شد که در ھفته اين تجمع

با اين ھمه، او و اعضای دولتش . منتقدان خود به دليل گرانی کاالھا و مواد مصرفی مردم ھدف انتقاد قرار گرفته است

 .کنند از عملکرد اقتصادی دولت دفاع کرده و از جمله به کاھش نرخ تورم اشاره می

سيکل معيوبی وجود دارد؛ « ھزار نفر عنوان کرد و افزود که ١٠رستان شھريار را ، تعداد معتادان شھمسؤولاين مقام 

 درصد از  ٢٠ترين حالت حدود  بينانه در خوش«با اين شرايط » .شوند شوند و بعد رھا می که اين معتادان مدام گرفته می

 ».گردند می درصد به چرخه اعتياد بر  ٨٠کنند و  اين افراد بھبودی کامل پيدا می

اند  س جمھوری ايران نيز ھشدار داد که مخالفان دولت مسائل اقتصادی را بھانه کردهئياسحاق جھانگيری، معاون اول ر

شود، ديگران بر آن سوار  وقتی حرکت سياسی در خيابان شروع می«: او گفت. و پشت پرده مسائل ديگری مطرح است

  ».نده آن نيستندشوند و کسانی که آن حرکت را شروع کردند، پايان دھ می

  

  ترين مردم دنيا ھستند ايرانيان عصبانی

که ايران رتبه اول خشونت اجتماعی را در دنيا دارد، از  عضو مجمع نمايندگان استان تھران، با يادآوری اينسلحشوری، 

 .ترين عوامل ايجادکننده آن ياد کرد بيکاری و مشکالت معيشتی به عنوان مھم

س انجمن مددکاران اجتماعی ئي اظھارنظر رتأئيدملت، با  گو با خبرنگار خبرگزاری خانهو پروانه سلحشوری، در گفت

بر اساس : ھاست، گفت مبنی بر اينکه براساس اعالم وزارت بھداشت نزاع دومين عامل مرگ افراد در اورژانس

ترين  دھد، ايرانيان عصبانی ن میشده، ايران رتبه اول خشونت اجتماعی را در دنيا دارد، که اين نشا جديدترين آمار ارائه

 .مردم دنيا ھستند که در پی آن مرگ و مير ناشی از نزاع نيز افزايش يافته است

نماينده تھران، ری، شميرانات، اسالمشھر و پرديس در مجلس شورای اسالمی، افزايش نزاع در سطح جامعه را از 

ترين  کند که مھم ھای مختلف نمود پيدا می ھا به صورت نزاعاين : کننده کنونی دانست و افزود ترين معضالت نگران مھم

توان آن را به عنوان يک آسيب اجتماعی مھم ناديده  ھای خيابانی است، که نمی ھا گسترش دامنه زورگيری و سرقت آن

 .شود گرفت، چرا که اغلب اين نوع برخوردھای فيزيکی با استفاده از سالح سرد ھمراه می

ھای اجتماعی تک علتی نيستند، به  ترديد بروز پديده بی: ھای اجتماعی خاطرنشان کرد زايش خشونتاو در بيان علل اف

ھای اجتماعی ناشی از  چون ترافيک و آلودگی صوتی تا ناکامی اين معنا که، موارد بسياری از مشکالت شھری ھم

 .ھا باشند توانند از عوامل ايجادکننده آن بيکاری و مشکالت معيشتی می

که نبود نشاط اجتماعی از علل اصلی افزايش خشونت در سطح جامعه است  ينده مردم در مجلس دھم، با يادآوری ايننما

 مغاير با شاد  نشاط از جمله کاالھای ناياب فضای کنونی جامعه است، که ناشی از ترويج فرھنگ غلط:  کردتأکيد

 . ھستندزيستن يا مشکالت متعدد اقتصادی است، که مردم با آن مواجه

آموزش برای :  در سطح جامعه تصريح کردئیزدا عضو مجمع نمايندگان استان تھران، در ارائه راھکار برای خشونت

ھا به ويژه  ھای اجتماعی است، که رسانه ھای کاھش خشونت ترين راه ترويج فرھنگ مدارا و شاد زيستن يکی از مھم

ھای فرھنگ و ارشاد  ار داشته باشند، از سوی ديگر وزارتخانهتوانند در تحقق اين مھم نقشی اثرگذ رسانه ملی می
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ريزی در جھت کاھش اين معضل مھم اجتماعی، رسالت خود را در جھت  توانند با برنامه اسالمی و بھداشت می

 .ھای آموزشی به انجام برسانند سازی و برگزاری دوره فرھنگ

 

  !فساد در حکومت اسالمی ايران، عميقا نھادينه شده است

 عليه باند حاکم، در ئینژاد ـ مشا باند احمدی.  موضع گرفتئینژاد ـ مشا ای نيز عليه احمدی هللا خامنه سرانجام آيت

زمان با اين حمله، خود را متعھد  ه ابراز کردند؛ آنان ھمئيس قوه قضائيھا و تعابير تند و تيزی عليه ر ھای اخير اتھام ھفته

  .را باور کرد عرفی و تبليغ کردند؛ رويکردی که کمتر کسی آنای م هللا خامنه و معتقد به آيت

   

 ای  خامنه– بقائی –نژاد   احمدی- ئیمشا

ای گفت که خود رھبر  هللا خامنه ھای آيت ی درباره دليل گوش نکردن به توصيهسؤالنژاد، در پاسخ به  محمود احمدی

 .را کمک به رھبری دانست» ھا ھات و آسيباشتبا«ايران ھم گفته که به او انتقاد کنند و آشکار کردن 

و در » کجا؟… يعنی چه« که آيا قبول دارد حق با رھبری است يا نه چند بار پرسيد سؤال«: نژاد در بوشھر گفت احمدی

 ».ئیاگر رھبری يک موقع يک نظری داشت و شما نظر ديگری داشتی بايد بميری؟ بايد نظرت را بگو«: نھايت گفت

 .اند انتقاد کرد شده» خوان کشور مخالف«اند و اکنون تبديل به  ز کسانی که يک دھه ھمه کاره کشور بودهای، ا علی خامنه

 ۶ای، رھبر حکومت اسالمی، روز چھارشنبه  هللا علی خامنه آيت. ای ھم رسيد نژاد به خامنه ه و احمدیئيدعوای قوه قضا

شان  کسانی که ھمه امکانات کشور دست«: و گفت» دھند  میکار دشمن را در داخل انجام«دی، افرادی را متھم کرد که 

  ».ھست يا بوده حق ندارند نقش اپوزيسيون بازی کنند

 در آن حاکميت ئیترين جا ه آن به فساد آلوده باشند ديگر بحث از دادرسی و عدالت کمئيدر حاکميتی که رھبر و قوه قضا

ن، اگر شامل ھمه سران و مقامات حکومت اسالمی ھم نشود ھای فساد مالی در حکومت اسالمی ايرا پرونده. ندارد

  .ھاست کم شامل بسياری از آن دست

نالند و مھاجمان که امروز  منتقدان از فساد در اين قوه می. ه ايران زير ضرب حمله و انتقاد قرار گرفته استئيقوه قضا

ز با سران دستگاه قضا سر يک ميز س جمھوری سابق ايران ھستند و تا ديروئينژاد، ر نزديکان محمود احمدی

ھا تا پيش   که مانند آنئیھا حمله. کنند ه میئيس قوه قضائيھا را متوجه صادق آملی الريجانی، ر نشستند، تندترين اتھام می

  .از اين سابقه نداشته است

نژاد و  اند و به احمدی دهس خود به ميدان آمئيرده باالھا به حمايت از ر. اند ه ھم اما ساکت ننشستهئين قوه قضامسؤوال

نژاد و نزديکانش  از جمله محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، از تشکيل پرونده برای احمدی. تازند نزديکانش می

ھای نخست  ن اصلی سپاه پاسداران در سالمسؤوالمحسن رفيقدوست، از  ه نيزئياز بيرون قوه قضا. خبر داده است

 !نژاد خواھد رسيد ای حکومت ايران گفته است به زودی خدمت احمدیگر ھای اصول انقالب و از چھره
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 آذر، روز دانشجو، با وجود ١۶ه ھم در نشستی ھشت ساعته با دانشجويان به مناسبت ئيس قوه قضائيشخص ر

ری متھم گ نژاد او را به فتنه س قوه، احمدیئير) برادران( ه و فساد نزديکانئيھای انتقادی درباره عملکرد قوه قضا پرسش

 .کرد

به گزارش خبرگزاری ايسنا، او اين مطلب را بامداد چھارشنبه در ديدار با اعضای شورای ھماھنگی تبليغات اسالمی 

 .بيان کرد

شود که محمود  ای، در سخنان خود از فرد يا افراد مشخصی نام نبرد اما اين اظھارات پس از آن بيان می علی خامنه

 با مشکالت دادگاھی و ئیين حکومت اسالمی، به ھمراه نزديکان خود، در پی روياروجمھور پيش سئينژاد، ر احمدی

 .اند ، با قوه قضائيه دچار درگيری لفظی شده و حالت اپوزيسيونی به خود گرفتهئیقضا

کنند به قيمت نااميد کردن مردم و نسل جوان؛  ھا دشمن را شاد می اين«: ای، در سخنان تازه خود گفت علی خامنه

کند؛ تمام  شان بوده، فرقی نمی شان است يا ديروز دست خصوص کسانی که ھمه امکانات مديريتی، يا امروز دست به

  ».گيرند مآبان، نقش اپوزيسيون به خود می وقت به قول فرنگی ھا بوده يا ھست و آن امکانات دست اين

کند،   بازتاب وسيعی پيدا میامريکاراديوی گويند و شب در در راديوی انگليس و  ھا می امروز اين«چنين گفت  او ھم

 ».کنند ھا دشمن را شاد می اين

ھا بايد  اين. اين کسانی که کشور در اختيارشان ھست يا بوده ديگر حق ندارند عليه کشور حرف بزنند«: ای افزود خامنه

 ».گو باشند پاسخ

گو باشم که چه کردم با اين  دعی باشم، بايد پاسختوانم م ای که امکانات در اختيارم است نمی بنده«: او در ادامه گفت

حاال ممکن . کنند اين را  کنم، نقش مدعی را عليه اين و آن بازی کنم، مردم قبول نمیئیگو که پاسخ به جای اين. امکانات

  ».پذيرند اين را مردم ھم آگاھند و نمی. گذارد  میتأثيراست کسی فکر کند در مردم 

شان  ھا دين اين. دھند تقوا ندارند ھا تقوا ندارند؛ آن کسانی که کار دشمن را در داخل انجام می اين«:  کردتأکيدای،  خامنه

 ».کاری است شان دينی باشد، دينشان سياسی جای آنکه سياست سياسی است؛ به

ه، ئيه قضاس قوئيصادق الريجانی، ر» مردم«نژاد گفته است که  شود که محمود احمدی اين اظھارات پس از آن بيان می

 ». به آسمان استئیفرياد مردم از ظلم برخی عناصر قضا«و » خواھند نمی«را 

 .گانه کشور انتقاد کرده بود ای از عملکرد قوای سه به علی خامنه ای چنين پيش از اين در نامه نژاد، ھم احمدی

ھوا اين قوه و آن قوه را بدون ھيچ  یطوری ب که برداريم ھمين اين«: ای روز چھارشنبه در ادامه سخنانش گفت علی خامنه

. که ھنری نيست ھا را بشکند؛ اين تواند سنگ بردارد و شيشه ای ھم می ھر بچه. زی محکوم کنيم، اينکه ھنری نيستئيتم

 ».يابی حرف نزند و خدا را در نظر داشته باشد ھنر اين است که انسان منطقی و منصفانه حرف بزند و برای قدرت

ه و ئي ما بدون ايراد نيست، من از اشکاالتی که در قوه قضائیالبته دستگاه قضا«: کند ين حال اقرار میای در ع خامنه

حق نداريم ... بينم  ھای ديگر است، لکن نقاط مثبت را ھم می اطالع نيستم، اطالع من شايد بيش از خيلی مجريه است، بی

 ».ھمه را با يک چوب برانيم

اينک با اتھامات مالی  اندرکار بودند ھم ھای قبلی او دست نژاد که در دولت نزديکان احمدی سه تن از ئیھای قضا پرونده

نژاد و نزديکان او در وضعيت کشور را در پی داشته  و غيره در دست بررسی است و ھمين امر انتقاد شديد احمدی

 .است
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منتشر شد، » دولت بھار«دی در سايت شنبه چھارم  نژاد در يک متن مفصل که روز يک در ادامه ھمين روند، احمدی

منع کامل مقامات «و » هئيانحالل حفاظت اطالعات قوه قضا«، »ھای اختصاصی تعطيل کردن بازداشتگاه«خواستار 

 .شد»  از دخالت در امور سياسی و اتخاذ مواضع سياسیئیقضا

در حالی بيان » اختيارشان ھست يا بودهکسانی که کشور در «بودن » گو پاسخ«ای مبنی بر  سابقه علی خامنه اظھارات کم

ھای  رسانی مکرر نھادھای مختلف در جمھوری اسالمی در خصوص تخلفات گسترده دولت شود که با وجود اطالع می

ھای فراوان اقتصادی که در آن دوره به ايران زده شد، رھبر جمھوری اسالمی تاکنون در اين  نژاد و خسارت احمدی

 .بودزمينه سکوت پيشه کرده 

نژاد با مخالفان درگير شده   نيز که در آن، احمدی٨٨شده انتخابات  ھای معترضان به نتيجه اعالم در موضوع سرکوب

 ».به نظر بنده نزديک تر است) نژاد احمدی( س جمھورئينظر آقای ر«ای اعالم کرد که  هللا خامنه بود، آيت

اسناد مربوط به «ه برای انتشار ئي ساعته به قوه قضا۴٨ن مھلت  آذر، و پس از پايا٢٨شنبه،  نژاد روز سه محمود احمدی

از عدالت «، »نقض مکرر قانون اساسی«ه به دليل ئيس قوه قضائياعالم کرده بود که ر» محکوميت او و ھمکارانش

  .است و بايد استعفا دھد» غاصب«و » فاقد مشروعيت«، »فاقد صالحيت«و » است ساقط شده

 کرد که اگر تأکيدسايت دولت بھار  نژاد، در يادداشتی در وب اکبر جوانفکر، مشاور احمدی لیپس از اين سخنان نيز ع

از رھبر جمھوری » ه، راه ديگری جز درخواستئيبرای بازگرداندن اعتبار قوه قضا«ه استعفا ندھد ئيس قوه قضائير

  ».باقی نخواھد ماند«برای برکنار کردن وی «اسالمی 

 آذر بود که ٢٢ه، در روز چھارشنبه ئيھای صادق الريجانی، رئيس قوه قضا اکنشی به گفتهنژاد و اين سخنان احمدی

حمايت از بابک «و » ئیگو دروغ«، »دعوت به اغتشاش«، »فتنه«جمھور سابق ايران و نزديکانش را به  سئير

  .متھم کرده بود» زنجانی

 و احضار اسفنديار رحيم ئیشکيل دادگاه حميد بقاه پس از تئينژاد و نزديکانش به قوه قضا انتقادھای محمود احمدی

ھای  را درباره مقام» منحرف«و » ديکتاتور«، »ظالم« چون ئیھا ھای گذشته عبارت ھا در ھفته  شدت گرفته و آنئیمشا

  .اند ه به کار بردهئيقوه قضا

  .اند خوانده» الت«و » گو دروغ«نژاد را  ه، احمدیئيگوی قوه قضا در مقابل، دادستان کل کشور و سخن

چنين به اتھام  به دادستان تھران به شش ماه حبس تعزيری و ھم» توھين«نژاد به اتھام  اکبر جوانفکر، مشاور احمدی علی

  .است به پرداخت چھار ميليون تومان جريمه محکوم شده» نشر اکاذيب به قصد تشويش اذھان عمومی«

 حساب ۶٣دليل اظھاراتش درباره  ولت دھم، نيز اعالم کرده که بهنژاد در د  محمود احمدیئی، معاون اجرائیحميد بقا

  .است محکوم شده»  سال زندان۶٣«ه، به ئيس قوه قضائيصادق الريجانی، ر» شخصی«بانکی 

ھای خود را اعالم   جمع ھمه حکمئیس دادگستری استان تھران، گفته که حميد بقائيبا اين حال غالمحسين اسماعيلی، ر

  .تر است درباره او اجرا خواھد شد ھا که از بقيه بيش الی که تنھا يکی از حکماست، در ح کرده

نژاد، علی اکبر جوانفکر  ه مبنی بر عدم سالمت روانی محمود احمدیئيگوی قوه قضا در واکنش به اتھام تلويحی سخن

 او را با فرمانده ئی حميد بقاای را به عدم سالمت روانی متھم و جمھور سابق ايران متقابال غالمحسين اژه سئيمشاور ر

 .اس مقايسه کرد نيروھای نازی اس

شنبه سوم دی، در نشست خبری  ه حکومت اسالمی ايران، روز يکئيگوی قوه قضا ای، سخن غالمحسين محسنی اژه

قانونی نژاد را تلويحا به نداشتن سالمت روانی متھم کرد و گفت که اگر الزم باشد، پرونده او به پزشکی  محمود احمدی

 .شود ارجاع داده می
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اگر فردی با بيش از شصت «: اکبر جوانفکر، در واکنش به اين سخنان در کانال تلگرامی خود نوشت ساعاتی بعد علی

با رفتاری سبک، اقدام به ... ھای مھم در کشور  يتمسؤولسال سن و در کسوت روحانيت، با ريش سفيد و تجربه تصدی 

که  آيا بايد او را به پزشکی قانونی معرفی کرد يا آن... ای که مضحکه عام و خاص شود هزدن سوت بلبلی کند، به گون

  ».تان مخصوص بستری نمودمارچًمستقيما در بي

ھا در دوره دوم  ای از حضور در يکی از دانشگاه  آذر در دانشگاه شريف با بيان خاطره٢٠ای روز دوشنبه  محسنی اژه

ھا گفتم اگر قرار به سوت زدن است من بھتر از شما ھم بلدم  من به آن. ن سوت زدندگروھی از دانشجويا«: خرداد گفت

  ».زنم و بدون دست ھم سوت بلبلی می

 برای ما باقی است که در دوره حاکميت خاندان سؤالالبته اين «: چنين نوشت جوانفکر در کانال تلگرامی خود، ھم

 علت مرگ به تعيينم اجازه خواھند داد، ما را برای کالبد شکافی و الريجانی بر ارکان اصلی اداره کشور، آيا سرانجا

  ».پزشکی قانونی معرفی نمايند

نژاد وزير اطالعات بود که در روزھای پايانی کار اين  ای، خود در دولت نخست محمود احمدی غالمحسين محسنی اژه

نژاد بيان شده   ويدئوھای منتشر شده از احمدیی دربارهسؤالشنبه او در پاسخ به  ھای روز يک دولت برکنار شد و گفته

  .است

 

نژاد وزير اطالعات بود و در روزھای پايانی کار اين  ای خود در دولت نخست محمود احمدی غالمحسين محسنی اژه

 .دولت برکنار شد

 سابق و نزديکانش جمھور سئيگويند ر نژاد وجود دارد، برخی می ای، دو نظر درباره اقدامات احمدی گفته محسنی اژه به

  ».گيرد يا خير اين اقدامات از يک آدم عاقل سرچشمه می«تا معلوم شود که » به پزشکی قانونی بروند«اول بايد 

ھا مطرح  يت شود و محاکمه نشوند که قطعا اين حرفمسؤولبرخی گفتند که اين حرف درآمده تا رفع «: او اضافه کرد

  ».زشکی قانونی ھم ارجاع داده شوندنيست؛ البته شايد روزی نياز باشد به پ

نژاد متعلق به چه کسانی است و آيا آنان از  ه مشخص نکرده که اين دو ديدگاه درباره احمدیئيگوی قوه قضا سخن

  .اند ه ھستند يا افراد ديگری اين نظرات را مطرح کردهئيھای قوه قضا مقام

 پزشکی تأئيدباشد و اين موضوع به » مجنون«کاب جرم در عين حال بر اساس قوانين ايران اگر فردی در ھنگام ارت

  .شود بينی شده در قانون درباره او اجرا نمی ھای پيش قانونی برسد، محکوميت

عنوان عضو  نژاد در حالی است که او با حکم رھبر حکومت اسالمی به ه به احمدیئيگوی قوه قضا اتھام تلويحی سخن

  .ده استمجمع تشخيص مصلحت نظام ايران منصوب ش
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نژاد در دوره رياست جمھوری، نيز در واکنش به اين سخنان   محمود احمدیئی، معاون اجرائیدر ھمين حال حميد بقا

، مقايسه کرد و نوشت که شعار او »اس ھاينريش ھيملر، فرمانده نيروھای نازی اس«ه را با ئيای، سخنگوی قوه قضا اژه

  ».ھای روانی فرستاد ی کار اجباری يا آسايشگاهھا بايد ديگران را به اردوگاه«اين بود که 

 و مورد نفرت عميق المان زبانزد ارتش ئیرحمی و پرمدعا طلبی، بی در چاپلوسی، فرصت« اضافه کرد که او ئیبقا

  ».در زندگی شخصی خود نيز مشکالت زيادی داشت«بود و » مردم اين کشور

ھا در تاريخ دفن شدند و ھانريش ھيملر در آن دنيا در  اس درست است که اس«: جمھور اضافه کرد سئيمعاون سابق ر

باشد، اما ھنوز تفکر و شعارھايش در ميان برخی زنده است و از او تقليد گفتار  انتظار عقوبت سخت اعمال خود می

  ».کنند می

که » حکمتی دارد«، نژاد ه با احمدیئي کرد که برخورد نکردن قوه قضاتأکيدچنين  ه روز يکشنبه، ھمئيگوی قوه قضا سخن

  ».به زودی مشخص خواھد شد«

ه تشکيل شده اما دادگاه او چندين بار به ئيای در قوه قضا جمھور سابق ايران پرونده سئياز حدود پنج سال پيش برای ر

  .نھايت برگزار نشده است  تعويق افتاده و در 

ر دادستانی ديوان محاسبات منتشر شده و در نژاد د  نيز درباره صدور احکامی عليه احمدیئیھا پيش از اين گزارش

 حکم ١١« آبان اعالم کرده بود که ديوان محاسبات ٣٠ھمين حال فاضل موسوی نماينده زنجان در مجلس ھشتم، روز 

  .نژاد صادر کرده است عليه آقای احمدی» قطعی

را درباره » انفصال از خدمات دولتی« مانند ئیھا تواند حکم ديوان محاسبات، نھاد نظارتی وابسته به مجلس، است و می

  .مديران دولت صادر کند

 

  ھای دولتی و نماينده مجلس شورای اسالمی زدگان کرمانشاه از زبان مقام عدم رسيدگی به زلزله

ديدگان زلزله اخير در اين استان، گفت که  رسانی به آسيب يکی از نمايندگان استان کرمانشاه با انتقاد از شيوه کمک

ن وزارت مسؤوال. اند  نفر ھم از سرمازدگی مرده۴ نفر بر اثر فشارھا اقدام به خودکشی کرده و ٢٠حداقل تاکنون 

  .اند گان را تکذيب کرده بھداشت اما مرگ بر اثر سرمازدگی يا خودکشی در ميان زلزله

گزاری خانه ملت،  با خبرئیوگو  دی در گفت۶شھاب نادری نماينده پاوه در مجلس شورای اسالمی، روز چھارشنبه 

 .برند سرمی زدگان استان کرمانشاه به دست داد که ھنوز در انتظار کمک به توصيفی از شرايط امروز زلزله

ھا   دادند که ھيچ کدام از آنئیھا زده حضور پيدا کردند و قول ن در مناطق زلزلهمسؤوالبرخی از «: او اظھار داشت

 ».د اما تحمل اين انتظارھا برای مردم بسيار دشوار استدھن مردم را در انتظار قرار می. عملی نشد

قرار گرفته در حالی » سياسی و جناحی«الشعاع مسائل  زده تحت گفته اين نماينده مجلس، کمک به مردم مناطق زلزله به

 ». بدون سرپناه در شرايط بسيار سختی قرار دارندئیفشارھا بر مردم بسيار زياد است و مردم مناطق روستا«که 

 ھزار مجروح ١٠ کشته و ۶٠٠ آبان در نزديکی منطقه ازگله استان کرمانشه رخ داد حدود ٢١ای که شامگاه  زمين لرزه

اين رخداد در عرصه سياست ايران نيز به منازعاتی انجاميد و از جمله مقامات دولت حسن روحانی با . بر جای گذاشت

نژاد مبدع آن بود از ناکارآمدی و فساد در اين  ت محمود احمدیھای پروژه مسکن مھر که دول اشاره به ويرانی خانه

 .پروژه سخن گفتند
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ھای متععدی  ديدگان زلزله نيز محل مناقشه بسيار بوده به طوری که گزارش رسانی به آسيب اما در اين مدت نحوه کمک

در مناطق  رويس بھداشتیھای اسکان موقت در برابر باد و باران و کمبود س از کمبود غذا، عدم مقاومت کانکس

 .زده منتشر شده است زلزله

بر «: زدگان در معرض آن قرار دارند، گفت  که زلزلهئیھا ای از آسيب شھاب نادری نماينده مجلس، در توصيف گوشه

ًا اند و با توجه به شرايط اين آمارھا قطع  نفر ھم اقدام به خودکشی کرده٢٠حداقل . اند  نفر فوت کرده۴اثر سرمازدگی 

 ».کند روز افزايش پيدا می روزبه

 » زير چادر تحصيل کنند؟ئیآموزان ابتدا کند دانش کدام وجدان بيداری قبول می«: او سپس اضافه کرد

ھا دچار مشکل شده و برخی  يکی ديگر از نمايندگان مجلس از استان کرمانشاه، گفته که با وزش باد، بسياری از کانکس

  .ھا را باد برده است از آن

» نکردن عمل« دو نماينده مجلس نيز از ،زدگان زمان با انتقاد فرماندار سرپل ذھاب از کندی روند اسکان موقت زلزله ھم

  .ھای خود در قبال مردم زلزله اخير در کرمانشاه خبر دادند  به وعدهمسؤولھای  مقام

مردم با سختی فراوان زير چادرھای «که  آذر، به نقل از فرماندار سرپل ذھاب نوشت ٢٠خبرگزاری ايسنا روز دوشنبه 

 ».کنند  متری زندگی می١٠

از سرعت «: عنوان کرد و افزود» کند بودن روند اسکان موقت«ترين مشکل کنونی مردم منطقه را   مھم،اکبر سنجانی

  ».کنند ھا بسيار گله داريم، زيرا مردم در شرايط بسيار سختی در سرما زندگی می توزيع کانکس

ن خواست مسؤوال متری برای مردم بسيار دشوار است، از ١٠که زندگی طوالنی مدت زير چادر  ا بيان اينسنجابی ب

  ».خود را جای مردم بگذارند و شرايط مردم را درک کنند«

انه کيفيت، فدای تأسفم« که به منطقه ارسال شده است، انتقاد کرد و گفت که ئیھا چنين از کيفيت برخی کانکس او ھم

آيد که کيفيت چندانی ندارد و خوب چفت و بست نشده   به مناطق زلزله زده میئیھا شود و کانکس ر میسرعت کا

  ».است

 را که در ئیھا  با ھمين خبرگزاری کانکسئیوگو احسن علوی نماينده سنندج، کامياران و ديواندره در مجلس، در گفت

انه بازی با جان مردم تأسفم«: ناميده و افزوده بود» ز زلزله بدتر ائیبال«زده گذاشته شده است،  اختيار شھروندان زلزله

  ».مان با مرگ نيز ادامه دارد تر حتی در روزھای سخت و دست و پنجه نرم کردن ھموطنان برای کسب ثروت بيش

ه، ضمن پرداخت جريم«ھا بايد   کرده و گفته بود که آنتأکيدھا  ھای سازنده اين کانکس او بر لزوم برخورد با شرکت

  ».زدگان شوند ھای موقت برای زلزله متعھد به ساخت مجدد خانه

 

 

 .زدگان در غرب ايران شده است بارش برف و باران و سرمای ھوا، تبديل به مشکل تازه زلزله
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ھای ايران حکايت از آن دارند که سپاه پاسداران از نھادھای اصلی توزيع  ھای داخلی و اظھارات مقام گزارش رسانه

 ١۶ بنياد مسکن روز ئیاز جمله معاون مسکن روستا.  است زده استان کرمانشاه بوده ھا در مناطق زلزله کانکسکننده 

با ھمکاری قرارگاه خاتم االنبياء سپاه در کرمانشاه حدود ھشت ھزار واحد «آذر به خبرگزاری صداوسيما گفت که 

  ».کانکس نصب شده است

ر بخش ديگری از سخنانش اظھار اميدواری کرد که تا قبل از فرارسيدن فصل به نوشته ايسنا، فرماندار سرپل ذھاب د

زندگی در کانکس برای مردم بسيار « چرا که در فصل گرما ،»زده بشود فکری به حال بازسازی مناطق زلزله «،گرما

  ». وسايل سرمايشی باشيمتأمينبايد به فکر ) در آن صورت(… و) است(دشوار 

 ھزار مورد آن بر اساس ١٢ ھزار مورد اعالم کرد که ٢٧مسکونی آسيب ديده سرپل ذھاب را او تعداد کل واحدھای 

  . درصدی است و ساکنان آن نيازمند کانکس ھستند١٠٠ھا تخريبی  ارزيابی

ھا  کنند و ارائه خدمات به آن تقريبا تمام جمعيت سرپل ذھاب زير چادر زندگی می« در حال حاضر ،به گفته اکبر سنجابی

  ».ار استدشو

  . چشمه سرويس بھداشتی و مدرسه را از جمله اين کمبودھا اعالم کرده است١۵٠او کمبود حدود 

با وجود گذشت يک ماه از «که  چنين فرھاد تجری، نماينده قصرشيرين، سرپل ذھاب و گيالنغرب در مجلس، از اين ھم

  .، انتقاد کرد»ندکن چنان در چادر زندگی می  برخی مردم در ھوای سرد ھم،وقوع زلزله

با توجه به سرمای ھوا و «و » چنان وضعيت مناسب نيست ھم«گو با خبرگزاری خانه ملت، افزود که  و او در گفت

زدگان ھنوز کانکس ندارند و حتی در برخی روستاھا يک  زده، خيلی از زلزله ھای اخير در مناطق زلزله بارندگی

  .است» کانکس ارسال نشده

اند و با وجود گذشت  زده برآورد دقيقی نداشته ھا در خصوص ميزان کانکس موردنياز مناطق زلزله اهدستگ«به گفته او، 

  ».کنند که اين شايسته مردم نيست يک ماه از وقوع زلزله برخی مردم ھمچنان در چادر زندگی می

، اسباب و اثاثيه خانوارھا زده در برخی از مناطق زلزله«: عضو مجمع نمايندگان استان کرمانشاه در مجلس اضافه کرد

  .است» زير آوار باقی مانده و آواربرداری انجام نشده

شدن فرآيند بوروکراسی برای برآورد خسارت و صدور مجوز ساخت خانه و ديگر اقدامات الزم نيز  تجری از طوالنی

زدگان اقدامی صورت  هھای بالعوض نقدی به زلزل در زمينه پرداخت تسھيالت بانکی و کمک«انتقاد کرد و گفت که 

  ».نگرفته و سياست شفافی نيز در اين زمينه وجود ندارد

مردم کرمانشاه گدا «ھم با اعالم اينکه   نماينده اسالم آباد غرب و داالھو در مجلس،،پيشه هللا فالحت پيش از اين، حشمت

ه، مردم ايران سنگ تمام گذاشتند بعد از زلزله کرمانشا«:  آذر مجلس افزود١٩شنبه  در نشست علنی روز يک» نيستند

  ». دادند و عمل نکردندئیھا ولی بعضی از دولتمردان قول

عنوان  کرمانشاه استانی مرزی است و اگر مشکالت آن در قالب بودجه حل نشود من به«پيشه اضافه کرد که  فالحت

شود، چرا  ھای امنيتی می نارضايتیھای اجتماعی و اقتصادی تبديل به  گويم که نارضايتی عضو کميسيون امنيت ملی می

  »فھمند؟ برخی اين موضوع را نمی

زدگان  اين چه توھينی است به مردم استان کرمانشاه که گفته شده از يارانه مردم کم کنيم و به زلزله«اين نماينده گفته که 

  »بدھيم، مگر مردم کرمانشاه گدا ھستند؟
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: س خواستار خروج اين طرح از دستور کار مجلس شد و افزوداين عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجل

 تيلفون ساعت است که ۴٨س بنياد مسکن ئي چادر مردم را باد برد، ولی ر٣۵چند شب گذشته زير برف و کوالک «

  ».دھد و کرمانشاه را تنھا گذاشتند ھمراه خود را جواب نمی

ست که شمار   آذر، حاکی٢٠ھا در روز دوشنبه   گزارش آبان رخ داد و آخرين٢١زلزله کرمانشاه در شامگاه روز 

  . تن رسيده است۶٢٠شدگان در اين زلزله به  کشته

  

گذشت ميان زلزله زدگان سرپل ذھاب؛ » شب يلدا« ا   روز از وقوع زلزله در استان کرمانشاه، ۴٠با گذشت بيش از ب

  .گذرانند زگار میزدگان اين منطقه در سرمای زمستان و در چادر رو بسياری از زلزله

 

  زلزله حفيف تھران و کرج

. مرکز زلزله شھر مالرد است. تر، تھران و شھرھای اطراف آن از جمله کرج را لرزاند  ريش٢/۴ای به قدرت  زلزله

  . نفر ھم مصدوم شدند۵٧در اين حادثه يک نفر در اثر ايست قلبی جان خود را از دست داد و 

 

  از زلزلهترافيک خيابان آزادی تھران پس

ھای اجتماعی   ايرانی در شبکه کاربران. ای خفيف استان البرز را لرزاند  دی، زلزله۶ساعت يک بامداد چھارشنبه 

اند که اين زمين لرزه در نزديکی  المللی گزارش کرده نگارھای بين  زلزله.بالفاصله خبر لرزش زمين را منتشر کردند

  . کيلومتری زمين رخ داده است١٢تر و در عمق  ريش ٢/۴شھر مالرد در استان البرز با قدرت 
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لرزه چھارشنبه   اين زلزله در محل زمين شناسی ايران گفته است که المللی زلزله مجيد تاتار، معاون پژوھشی مرکز بين

 .ھای تھران ندارد گذشته رخ داده و ارتباطی با گسل

خبرگزاری فارس گزارش داده که که به مانند  .زايش يافتھای تھران بالفاصله پس از زلزله اف حجم ترافيک در خيابان

زلزه ھفته گذشته در مرز استان البرز و تھران، در چندين پمپ بنزين تھران صف طوالنی از خودروھا تشکيل شده 

 ».شھر آرام است« تھران گزارش داده که پوليسبا اين حال  .است

  

  »ھارپ« و »نور عجيب«واکنش وزارت کشور به ارتباط زلزله با 

به گفته . ھای اخير در جريان است ھای اجتماعی بر سر منشأ غيرطبيعی زلزله ھاست بحثی پردامنه در شبکه مدت

و رابطه پروژه ھارپ با " نور عجيب" ايران ھيچ اظھارنظری درباره رؤيت مسؤولوزارت کشور، نھادھای 

 .اند ھای اخير نکرده زلزله

ھای اخير با  در چند شھر ايران و نيز ارتباط زلزله» نور عجيب«درباره رويت وزارت کشور به خبرھای منتشرشده 

  .واکنش نشان داد» ھای پروژه ھارپ آزمايش«

 ئیصداھا«زمان با شنيدن  ھای ايران، ساکنان ايالم، تبريز، شوشتر، مسجد سليمان، گتوند و اللی، ھم به گزارش رسانه

 .اند را در آسمان شھرھای خود مشاھده کرده» نوری عجيب«اه،  آذرم٣٠ و ١٩ آبان و ٢٩در روزھای » عجيب

: ، در اين مورد گفته استدسمبر ٢۶ - دی ٥شنبه  محمد حسين ذوالفقاری، معاون امنيتی و انتظامی وزارت کشور، سه

اره ما ھم چنين موضوعاتی را در فضای مجازی ديديم و در ھمين حد در جريان ھستيم و ھيچ گزارش رسمی در اين ب«

ھای خودشان فعال ھستند و اگر موضوع خاصی باشد   ھر کدام در حوزهئیھای پدافند ھوا ھای نظامی و رده رده. نداشتيم

 ».کنند به ما اعالم می

ھای رسمی  محدود نبوده، بلکه بسياری از خبرگزاری» فضای مجازی«برخالف سخنان ذوالفقاری، اين خبر تنھا به 

 .خبر داده بودند» نور غيرمتعارف«مردم از مشاھده » وحشت«ه و از ايران ھم آن را مخابره کرد

در » نور عجيب قرمز رنگی« آذرماه از رويت ٢٠از جمله خبرگزاری تسنيم، نزديک به نھادھای امنيتی ايران، روز 

ازی اين نور غيرمتعارف موجب وحشت شھروندان ايالمی شد و در فضای مج«: آسمان ايالم خبر داده و نوشته بود

 ».شايعات متعددی از جمله احتمال وقوع زلزله در ايالم منتشر شد

  

  در آسمان ايالم ديده شده است١٣٩۶ھای ايران اواسط آذرماه  نوری که به گزارش رسانه
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اين نور با بروز سردی ھوا و «: ر به تسنيم گفته بودشناسی نيز درباره منشأ اين نو هللا خدادادی، کارشناس زمين روح

ای نورانی و نادر است که  بازتاب نور فلر پااليشگاه گاز ايالم به وقوع پيوست که به پديده پيکوبينو مشھور است، پديده

 ».ھيچ ارتباطی با نور پااليشگاه يا زلزله ندارد

نور «وگو با تسنيم، ھر گونه ارتباط ميان اين  تشناسی نيز در گف حاجعلی کريمی، يک کارشناس ديگر زمين

بر «اين نور قرمز رنگ » به احتمال زياد«را با زلزله يا احتمال بروز آن منتفی دانسته وافزوده بود که » غيرمتعارف

 .به وجود آمده است» اثر انعکاسی نوری از سمت زمين به سمت ابرھا

ھای  در آسمان استان» نور عجيب« آذر، خبر مشاھده ٣٠روز چنين خبرگزاری صدا و سيمای جمھوری اسالمی  ھم

با » ئیرضا«شناسی به نام  اين خبرگزاری به نقل از يک کارشناس ديگر زمين. ايالم و خوزستان را منتشر کرد

روز اين  باعث بئیھا و يا اتفاقات فضا شايعات در اين زمينه که فرازمينی«: هللا خدادادی، نوشته بود استداللی مشابه روح

 ».شود رخداد است کامال تکذيب می

نقل کرده » کارشناسان«ھا از قول برخی   فضاپيما، از ديگر احتماالتی بود که رسانهراکتسنگ يا انفجار يک  شھاب

 کرده و با اشاره به عدم ارتباط اين نورھا با تأئيدرا » ان ان سی«س انجمن ژئوفيزيک ايران اما ادعای ئير. بودند

. ھای بالستيک از جانب روسيه است راکتبه احتمال قوی اين رخداد به علت پرتاب «: گفته بود» ای نجومیھ پديده«

  ».تواند دليل ايجاد نورھای ديشب باشد شود که می  از آنھا جدا میئیھا اجرام با دمای باال راکتچرا که ھنگام پرتاب اين 

ھا  لرزه زنی درباره منشا غيرطبيعی زمين سو، بازار گمانه به اينتری در پھنه کرمانشاه   ريش٣/٧از ھنگام وقوع زلزله 

ھا که از آن به عنوان  يکی از اين بحث. ھای اجتماعی، داغ شد خصوص در شبکه ھای ناشی از آن، به لرزه و پس

 مريکائیاھای پروژه  ھای اخير با عوامل انسانی، از جمله آزمايش شود، ارتباط ميان زلزله ياد می» تئوری توطئه«

 .است» ھارپ«

معاون امنيتی وزارت کشور ايران در سخنان امروز خودش به اين موضوع ھم واکنش نشان داد و وجود ھرگونه ارتباط 

توانيم اظھارنظری کنيم؛ چرا که ھيچ گزارشی از ھيچ  ما در اين زمينه نمی«: ميان زلزله با پروژه ھارپ را رد کرد

 ».ه ما نرسيده است؛ من ھم مثل شما شنيدم و اصال مبنای علمی و تخصصی نداردمرجع علمی، نظامی و غيرنظامی ب

ای تحقيقاتی برای بررسی و پژوھش درباره  برنامه» برنامه پژوھشی يونوسفر فعال با فرکانس باال«يا » ھارپ«پروژه 

 به ھمراه چندين امريکا ئیا و دريئیاين پروژه از سوی نيروی ھوا.  استئیاليه يونوسفر با استفاده از امواج راديو

کار اين پروژه تالش . شود  ميالدی ھدايت و اداره می١٩٩٣ه دانشگاھی و پژوھشی به صورت مشترک از سال مؤسس

است که از طريق رادارھای )  کيلومتری زمين١٠٠ تا ۵٠باالترين اليه جو در فاصله ( اتی در يونوسفرتغييربرای ايجاد 

 .گيرد  با فرکانس باال انجام میئیديوھارپ و با انتشار امواج را

کوتاھی توليد  ھای فوق شود که يونوسفر در واکنش به ارسال امواج از زمين، واکنش نشان داده و فرکانس گفته می

تواند باعث ايجاد  کنند؛ امری که می کوتاه نيز پس از اصابت به زمين به درون آن نفوذ می اين امواج فوق. کند می

 .محيطی و حتی ويرانی و زلزله شود لف زيستھای مخت پديده

ھای تحقيقاتی در راستای شناخت اعماق  تواند افزون بر استفاده اند که اين پروژه می چنين گفته ، ھم»ھارپ«در توضيح 

ھای عظيم نيز  چون سونامی، خشکسالی، آتشفشان و سيل و طوفان  ھمئیھا ھای آن، باعث پديده زمين و معادن و کانی

 .بشود

  

  خواستار آزادی فوری رضا شھابی شد... بان حقوق بشر و  ديده
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  .تر رضا شھابی، فعال کارگری زندانی را از زندان آزاد کنند ھای ايران خواست ھر چه سريع بان حقوق بشر از مقام ديده

د نوشت آقای سايت خود منتشر کر  آذر در وب٢۵المللی مدافع حقوق بشر در گزارشی که روز شنبه  اين سازمان بين

  . پزشکان يک حمله قلبی خفيف داشته و بايد به داليل پزشکی ھر چه زودتر از زندان آزاد شودتأئيدشھابی به 

  

  رضا شھابی

دو روز پيش اعالم کرد که رضا شھابی، عضو زندانی » سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه«

بنا بر اين گزارش، . اند تان خودداری کردهمارچندان و دادستانی از اعزام او به بين زمسؤوالاين سنديکا، سکته کرده اما 

نيمه چپ صورت او افتادگی داشته و «اند که  خانواده اين فعال حقوق کارگری در مالقات روز چھارشنبه متوجه شده

  ».زير چشمش نيز فرو رفتگی خاصی داشته است

اين که اجازه دھند «:  اين سازمان گفت  لی ويتسون، مدير بخش خاورميانهبان حقوق بشر، سارا بر اساس گزارش ديده

آميز در زندان  سالمتی رضا شھابی در زندان به خطر افتد، مخصوصا با توجه به اين که او تنھا به دليل فعاليت مسالمت

 ».ه استالماناست، کامال ظ

 ».را آزاد کنندًمقامات ايران بايد فورا و بدون شرط شھابی «: او اضافه کرد

تصميم «سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران نيز ھشدار داده که ادامه زندان رضا شھابی با اين وضعيت 

 .است» به حذف تدريجی اين کارگر زندانی

 بازداشت و به شش سال زندان محکوم شد، پس از ٨٩ مديره سنديکای کارگران شرکت واحد که سال ھيأتاين عضو 

 سال زندان برای درمان و جراحی به مرخصی رفت اما با پايان يافتن محکوميت او، دادستان اعالم کرد که پنج چھار

 .ماه از مرخصی درمانی او غيبت محسوب شده و بايد برای سپری کردن آن به زندان بازگردد

ديگر زندان محکوم شده و بايد چنين دادگاه مرداد ماه امسال به ھمسر او اعالم کرد که آقای شھابی به يک سال  ھم

 . ماه ديگر در زندان باشد١٧ھم رفته  روی

ھای  رضا شھابی در اعتراض به وضعيت خود در زندان به مدت پنجاه روز اعتصاب غذا کرد که موجب تشديد بيماری

 .او شده است

طلب در مقابل  ونیھای ھمبستگی و جلسات مختلف توسط اپوزيسيون چپ سرنگ ، صدھا آکسيون و شب٢٠١٧در سال 

و مراکز کشورھای بزرگ جھان، بر عليه حکومت ) ھا سفارتخانه( مراکر جاسوسی و تروريستی حکومت اسالمی ايران

اسالمی و در در دفاع از جنبش کارگری و آزادی محمود صالحی و رضا شھابی و ساير زندانيان سياسی برگزار 

  .گرديد

  ھای حکومت اسالمی ايران وضعيت زندان

 از ئیھا ھيأت به ھمراه سويدنی از ھيأت نيز درحالی که احمدرضا جاللی در اوين در زندان انفرادی بود، جوالی ماه در

 مقاصد تأمين را به دليل کمک به سويدنالملل،  سازمان عفو بين.  از اين زندان بازديد کردندئیچند کشور ديگر اروپا

 . از اين زندان، به شدت مورد انتقاد قرار دادتبليغاتی حکومت اسالمی در ساختن تصويری مثبت 
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ی و تربيتی ايران، در جمع خبرنگاران تأمينھا و اقدامات  س سازمان زندانئيگزارش خبرنگار ايلنا، اصغر جھانگير ر به

 درصدی بودجه ١٣١٣ھا در اليحه بودجه سال آينده، از کاھش  ی در مورد کاھش بودجه سازمان زندانسؤالدر پاسخ به 

ھفته گذشته در جلسه :  در مقايسه با بودجه فعلی خبرداد و گفت٩٧ھا در اليحه بودجه سال  اری سازمان زندانج

س شورای اسالمی حضور يافتيم و نسبت به اين کاھش اعتراض و اعالم کرديم که کاھش بودجه  مجلئیکميسيون قضا

  .ھا ايجاد کند تواند مشکالت زيادی را برای زندان ھا می جاری سازمان زندان

عمرانی و ما االن در حوزه : دھد، اظھار کرد بينی شده کفاف نمی ھا پيش که اعداد و ارقامی که برای زندان او با بيان اين

گذرد  شان می  سال از شروع احداث٢٠ را داريم که بيش از ئیھا امروز زندان. تجھيز با مشکالت متعدد رو به رو ھستيم

 .ھا را تمام و يا تکميل کنيم ايم آن اما به دليل کمبود اعتبارات ھنوز نتوانسته

 آغاز شده و اعتبارات استانی ٨٢ ايالم از سال  ساخت زندان :جھانگير برای نمونه به زندان ايالم اشاره کرد و افزود

اين در . گذرد، ھنوز موفق نشديم ساخت آن را تمام کنيم  سال از شروع ساخت آن می١۴انه تا امروز که تأسفداشته اما م

ھای فرسوده،  ھای استان ايالم، ظرفيت کافی ندارد و تقريبا با دو برابر ظرفيت در زندان حالی است که زندان

لذا ما ھم در بخش عمرانی نيازھای عديده داريم که به مجلس اعالم کرديم و ھم در بحث اعتبارات . کند رسانی می خدمت

 .ھا کمک شود جاری که بايد به سازمان زندان

 ۴٠٠ ھزار و ۵ در حال حاضر دولت برای سه وعده غذای زندانيان،  :جھانگير، در مورد ھزينه غذای زندانيان گفت

 ئیر گرفته اما با توجه به تورمی که در حوزه غذا به ويژه مواد پروتئينی مانند تخم مرغ و ساير مواد غذاتومان در نظ

ھا کمک شود و ما  دھد و بايد در اين بخش به سازمان زندان ًديگر اتفاق افتاده و شاھد ھستيم، حتما اين مبلغ کفاف نمی

 .ا برطرف کنيم و سه وعده غذای مناسب به زندانيان بدھيم زندانيان رئیتوانيم با اين مبلغ، نيازھای غذا نمی

ھا، افزايش مبلغ سه وعده غذای  پيشنھاد سازمان زندان: ی و تربيتی اظھار کردتأمينھا و اقدامات  س سازمان زندانئير

دجه پيشنھادی انه افزايشی شامل مبلغ غذای زندانيان نشد و چنانچه بوتأسفھزار تومان است ولی م ٩زندانيان به حداقل 

 .شويم دولت اصالح نشود، در اين بخش ھم دچار مشکل می

ًھا در بخش بھداشت و درمان زندانيان نيز مشکالتی را دارد که حتما بايد مجلس  که سازمان زندان او در ادامه با بيان اين

 شود تا ھم در بحث دارو و ھا کمک بايد به زندان:  به آن توجه کند، افزود٩٧شورای اسالمی در بررسی اليحه بودجه 

 .رسانی درمانی، دچار مشکل نشويم تجھيزات و ھم پزشک و خدمات

شوند مشکالت روحی و روانی و   درصد کسانی که وارد زندان می١٠ھا با بيان اينکه قريب به  س سازمان زندانئير

ھای  تانمارچھا به بي ن سازمان زنداناين افراد نيازمند توجه ويژه ھستند و اکنو: ھای خاص دارند، تصريح کرد بيماری

 ميليارد تومان بدھی دارد؛ يعنی به زندانيان ٨٠ھای ديگر دولتی در بحث آب و برق و گاز، بيش از  دولتی و بخش

ھا  ھا و ساير مجموعه تانمارچخدمات الزم ارايه شده اما چون بودجه کافی وجود نداشته، بدھکار شديم و امروز با بي

ھا  توانيم اين خدمات را ادامه دھيم و آن کردند، دچار مشکل شديم و نمی  و گاز که به ما کمک میمانند آب، برق

 .خواھند حتما تسويه کنند می

که از بودجه اختصاص يافته به سازمان   ديگری مبنی بر اينسؤاله در ادامه در پاسخ به ئيقضا س قوهئيبازرس ويژه ر

 ماه ١٨نه تنھا از ابتدای سال جاری تا کنون بلکه در : يص يافته است گفتھا در سال جاری، چه مقدار تخص زندان

ھا نتوانسته است ھيچ گونه  گذشته، دولت يک لایر بودجه عمرانی به ما نداده است و به ھمين خاطر سازمان زندان

 .ھای نيمه تمام را ادامه دھد ای را آغاز کند يا پروژه پروژه
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ھای فرسوده توجه   که در چند وقت اخير آغاز شده، واقعا اگر به وضعيت زندانئیھا هبا توجه به زلزل: او اقرارکرد

 .ًنشود ممکن است بعدا خطراتی متوجه زندانيان شود

 ۵۵ ئیدر حال حاضر زندان باال: ھا در کشور چند سال است گفت  که سن متوسط زندانسؤالجھانگير در پاسخ به اين 

 سال است در حالی که عمر ٢۵ تا ٢٠ھا بين  ال است ايجاد شده اما ميانگين عمر زندانسال عمر داريم تا زندانی که يکس

 .تواند باشد  سال می١۵مفيد يک زندان، حداکثر 

بيش از يک ھزار و : ھا ھم گفت  ديگری در خصوص ميزان کسری بودجه سازمان زندانسؤالجھانگير در پاسخ به 

لی آن چيزی که االن کسر شده و دنبال آن ھستيم تا برگردانيم، رقمی حدود پانصد ميليارد تومان کسری بودجه داريم و

 . ميليارد تومان است١٠٠ تا ٨٠

ھر : ھا با توجه به کمبود اعتبارات افزود ھا ھمچنين در خصوص آخرين وضعيت تکميل اردوگاه س سازمان زندانئير

دھند؛ يعنی ھر ساله  کند اما تخصيص نمی صوب می ميليارد تومان دولت برای احداث و تکيل ھفت اردوگاه م٨٠ساله 

 .اندازی نشده است  که دنبالش ھستيم، راهئیھا ھم به آن معنا شود، اين اردوگاه شود اما چون تخصيص نمی تصويب می

 ميليارد بودجه تصويب شده، تخصيص يابد تا بتوانيم ٨٠دھيم،   که انجام میئیاميدواريم امسال با پيگيرھا: او گفت

 .اندازی کنيم ھا را راه شی از اين اردوگاهبخ

ھا داريم يا خير اظھار  خواب در زندان که آيا ھنوز ھم زندانی کف  ايلنا مبنی بر اينسؤالچنين در پاسخ به  جھانگير ھم

به عنوان مثال در زندان ايالم که بازديد داشتم، يک بخشی از . خواب داريم ھا کف ھنوز ھم در برخی زندان: کرد

 .خواب ھستند مان کف  درصد زندانيان١۵ تا ١٠خواب بودند و بين  دانيان کفزن

ای که دولت برای ھر  سرانه:  خبرنگار ديگری درباره سرانه فضای ھر زندانی در کشور گفتسؤالاو در پاسخ به 

شت تا ھشت  متر است در حالی که اين فضا در حال حاضر با توجه به کمبودھای موجود، ھ١٣زندانی مصوب کرده، 

 .رسد ھمان ھم کم باشد، حدود چھار الی پنج متر کمبود داريم تا رسيدن به سرانه مصوب که به نظر می. و نيم متر است

  

  ايرانی به خاطر حجاب» ده ساله«برخورد انضباطی با دختر ژيمناست 

حجاب نشان  از کشور بیاخيرا تصاويری از يک دختر ژيمناست ايرانی منتشر شده که او را در يک مسابقه خارج 

يتی نسبت به سفر ورزشکار ده ساله ايرانی مسؤولکه اعالم کرده  س فدراسيون ژيمناستيک ايران با وجود اينئير. داد می

  .ندارد از تشکيل کميته انضباطی برای او خبر داده است

گفت اين ) ايسنا(  ايران دی به خبرگزاری دانشجويان۴س فدراسيون ژيمناستيک دوشنبه ئيزھرا اينچه درگاھی، ر

 سال سن دارد از طرف اين فدراسيون ١٠شود حدود  فدراسيون نقشی در اين زمينه نداشته و اعزام اين دختر که گفته می

  .صورت نگرفته است

کنيم و   نمیتأئيدما به ھيچ وجه اين اقدام را «: ناميد و گفت» خودسرانه«زھرا اينچه درگاھی اقدام دختر ژيمناست را 

 ». برای جمھوری اسالمی ايران و دختر ايرانی نيست ًبيعتا اين اقدام حرکتی شايستهط

شنبه، خبر انتشار تصاوير ژيمناست دختر ايرانی را منتشر کرد و  ھای امنيتی، يک خبرگزاری تسنيم وابسته به ارگان

صوص ژيمناستيک اين لباس مخ«شود و   در شھر کواالالمپور مالزی میئیھا ھا متعلق به رقابت نوشت عکس

  ».کنند ورزشکار دختر درست مانند ھمان لباسی است که ورزشکاران غيرمسلمان در زمان مسابقه بر تن می
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  دختر ده ساله قھرمان ژيمناستيک- س فدراسيون ژيمناستيک ئيزھرا اينچه درگاھی، ر

ه و پدرش در اين مسابقات در کنار دختر س فدراسيون ژيمناستيک اين سفر توسط خانواده دختر انجام شدئيگفته ر به

 .حضور داشته است

اين «: باره گفته است  ژيمناستيک شھرستان فرديس است در اينھيأتس ئيپور، پدر دختر که خود ر فرشيد عبدی

ن سفر ما به ارمنستا. ھا مربوط به مسابقه کواالالمپور نيست و دختر من به تمريناتی در کشور ارمنستان رفته بود عکس

 ژيمناستيک ھيأتدر ھمان حال مسابقاتی در کواالالمپور و با حضور دختران کرجی و با حضور رئيس . خانوادگی بود

اند و  ھا را از گوشی من برداشته عکس. ما ھم قرار بود به اين مسابقات برويم، اما منصرف شديم. استان ايالم انجام شد

. توانم با پاسپورتش آن را ثابت کنم ر من اصال به مالزی نرفته و میدخت.  منتشر شده استئیھا دانم چه عکس من نمی

ھا بعد از پايان تمرينات و با حضور  تمرينات ارمنستان نيز به صورت مجزا و در دو سالن برگزار شد و اين عکس

 ». رد و سالنآنجا مسابقه نبود و دخترم تمرين ک. سفر شخصی من به کسی ربطی ندارد. مربيان خارجی گرفته شده است

محسن سليمانی، دبير فدراسيون ژيمناستيک نيز به تسنيم گفته بود که اعزام اين ژيمناست به مالزی زير نظر فدراسيون 

 . کرج ھم در جريان اين اعزام نبوده استھيأتس ئينبوده و ر

المللی تاکنون در  ينھای ب موضوع حجاب اجباری در ايران بارھا از سوی ورزشکاران زن مطرح شده؛ اما فدراسيون

 .اند اين مورد واکنشی نشان نداده

کشی  چند روز قبل که ھواداران فوتبال ايران به ماريا کوماندنايا، خبرنگار زن روسی توصيه کردند برای مراسم قرعه

  روسيه لباس مناسب بر تن کند تا اين مراسم به صورت زنده از تلويزيون ايران پخش شود، کسی٢٠١٨جام جھانی 

ھای مربی تيم ملی کبدی تايلند، با روسری در سالن برگزاری مسابقات  کرد که پيش از محجبه شدن او، عکس فکر نمی

ھای رسمی ورزش قھرمانی   آسيا در گرکان منتشر شود و يک بار ديگر وضعيت ناسازگار سياست قھرمانی زنان

ھای اجتماعی و افکار عمومی در ايران تبديل   شبکه حجاب به ابزار تمسخر کاربرانمسألهحکومت اسالمی را در قبال 

  .شود

 

 کشی نيست ھای او برای مراسم قرعه ماريا در اينستاگرام خود نوشته که اين لباس زيباست اما يکی از گزينه
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کشی جام جھانی روسيه که در  ھنوز معلوم نيست که ماريا کوماندنايا، خبرنگار زن روسی يکی از مجريان مراسم قرعه

 روسيه است، چه واکنشی در قبال درخواست برخی ٢٠١٨کشی جام جھانی  دار اجرای قرعه کر، عھده کنار گری لينه

انتخاب لباس به عھده او نيست و  ھا به نقل از او گفته شده که در برخی از سايت. ھواداران فوتبال ايران نشان خواھد داد

گذشته، متنی منتسب به سردار آزمون، بازيکن تيم ملی فوتبال در عين حال از شب .  جزو ضوابط فيفاستمسألهاين 

کشی تا مردم  از تو ماريا برای پوشيدن لباس مناسب و حجاب در قرعه ممنون«: ايران منتشر شده که در آن نوشته است

  ».مھمه ما از او بسيار سپاسگزاري. او واقعا به مردم ايران شادی داد. ايران بتوانند از تلويزيون ببينند

سردار آزمون، ھمان بازيکنی است که ماريا کوماندنايا ماه گذشته با او در مسجدی در شھر کازان روسيه مصاحبه کرده 

در عين حال، او عکسی با لباس . شود ھا، ماريا با لباس پوشيده و روسری ديده می بود و در عکس منتشر شده از آن

شر کرده و نوشته اين لباسی زيباست اما لباسی نيست که او برای مراسم دار در اينستاگرام خود منت مشکی بلند اما چاک

 .کشی برگزيده است قرعه

ھای کبدی قھرمانی زنان آسيا در گرگان،  ھا محدود به زنان نبوده و اين بار، در جربان بازی اما محجبه کردن خارجی

  .ه شودمربی مرد دختران تايلند روسری سر کرده تا اجازه حضورش در سالن داد

 

پس از . اين شيطنت از سوی يک عکاس ايرانی اتفاق افتاده«: س فدراسيون ادعا کرده استئيمحمدرضا مقصودلو، ر

عکاس به مرد تايلندی روسری داد . چند ثانيه، نيروھای حفاظتی آن عکاس و آن مرد تايلندی را به بيرون ھدايت کردند

  ».ط مربيان و سرپرستان خانم اجازه حضور در سالن را دارندنامه کرده بوديم فق بخش. تا از او عکس بگيرد

طور نبوده که مربيان مرد  اين اند برخی خبرنگاران حاضر در مسابقه کبدی قھرمانی آسيا گفتهاين در حالی است که 

ه فقط با پوشش سر ين را گول زده باشند، بلکه اصرار خود نيروی انتظامی بوده کمأمورخارجی مخفيانه وارد شده و 

دھد که حضور اين مربی در سالن، تنھا  چنين، تصاوير تھيه شده از اين مربی نشان می ھم. توانيد وارد سالن شويد می

در عين حال، اين پرسش مطرح است که اگر حضور مربی مرد برای تيم زنان ممنوع است، . چند ثانيه نبوده است

مانند علی صانعی، مربی تيم ملی فوتسال زنان ايران و مصطفی شجاعی، مربی ھای زنان ايران  چگونه مربيان مرد تيم

 ھا و محل مسابقات حضور يابند؟ اند اين سمت را به عھده بگيرند و در سالن تيم ملی واليبال زنان ايران توانسته

قرار گرفته که ھای اجتماعی مورد تمسخر و اعتراض  ھای اين مربی تايلندی از سوی کاربران شبکه انتشار عکس

ھا بيش از مجبور کردن زنان خارجی به رعايت  رسد مجبور کردن يک مرد به پوشش زنان برای اغلب آن نظر می به

تری نسبت به پوشش اجباری زنان ايرانی  تر تمام شده و به ھمان نسبت، حساسيت کم ھا گران حجاب در ايران برای آن

 .در افکار عمومی وجود دارد
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 ھا ھم بشود  تعليق ممکن است جز کشتی شامل ديگر ورزش:منصور بزرگر

المللی کشتی ايران جدی است و حتی ممکن است در  دھند که خطر تحريم بين مقامات فدراسيون کشتی ايران ھشدار می

ھای ملی کشتی آزاد،   منصور برزگر، عضو شورای فنی تيم.ھا ھم بشود مسابقاتی مثل المپيک شامل ساير ورزش

جھانی کشتی خارج شده و ) فدراسيون( ه خبرگزاری فارس گفت که موضوع تعليق کشتی ايران از حوزه اتحاديهامروز ب

تر از اين است که صرفا با سکوت از کنار آن رد شويم و  موضوع بسيار جدی«: المللی المپيک است در اختيار کميته بين

 ».اتحاديه جھانی نيز در اين زمينه تحت فشار است

کشتی ايران به کشتی عليرضا کريمی با عليخان جبرائيلوف در دور اول مسابقات کشتی قھرمانی جھان زير ن مسؤوال

کنند و از منع مسابقه با ورزشکاران اسرائيلی نام   سال در لھستان به عنوان علت مطرح شدن بحث تحريم اشاره می٢٣

 بر سه به ١۴يران را جلب کرد، عليرضا کريمی ھای مجازی ا ش توجه کاربران شبکهفلم در آن کشتی که .برند نمی

بايد «گفتند  شد که به او می زمانی که کريمی سه بر دو پيش بود، صدای مربيانش شنيده می. حريف روسش باخت

فدراسيون کشتی ايران نه .  با کشتی گير اسرائيلی تن به باخت دادئیو عليرضا کريمی برای پرھيز از رويارو» ببازی

، از »با گذشتن از حق خود«ای از عليرضا کريمی قدردانی کرد که  ضوع را تکذيب نکرد، بلکه در بيانيهتنھا اين مو

 .کرده است» دفاع«مردم فلسطين » مظلوميت«

که در اين » تخلفاتی« اين کشتی و جنجالی شدن آن، اتحاديه جھانی کشتی اعالم کرد که درباره فلمپس از انتشار گسترده 

س فدراسيون کشتی با کشورھای دنيا و ئي بزرگر گفت که رابطه خوب رسول خادم ر.کند ده تحقيق میکشتی اتفاق افتا

قطعا تعليق کشتی ايران فقط گريبانگير اين رشته «: اتحاديه جھانی تاکنون مانع تحقق تحريم کشتی شده است اما افزود

چون المپيک پای ديگر  تری ھم  مسابقات بزرگالمللی المپيک، ممکن است در شود و با توجه به ورود کميته بين نمی

 ».ھا ھم به آن کشيده شود ورزش

ترين کاری که اآلن پيش رو داريم، پيرامون ورود کميته  مھم«: س فدراسيون کشتی گفته بودئيھفته پيش رسول خادم، ر

سخت کرده و خطر تعليق ما اين کار ما را . المللی المپيک و اتحاديه جھانی به ماجرای کشتی عليرضا کريمی است بين

المللی ورزش  به ھر حال سخت است که ھم سياست ھای نظام را رعايت کنيم و ھم به نھادھای بين. را تھديد می کند

 ».پاسخ بدھيم

 ».واقعا خطر بزرگی بيخ گوش کشتی و ورزش کشور است« کرد که تأکيدخادم 

المللی اکنون  ع خطر محروميت از کشتی ايران در مسابقات بينيت رفمسؤولتميم، معاون خادم ھم گفته بود که  حميد بنی

 .تکليف آن مشخص شود» در سطح کالن مديريت داخلی و خارجی«از حوزه کشتی است و بايد » بسيار فراتر«

  

  فرستد ايران شھروندان معتاد خود را به افغانستان می: اداره مبارزه با مواد مخدر ھرات

گويند که طی يک سال، تعداد زياد از معتادان ايرانی در  واد مخدر واليت ھرات افغانستان مین اداره مبارزه با ممسؤوال

  .اند  شدهئیاين واليت شناسا

س اداره مبارزه با مواد مخدر واليت ھرات در ئي، جيالنی دقيق، ر٢٠١٧ دسمبر ١٠ھای افغانستان،  به گزارش رسانه

شود که اين  کنند، اما پس از تحقيقات روشن می وند افغانستان معرفی میاين باره گفته است که اين افراد خود را شھر

 .افراد شھروندان ايران ھستند

اند، تا  ھا ازدواج کرده ن در اداره مبارزه با مواد مخدر ھرات، شماری از زنان معتاد ايرانی با افغانمسؤوالگفته  به

 .اجازه اقامت در افغانستان را پيدا کنند
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 .کنند فعاالن مدنی ھرات نيز از ورود شھروندان معتاد ايرانی به داخل افغانستان ابراز نگرانی میدر ھمين حال، 

 مرزی پوليس مرزھا به کم کاری متھم کرده و از کنترولجواد عميد، فعال مدنی ھرات حکومت افغانستان را در زمينه 

 .ان معتاد خارجی به اين واليت شوندو اداره مھاجرين و عودت کنندگان ھرات خواست که مانع ورود شھروند

.  کرده بودئیسال قبل نيز اداره مبارزه با مواد مخدر واليت ھرات افغانستان، دو تن از شھروندان معتاد ايران را شناسا

 .اين اداره پس از درمان اين دو تن، آنان را به ايران منتقل کرد

  

  سعد حريری استعفای خود را رسما پس گرفت

برد، استعفای خود  بنان يک ماه پيش در حرکتی غيرمنتظره و در حالی که در عربستان سعودی به سر مینخست وزير ل

هللا لبنان  مواضع حزب«ای گفت   در بيانيهنومبر ٢۵او . ثباتی لبنان دانست ھای ايران را عامل بی را اعالم کرد و دخالت

  ».پذيرد ت کشورھايشان را ھدف قرار داده، نمی گذاشته و يا امنيت و ثباتأثيررا که بر برادران عرب ما 

خواھد حزبی را در ترکيب دولت خود داشته باشد که عمال در امور داخلی کشورھای عربی  چنين گفته بود که نمی او ھم

سعد حريری پس از بازگشت به لبنان و در مصاحبه با . کند و در مناقشات سياسی منطقه نقش دارد منطقه دخالت می

ای  ھای منطقه وزيری مشروط به سياست ادامه فعاليت خود را در مقام نخست» سی نيوز« تلويزيونی فرانسوی فرستنده

 .هللا کرد حزب

جا پيش رفتند که  برخی حتی تا آن. ھای زيادی شد زنی پس ازاعالم استعفای سعد حريری در عربستان سعودی، گمانه

حاال ھم که . بل نيز باور داشت که اين استعفا با اختيار کامل بوده استگفتند او در عربستان زندانی شده است، گروه مقا

  .او استعفايش را پس گرفته، روشن نيست که اين قدم تحت چه شرايطی و با کدام محاسبات برداشته شده است

ی ھا  کرده؛ ناراضايتی از دخالتتأکيدسعد حريری چه در عربستان و چه پس از بازگشت به لبنان بر يک چيز 

هللا امتيازی بگيرد؟ آيا لبنان  آيا سعد حريری توانسته از حزب. هللا کننده ايران در کشورش با بازوی مسلح حزب ثبات بی

  تواند به ثبات نسبی اميدوار باشد؟ عربستان و ايران چه نقشی در اين ميان دارند؟ حاال می

فای خود را برای بررسی به ميشل عون داده بود، سعد حريری، نخست وزير لبنان که پس از بازگشت به لبنان، استع

  .گيرد اعالم کرد که برای حفظ ثبات لبنان اين استعفا را رسما پس می

او . وزير لبنان در جلسه کابينه استعفای خود را رسما پس گرفت  آذر سعد حريری، نخست١٤ - دسمبر ٥شنبه  صبح سه

داشتن   کرد که خواستار دور نگهتأکيدحريری . ھا قرار داشته باشد يتگفت که پاسداری از ثبات لبنان بايد در صدر اولو

 .ای است ھای منطقه کشورش از درگيری

تصميم ما چه در گفتار و چه در «: پذيرد که کسی بخواھد ثبات کشور را فدا کند و اضافه کرد او در اين جلسه گفت نمی

  ».ھاست عمل دور نگھداشتن کشور از تنش

اما ميشل عون از او . س جمھور لبنان تقديم کردئيگشت به کشورش استعفای خود را به ميشل عون، رحريری پس از باز

 .به اين ترتيب استعفای سعد حريری به حالت تعليق درآمد. خواست که فرصت دھد تا اين استعفا بررسی شود

 

  افغانستان

 در افغانستان را امريکا ستراتيژیديويد  مپ سرانجام چھار روز بعد از اجالس کامريکاريس جمھور ، ٢٠١٧ اگست ٢١

 به امريکا. ابدئيھا ھم بسته به نياز و شرايط افزايش م مانند و تعداد آن  در افغانستان میامريکانظاميان : اعالم کرد
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 کنند، دولت تعيينشان را  بايست سرنوشت دھد اما مردم افغانستان خودشان می حمايتش از دولت افغانستان ادامه می

 .چنان ادامه دارد  ھمامريکاگرفتاری بزرگ . پذيرتر باشد يتمسؤولبايست  افغانستان ھم می

  

  مستقر در افغانستانامريکائیگروھی از سربازان 

در .  کرده استتغيير - »نظمی و خشونت عامل بی« ترمپ يا به تعبير - به پاکستان امريکا تازه رويکرد ستراتيژیدر 

 در برقراری امنيت در افغانستان و رونق بخشيدن به اقتصاد اين کشور ھمکاری بيشتری امريکاا بايست ب مقابل، ھند می

 . صلح و امنيت در جنوب آسيا و اقيانوس آرام استتأمين و ھند، امريکاھدف مشترک . بکند

ام سياسی ، در افغانستان يک نظ»ھای نظامی موثر تالش« در بخش ديگری از سخنانش گفت ممکن است بعد از ترمپ

 گران افغانستان را نگران کرده، اين نکته برخی از تحليل. برقرار شود که طالبان ھم در آن سھمی داشته باشند

 بيش از حد به حضور نظامی در افغانستان تکيه امريکاس جمھور ئيگران افغان ھم معتقدند که ر برخی ديگر از تحليل

ھا و ايجاد اشتغال را ھم در فراروی   در افغانستان برای بھبود زيرساختگذاری اندازی از سرمايه کرده و بھتر بود چشم

 .داد قرار می

 به کنگره ٢٠١٧ مه - برای نظارت بر بازسازی افغانستان، در گزارشی که در ارديبھشت امريکااداره اياالت متحده 

ترين مانع  ھای امنيتی مھم ان چالشچن  سال جنگ داخلی در افغانستان ھم١۶ ارائه داد، اعالم کرد که بعد از امريکا

 .بازسازی اين کشورند

متحدان و حاميان دولت افغانستان که ھر کدام دولت و لشکر خود را دارند، به جای تمرکز بر جنگ با طالبان، درحال 

 از گردد که پس ِھای درونی تا حد زيادی به ائتالف حکومتی متزلزلی برمی منشاء اين کشمکش .جنگ با يکديگر اند

ھا از   بين رقبای سياسی متخاصم ايجاد شد، ائتالفی که مدتامريکاگری  ، به ميانجی١٩٩٠ و ١٩٨٠  جنگ داخلی دھه

 ھيأتس ئيس جمھور اشرف غنی و رئير ميان( نتيجه آن است که دولت مرکزی دوپاره. تاريخ انقضای آن گذشته است

 . نداردکنترول خود، حتی در نقاطی که خبری از طالبان نيست،بر نواحی وسيعی از قلمروی ) ، عبدهللا عبدهللائیاجرا

 داده، در چھار ماه نخست سال امريکا در امور افغانستان به مجلس نمايندگان امريکابر اساس گزارشی که بازرس کل 

  .اند  نفر مجروح شده۴٢٣٨ھا کشته و   نيروی امنيتی افغانستانی در درگيری٢۵٣١جاری ميالدی در مجموع 

تعداد . اند  قرار دادهامريکا مستقر در افغانستان در اختيار بازرس کل امريکاار ياد شده را نيروھای نظامی آم

 .با سال گذشته بيش و کم برابر است، ٢٠١٧ مه ٨ تا جنوریشدگان و مجروحان ارتش افغانستان از يکم  کشته

ميد که اقتصاد افغانستان تقويت شود و دولت بتواند کند با اين ا  کمک میدالر ميليون ۵٢٠بانک جھانی به افغانستان 

بيش از نيمی از کمک بانک جھانی برای پناھجويانی در نظر گرفته شده که از .  کندتأمينھا را  بودجه برخی پروژه
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 خروج نيروھای ائتالف از افغانستان به رھبری: بانک جھانی اعالم کرده. گردند ايران و پاکستان به افغانستان برمی

 قرار داده و با وخامت اوضاع تأثير آغاز شد و ناامنی سياسی، اقتصاد افغانستان را تحت ٢٠١١ که در سال امريکا

 . مواجه شده استئیامنيتی در افغانستان، دولت ھم از نظر اقتصادی با تنگناھا

ارشی از وضع خاورميانه با  گزامريکا در جلسه علنی کميته اطالعاتی سنا امريکاس اداره اطالعات ملی ئيدن کوتس، ر

تر و  ثبات بر اساس اين گزارش، وضع سياسی و امنيتی افغانستان در سال آينده بی. توجه ويژه به افغانستان ارائه داد

تواند از قلمرو حکومت  ارتش افغانستان به دليل ضعف فرماندھی و ھمينطور فساد اداری نمی. تر خواھد شد شکننده

 تعداد سربازان افغان که در ،٢٠١۶در سال . اجم روزافزون طالبان به طور موثری دفاع کندافغانستان در برابر تھ

 .تر است  تاکنون بيش٢٠٠١ در اين کشور از سال امريکادرگيری با طالبان کشته شدند از مجموع تلفات ارتش 

چنان  ی در افغانستان، ھم سال جنگ داخل١۶در گزارش نھاد نظارتگر بر بازسازی افغانستان آمده است که بعد از 

ی که اياالت متحده دالر ميليارد ٧١ تاکنون از ٢٠٠٢از سال . ترين مانع بازسازی اين کشورند ھای امنيتی مھم چالش

 انتظامی مأمور ھزار نفر نظامی و ٣٠٠ درصدش صرف آموزش ۶١ به بازسازی افغانستان اختصاص داده، امريکا

 .در اين کشور را برقرار کنندبايست امنيت  افغان شده است که می

سوادی مطلق رنج  بسياری از سربازان ارتش افغانستان از بی: در اين گزارش، به مشکل ديگری ھم اشاره شده است

 . قرار داده استتأثيرھا را تحت  برند و اين موضوع کارآمدی نظامی آن می

  

 بحران قطر

. دھد يج فارس درآمده، تن به رھبری عربستان سعودی نمیقطر از زمانی که به يک قدرت اقتصادی مھم در حوزه خل

 از اسالميسم سنی افراطی، که ادامه وھابيت نيستند و روايت خود را از ئیھا شاخه. عدم تبعيت بعد ايدئولوژيک ھم دارد

يان مذھبی که در اين کشور وھابيت پرزورترين جر گری دارند، در قطر پايگاه و حامی دارند، آن ھم با وجود اين سلفی

المسلين است، زيرا اخوان در برابر وھابيت  عربستان که خود حامی اسالميسم سنی است، اما مخالف اخوان. است

  .گاه اصلی مالی و سازمانی خود را در قطر يافته است المسلين اما تکيه اخوان. دعاوی ايدئولوژيک خود را دارد

 

 ١٢٧٦٥٩ ميليون جمعيت و درآمد سرانه ٧/٢ر مربع مساحت،  کيلومت١١۶٢٧ قطر، کشوری با ئیموقعيت جغرافيا

گذاری در آن شريعت  منبع قانون. نظام حکومتی کشور سلطنتی مطلقه است). ، ثروتمندترين کشور جھان٢٠١۶ (دالر

 .است

رھبری جھان اسالم و عرب با عربستان . است، از نطر ايران شيعه است از نظر عربستان، اسالم راستين وھابيت 

کليدداران  سعودی است، و در سياست خارجی ھمه کشورھای مسلمان بايد دوست و دشمن خود را با تبعيت از خط 
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اما . رياض به ويژه از کشورھای حوزه خليج فارس توقع دارد که از اين اصول تبعيت کنند.  کنندتعيينحرمين شريفين 

 .ھای شيعه در ميان باشد ی ايران و گروهھمه تبعيت کامل ندارند، از جمله وقتی که پای حکومت اسالم

 باال گرفتن بحران ميان عربستان .ھای خود را دارد کند و احتياط ھای کالن عربستان تبعيت نمی قطر از برخی از سياست

 .و ايران، بحران ميان عربستان و قطر را ھم تشديد شده است

  

  ميانمار و بحران روھينگيا

ھا در   برای اولين بار، پس از آغاز موج جديد خشونتدسمبريانمار، اوايل آنگ سان سوچی، رھبر حزب حاکم م

به . کند ِاو در جريان سفر ناگھانی و يک روزه، از سيتوه، مرکز اين استان ديدن می. روھينگيا وارد استان راخين شد

رين شمار مسلمانان ت گوی آنگ سان سوچی، وی از منطقه مرزی موآنگداو، که شاھد خروج بيش گفتۀ زاوھتای، سخن

 . بوده، بازديد کرده استئیروھينگيا

شود و برنده جايزه صلح نوبل است به دليل عدم مھار  آنگ سان سوچی که امروزه عمال رھبر ميانمار محسوب می

ان ای در سطح جھ خواند با انتقادھای گسترده چه که سازمان ملل متحد آن را پاکسازی قومی می ھا و مقابله با آن خشونت

 .مواجه شده است

ھا و عمليات ضد شورش ارتش اين کشور   گذشته از خشونتاگستبيش از ششصد ھزار نفر از مردم روھينگيا از ماه 

 .اند بوده است، به بنگالدش گريخته» وحشيانه«که به باور بسياری 

کند که  ولی دولت ميانمار ادعا میھايشان را به آتش کشيده است  گويند که ارتش ميانمار خانه پناھندگان در بنگالدش می

 .نظاميان روھينگيا ھستند ھا شبه عامل اين خشونت

. اندازی کرد آنگ سان سوچی در ماه گذشته با ھدف کمک و اسکان مجدد آوارگان دراستان راخين، پروژه جديدی را راه

با اين وجود، ھزاران . جازه بازگشت بدھداو متعھد شد تا به پناھندگانی که بتوانند ثابت کنند که ساکن ميانمار ھستند، ا

 .کنند چنان به بنگالدش فرار می نفر از آوارگان ھم

عليه اقليت مسلمان روھينگيا متھم » جنايت عليه بشريت«الملل نيروھای امنيتی ميانمار را به ارتکاب  سازمان عفو بين

  .کرد

اقليت روھينگيا پس از » رحمانه نامه ريزی شده و بینظام مند، بر«اين سازمان نيروھای امنيتی ميانمار به سرکوب  

 . شھريور، متھم شده اند٣ -  اگست ٢۵حمله اعضای شورشی اين اقليت به مقر نيروھای امنيتی ميانمار در روز 

عليه اقليت روھينگيا و » سرکوب ھدفمند، قتل، تجاوزھای جنسی«چنين از  الملل در گزارش خود، ھم سازمان عفو بين

 .ھا سخن گفته است روستاھای آن»  کشيدن سازمان يافته و سراسریبه آتش«

و » توالتولی«و » مين جی«عليه اقليت روھينگيا در دو روستای » ھا اگستترين قس فجيع«بنا به اين گزارش برخی از 

 . شھريور، روی داده است٨ - اگست ٣٠پس از تصرف اين دو روستا توسط نيروھای امنيتی ميانمار در روز 

از زنان، مردان و کودکان اقليت روھينگيا » َصدھا ھزار تن«دھد  الملل نشان می آوری شده توسط عفو بين شواھد جمع

 .شود در نظر گرفته می» جنايت عليه بشريت«اند که  بوده» ای نظام مند و گسترده«قربانی حمالت 
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  روھينگيا و دارنده جايزه صلح نوبلسان سوچی رھبر  ديدار پاپ فرانسيس رھبر کليسای کاتوليک با آنگ

اعضای » دائمی«الملل در اين گزارش نيروھای امنيتی ميانمار را متھم کرده است که به دنبال بيرون راندن  عفو بين

در اين گزارش از بحران آوارگان روھينگيا که به دنبال عمليات نيروھای امنيتی . اقليت روھينگيا از ايالت راخين ھستند

 .ياد شده است» بدترين بحران پناھجويان در منطقه طی دھه ھای اخير«آغاز شد به عنوان ميانمار 

اند، آورده شده   نفر از اعضای اقليت روھينگيا که از ميانمار گريخته١٢٠الملل، شھادت بيش از  در گزارش عفو بين

دادگران، کارکنان پزشکی، خبرنگاران و  نفر از ام٣٠چنين با  الملل برای تھيه اين گزارش، ھم کارکنان عفو بين. است

 .اند مقامات بنگالدش گفتگو کرده

 .ھای وابسته به سازمان ملل در ايالت راخين جلوگيری کرده است ھا و سازمان ميانمار از فعاليت آزادانه رسانه

ای اقليت  روست٢٨٨بان حقوق بشر، منتشر کرده است از تخريب کامل و يا بخشی از  تصاويری که سازمان ديده

 .روھينگيا در استان راخين حکايت دارد

  

  راست افراطی در اتريش به قدرت بازگشت

بر  FPÖ و حزب پوپوليستی راستگرای ÖVP کار مردمی دو ماه پس از انتخابات سراسری در اتريش حزب محافظه

 ساله خواھد بود؛ ٣١رئيس دولت جديد در اتريش سباستيان کورتس . سر تشکيل دولتی ائتالف به توافق رسيدند

 .وزير اروپا ترين نخست جوان

  ترين صدراعظم اروپا و ھااينتس کريستيان اشتراخه، معاون او ، جوان)راست(سباستيان کورتس 

که حزبی پوپوليستی و راستگرا است، پس از مذاکرات  (FPÖ) و حزب آزادی اتريش (ÖVP) حزب مردمی اتريش

 . دست يافتندئیر سر تشکيل دولتی ائتالفی در اين کشور به توافق نھا بدسمبر ١٥ای شامگاه جمعه  چند ھفته

سباستيان کورتس که در دولت پيشين اتريش در راس وزارت خارجه قرار داشت، صدراعظم اين کشور در دولت جديد 

ت در اروپا س دولئيترين ر  به عنوان جواندسمبر ١٨ ترتيب روز دوشنبه   ساله به اين٣١اين سياستمدار . خواھد بود

 .سوگند ياد کرد

 حزبش با حزب ئیسباستيان کورتس پس از توافق نھا. انتخابات سراسری اتريش حدود دو ماه پيش برگزار شده بود

  دھنده تصميمی جھت «اکتوبر ١۵بر سر تشکيل ائتالف تصريح کرد که انتخابات روز  FPÖ پوپوليستی راستگرای

 .ه استدر اتريش بود»  و دگرگونیتغييربرای 

چنين از ميان برداشتن  محدود کردن شمار پناھجويان و مھاجران، کاھش نفوذ اتحاديه اروپا، کاھش ماليات و ھم

 .ھای انتخاباتی اين دو حزب بود بوروکراسی در اتريش از جمله وعده
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 FPÖ س حزبکريستيان اشتراخه، رئي ، در نشست خبری مشترک با ھاينتسدسمبر ١٥سباستيان کورتس شامگاه جمعه 

 از  خواھيم سطح امنيت در کشورمان را باال ببريم، از جمله ما می. خواھيم جايگاه اتريش را تقويت کنيم ما می«:  گفت

 ».طريق مبارزه با مھاجرت غيرقانونی

 و  پناھجويان و مھاجران اتخاذ کردهمسألهگيرانه در  اين سياست مدار جوان در کارزار انتخاباتی اتريش مواضعی سخت

 . در قبال آوارگان و پناھجويان انتقاد کرده بودالمان  رويانه ھای گشاده از جمله از سياست

که معاون صدراعظم در دولت ائتالفی جديد  FPÖ گرای س حزب پوپوليستی راستئيکريستيان اشتراخه، ر ھاينتس

 مھاجرت غيرقانونی به عنوان اتريش خواھد بود نيز در نشست خبری مشترک از امنيت داخلی اتريش و مقابله با

 .ھای دولت آتی سخن گفت محورھای مھم برنامه

خواھند  ÖVP ، اقتصاد و دادگستری از حزب مردمی اتريشئیوزيران دارا» استاندارد«به گزارش روزنامه اتريشی 

 .FPÖ بود و وزير کشور و وزير دفاع اتريش از حزب پوپوليستی

اس وزارت خارجه اتريش قرار خواھد گرفت که به ھيچ حزبی تعلق ندارد، اما شود که يک ديپلمات زن در ر گفته می

 نشريه استاندارد در تفسير خود در ارتباط با تشکيل دولت ائتالفی از تشديد . نزديک است FPÖ مواضعش به حزب

 . و مھاجرت سخن گفته استئی پناھجومسألهھای اتريش در ارتباط با  سختگيری

 کشور و وزارت دفاع از سوی وزيران   وزارتکنترولکند و آن اينکه   نگرانی ديگری اشاره میمفسر اين روزنامه به

 . نھادھای اطالعاتی و امنيتی اتريش توسط اين حزب باشدکنترولبه معنای  FPÖ وابسته

 درصد، حزب ٣١به بيش از  ÖVP  انجام گرفت، حزب مردمی اتريشاکتوبر ١۵در انتخابات سراسری اتريش که 

 درصد آراء دست ٢۶ به  FPÖ  درصد و حزب پوپوليسيتی راستگرای٢٧ به حدود  SPÖ وسيال دموکرات اتريشس

 . دولت ائتالفی پيشين اتريش از حزب سوسيال دموکرات و حزب مردمی اتريش تشکيل شده بود.يافتند

 

  اوکراين

ھبران اوکراين و روسيه دو واکنش ف رئي برای از سرگيری فروش سالح به کترمپدو روز بعد از تصميم پرزيدنت 

شدن آتش جنگ » شعله ور«ھرچند اوکراين از اين تصميم استقبال کردند اما روسيه آن را عامل .  نشان دادنداگستمتف

 .در شرق اوکراين ناميد

فيس  برای فروش دوباره سالح به اين کشور، در امريکاجمھور اوکراين روز شنبه دوم دی ضمن تقدير از تصميم  سئير

مان و  امريکائیگيری شفاف ھمه دوستان  ، موضعامريکاجمھور  سئي رترمپبوک خود نوشت به خاطر رھبری دونالد 

 . از اوکراين سپاسگزارمامريکاحمايت نيرومند ھر دو حزب 

سرگئی ريابکوف معاون وزير خارجه .  ابراز کردامريکااين در حالی است که روسيه ناخشنودی خود را از تصميم 

شود که جنگ اوکراين مرگبارتر شود و روسيه مجبور است به آن پاسخ   باعث میامريکاوسيه اعالم کرد تصميم ر

  .بدھد

 روز ترمپ فروش سالح به اين کشور را متوقف کرده بود، اما دولت امريکااز زمان برقراری آتش بس در اوکراين، 

 .جمعه اول دی اجازه تحويل سالح به اوکراين را صادر کرد

 در نشست خبری عصر چھارشنبه خود در شھر امريکاگوی وزارت خارجه  به گزارش خبرگزاری رويترز، سخن

ف سالح نفروخته، اما اجازه داده ئي مستقيما به کامريکابه گفته ھدر نائورت، دولت . واشنگتن اين خبر را اعالم کرد
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 ھمچنين گفت ترمپزارت خارجه دولت پرزيدنت سخنگوی و.  اين تجھيزات را بخردامريکائیھای  اوکراين از شرکت

 . کنگره را در جريان اين تصميم گذاشته استدسمبر ١٣که اين وزارتخانه روز 

ھا را به اوکراين صادر کرده بودند و اين   مجوز فروش اين سالحامريکا کرد که دو دولت قبلی تأکيدخانم نائورت 

  .موضوع جديدی نيست

دھند اوکراين قبل و بعد از الحاق شبه جزيره کريمه به روسيه از  ارت خارجه نشان میبه گزارش رويترز، اسناد وز

  . سالح خريداری کرده استامريکا

 ئیھا طلبان شرق اوکراين متھم کرده و عليه روسيه تحريم  آن مسکو را به حمايت از استقاللئیواشنگتن و متحدان اروپا

  .اند را اعمال کرده

 مسألهسط آذر گفت بايد روسيه را بابت افزايش خشونت در اوکراين مقصر دانست و افزود اين  اواامريکاوزير خارجه 

  .مانعی عمده در بھبود روابط با آن کشور است

  

  فراخواند» روياروئی«پادشاه اسپانيا کاتالونيا را به پرھيز از 

اسپانيا ضمن ھشدار به رھبران کاتالونيا، آنان پادشاه . ھای بسياری برانگيخته است نتيجه انتخابات مجدد کاتالونيا نگرانی

  .طلبان است  در پارلمان کاتالونيا اکثريت با استقالل. فراخوانده است» خونسردی، ثبات و احترام متقابل«را به سياست 

 

او در نطق خود در تلويزيون . نه فراخواندمسؤوالھای سياسی ايالت کاتالونيا را به رفتار  يليپ ششم، پادشاه اسپانيا، مقامف

مسير آينده نبايستی «:  دی خود گفت٣ -  دسمبر ٢٤شنبه  دولتی اسپانيا که به مناسبت عيد کريسمس در شامگاه يک

 ». و محروميت بينجامدئیدوباره به رويارو

ھای پارلمان در بارسلون را از آن   گذشته، اکثريت قاطع کرسی طلبان کاتالونيا در انتخابات مجدد روز پنجشنبه  تقاللاس

 .ھای بسياری را در اسپانيا برانگيخته است گرچه ھنوز دولت محلی تشکيل نشده، اما نتيجه انتخابات نگرانی. خود کردند

 از خاک اسپانيا، از سوی ئیپرسی استقالل در اين ايالت و رای به جدا ی ھمهدولت محلی پيشين کاتالونيا پس از برگزار

تر برگزاری رفراندوم استقالل کاتالونيا   اسپانيا پيشئیدستگاه قضا. وزير اين کشور، برکنار شد ماريانو راخوی، نخست

 .را ممنوع اعالم کرده بود

گفته  به» .خونسردی، ثبات و احترام متقابل برقرار شود«ونيا پادشاه اسپانيا خواستار آن شده است که دوباره در کاتال

ھای خود را به شکلی  تواند در آن عقايد و ايده فيليپ ششم، اسپانيا کشوری است با دمکراسی نھادينه که ھر شھروندی می

کس  اما ھيچ«ست که  کرده اتأکيد ساله اسپانيا در عين حال ۴٩پادشاه . آزاد و دمکراتيک بيان کرده و از آن دفاع کند

 ».ھای خود را عليه حقوق ديگران به کرسی بنشاند تواند ايده نمی
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خواھد انجاميد؛ امری که به گفته او » نفاق، ناامنی و دلسردی« جديد به ئیپادشاه اسپانيا ھشدار داده است که يک رويارو

شنبه گذشته،   پس از انتخابات روز پنج.اشدرا در پی داشته ب» فقر اخالقی، شھروندی و البته فقر اقتصادی«تواند  می

. س معزول دولت کاتالونيا، از دولت اسپانيا خواست تا اجازه بازگشت سريع او به کشور را بدھدئيکارلس پوجدمون، ر

پرسی استقالل، حضوری   اسپانيا از کاتالونيا شد که از زمان ھمهپوليسافزون بر اين، او خواستار خروج نيروھای 

 . اين ايالت دارندپررنگ در

اش، برای جلب حمايت کشورھای عضو اتحاديه اروپا از استقالل  پوجدمون، بالفاصله پس از انتشار خبر برکناری

س برکنارشده و شماری از اعضای دولت محلی کاتالونيا متھم به اغتشاش، ئي ر. رفتبلجيمکاتالونيا، به بروکسل پايتخت 

ھای  اند و احتمال دارد در صورت دادگاھی شدن به زندان موال عمومی شدهايجاد ناآرامی و حيف و ميل کردن ا

 .برخی از ھمکاران پوجدمون اکنون در زندان ھستند. مدت محکوم شوند طوالنی

پرسی استقالل کاتالونيا درگير شده و به  کنندگان طرفدار ھمه  اسپانيا در برخی نقاط با تظاھراتپوليسھا  بنا بر گزارش

 نفر زخمی ۴۵٠ در اين درگيری بيش از اکتوبرتا عصر يکشنبه اول . لوله پالستيکی شليک کرده استسوی آنان گ

  .اند شده

  

 است» اعالم جنگ«ھای جديد سازمان ملل به منزله  تحريم: کره شمالی

مقامات کره . ھا عليه کره شمالی به منزله اعالم جنگ عليه اين کشور است تشديد تحريم: گويند مقامات پيونگ يانگ می

شورای . اند ھا را نقض آشکار حاکميت دولت اين کشور خوانده ھای جھانی، آن ترين تحريم شمالی در واکنش به تازه

ھا  ی اخير کره شمالی، تحريمراکت، در واکنش به آزمايش دسمبر ٢٢ - امنيت سازمان ملل متحد، شامگاه جمعه اول آذر 

  .عليه اين کشور را افزايش داد

کره شمالی ضمن رد «: ای اعالم کرد ، در بيانيهدسمبر ٢٤ -  آذر ٣شنبه  ور خارجه کره شمالی، روز يکوزارت ام

ھا را به منزله نقض حاکميت جمھوری اين  ھای جديد سازمان ملل متحد عليه اين کشور، اين تحريم نمودن تمامی تحريم

 ».شمرد کشور تلقی کرده و آن را اعالم جنگ عليه اين کشور برمی

ھا، برھم زننده صلح و  تصويب اين تحريم«:  شده استتأکيددر بخش ديگری از بيانيه وزارت امور خارجه کره شمالی 

  ».ثبات در شبه جزيره کره و منطقه است

  

 در امريکاپيمای خود، ھشدار داد که اکنون سراسر خاک   قارهراکتيانگ، پس از اعالم پرتاب بلندپروازترين  پيونگ

  مالی قرار داردتيررس کره ش
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 شورای امنيت سازمان ملل متحد، که دو روز پيش با اجماع آرا در نشست شورای امنيت به ٢٣٩٧نامه  بر پايه قطع

 .شود ھای جانبی آن به کره شمالی محدودتر می تصويب رسيد، بخش عمده صادرات نفت و فرآورده

 ھزار ٥٠٠ ميليون بشکه نفت خام وحداکثر ٤اشت حدود از تاريخ تصويب اين قطعنامه کره شمالی تنھا اجازه خواھد د

 .بشکه فراوردھای نفتی مانند بنزين و گازوئيل وارد نمايد

 به شورای امنيت امريکای ماه گذشته کره شمالی ازسوی راکتھای اخير در واکنش به آزمايش  نامه طی ھفته اين قطع

ترين شريک تجاری کره شمالی، به   ازجمله چين نزديکارائه شده بود که روزجمعه با اکثريت آرای اعضای شورا،

 .تصويب رسيد

ای نيزعليه صادرات توليدات کره  ھای تازه ھای نفتی محدوديت ھا در قطعنامه جديد عالوه برنفت و فراورده بنا برگزارش

 .شمالی درنظرگرفته شده است

چنين استخدام کارگران کره شمالی درخارج   که کره شمالی درآن شريک است، ھمئیھا ممنوعيت صادرات پارچه، طرح

 تن از مقامات ١٩ھا وممنوعيت سفربرای  ئیازمحدوده اين کشور، ممنوعيت تجارت با کره شمالی، بلوکه شدن دارا

 .دولت پيون يانگ درقطعنامه جديد پيش بينی شده است

اجماع : يه کره شمالی استقبال کرده و گفتھا عل ، از دور تازه تحريمامريکاجمھوری اياالت متحده  سئي، رترمپدونالد 

  .دھد که جھان به دنبال صلح است اعضاء شورای امنيت نشان می

ھا  خبرگزاری رسمی کره شمالی ھم به نقل از بيانيه منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه کره شمالی، تشديد تحريم

 .را به معنی محاصره کامل اقتصادی اين کشور ارزيابی کرده است

ترين آزمايش  در تازه. ھای بالستيک خود را افزايش داده است راکتھای آزمايشی  کره شمالی، در دو سال اخير، فعاليت

، پس راکتاين . خبر داد» ١۵ھواسانگ «پيما موسوم به   بالستيک از نوع قارهراکتی، کره شمالی از پرتاب يک راکت

 . فرود آمدجاپانای ھای دري از طی مسير حدود يک ھزار کيلومتر در آب

 در امريکاپيمای خود، ھشدار داد که اکنون سراسر خاک   قارهراکتيانگ پس از اعالم پرتاب بلندپروازترين  پيونگ

 .تيررس کره شمالی قرار دارد

  

  در ليبيا» برده فروشی«بازارھای 

المللی و مردمی شده و به   بين باعث ايجاد خشمليبيادر » برده فروشی« درباره رونق بازارھای ئیھا انتشار گزارش

  . و اتحاديه اروپا تبديل شده استافريقاموضوع مورد بحث اتحاديه 

داد که در يک   ھمراه فردی ضبط شده بود، دو جوان را نمايش میتيلفون که با فلمھا يک قطعه  در يکی از اين گزارش

) دالر ٤٠٠معادل ( ليبيا دينار ١٢٠٠يک به مبلغ مزايده علنی برای کار در مزرعه به فروش گذاشته شده بودند که ھر 

 .فروخته شدند

 انتقاد کرد و ھمکاری ليبياکميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از نابسامانی اوضاع مھاجران در » زيد رعد الحسين«

 .خواند» غيرانسانی« را ليبيااتحاديه اروپا با 

اند به تقدير  رمق است، سر سپرده ھايشان خنثی و بی ساله، نگاه ١٥ - ٢٠ھا، نوجوان و جوانند شايد  به گزارش رسانه

کنند، ھر کس مبلغ را باالتر ببرد برنده است،  شان جمعيتی است که ھياھو می شومی که برايشان رقم خورده؛ در مقابل

پوست   پسرک سياهاين بھای آزادی يک انسان است؛ فروشنده»  دالر ٤٠٠«: کند فروشنده با صدای بلند مبلغ را اعالم می
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شمارد و پيروزمندانه  ھای سبزرنگ را میدالردھد و  را که حاال رسما برده فرد ديگری شده به دست صاحب جديدش می

 .زند لبخند می

ھای انفرادی و  ھای حقوق بشری به صف شدند و در بيانيه اين تصاوير جھان را در شوک عميقی فرو برد، سازمان

سازمان ملل خواستار تحقيقات در . به تصوير کشيده بود محکوم کردند» ان ان سی«را که جمعی اين ماجرای دھشتناک 

 را در ليبياسفيرش در » بورکينافاسو«؛ حتی »اين اقدامات مجرمانه« خواھان توقف افريقااين باره شد و اتحاديه 

جنايت رسيدگی کند و به آن پايان کس نپرسيد که چه کسی قرار است به اين  اما ھيچ. اعتراض به اين اقدام فراخواند

 بدھد؟

   را به محلی برای فعاليتليبياگويد که قاچاقچيان انسان  المللی مھاجرت، وابسته به سازمان ملل، می سازمان بين

  .دارند اند و پناھجويان راھی اروپا را به اسارت گرفته و به کار اجباری وامی بازارھای بردگان تبديل کرده

گويند  ھا می آن. شدند اند که خريد و فروش شده و در اسارت به کار گرفته می ات يافته شھادت دادهچند پناھجوی نج

 .خواستند شان باج می ھا برای آزادی اسيران ھايشان از آن اسيرکنندگان در تماس با خانواده

.  به اروپا برسانندافريقا از خواھند خود را  نقاط کانونی برای پناھجويان و مھاجرانی ھستند که میليبياسواحل شمال 

 منتشر شده است، اما به گفته سازمان مھاجرت ليبياھای متعدد از اخاذی و خشونت مھاجران در  پيش از اين گزارش

 . بازارھای علنی بردگان به راه افتاده استليبيادر » کننده طی روندی جديد و نگران«اکنون 

، نه ابزارھا و راھکارھای الزم برای پوليسھای خود نه ارتش دارد و نه   برای اجرای طرحليبياشود که  چند سالی می

 از سال ليبيا.  کندئیھای نيمه و ناقص را اجرا اعمال قدرت را در اختيار دارد و نه مديريت واحدی که بتواند ھمين طرح

  .شود عنوان دولتی ورشکسته شناخته می ، درگير جنگ داخلی شده است و دولت آن به٢٠١٤

ترين ذخاير نفتی  ھای مختلف در رقابت با يکديگر قرار دارند تا شايد بر کشوری که بيش ھا و قدرت  اين کشور دولتدر

 رسميت شناخته  سو شورای ملی انتقالی قرار دارد که از طرف سازمان ملل به از يک.  را دارد، مسلط شوندافريقا

ای را در اختيار دارد؛ آن سوی  ھای گسترده  است که بخشيبيالشود، از سوی ديگر دولت خليفه حفتر، ژنرال ارتش  می

 .دھند  مانند داعش و القاعده ھستند که جوالن میئیھا ميدان ھم گروه

اند و به اميد زندگی بھتر قصد دارند به اروپا بروند ھمه  ھر سال ھزاران پناھجو که از کشورھای خود گريخته 

  . از مديترانه خود را به بھشت اروپا برسانندئی و سفر درياليبيافروشند تا از طريق  شان را می ئیدارا

ھای اين مھاجران غيرقانونی را ھدف   به نيروھای خود اجازه شليک داده است که قايقليبيااخيرا ھم گارد ساحلی 

عنوان برده  ن را بهھا ھم پناھجويا بگيرد، از اين رو تعداد زيادی مھاجر و پناھجو روی دست قاچاقچيان انسان مانده و آن

 .فروشند می

 و ئی ھمان سال ھواپيماھای اروپااکتوبردر . شد ، زمانی که توسط معمر قذافی اداره می٢٠١١ مارچ تا ماه ليبيا

ھا پر شد از تصوير جسد خونين او که به دست مخالفانش کشته   قذافی و نيروھايش را ھدف گرفتند و رسانهامريکائی

  .است» فروشی بازار برده« در مسيری قرار گرفت که ماحصل آن ليبيالت اين کشور فروپاشيد و اندکی بعد دو. شده بود

گذرد افشا کرد، خبرنگار اين شبکه با استفاده از   میليبياجنايت ھولناکی را که اين روزھا در زير پوست » ان ان سی«

 نفر در ١٠ھا حدود  ن را نشان داد که در آن، اين مراکز حراج انساليبياھای مخفی شده در طرابلس، پايتخت  دوربين

ناپذير برای مبارزه با اين جنايت بشری  ھای جھان ھم با ھيجانی وصف رسند، رسانه  يا ھفت دقيقه به فروش می٦عرض 

 ای چاله  به سياهليبياگرفته تا خبرگزاری فرانسه و الجزيره، کسی نپرسيد چرا » تايمز نيويورک«وارد عمل شدند، اما از 
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 و متحدان ناتو قرار نبود ناجی مردم امريکاگويد مگر  کسی نمی. خورد ای در آن رقم می تبديل شده که ھر روز فاجعه

    از وضعيت اسفناکی باشند که قذافی برايشان رقم زده بود؟ليبيا

 با آشوب ٢٠١١ل  پس از قيام ساليبيا«: فروشی نوشت  در ماجرای بردهليبياکه در ارائه تاريخچه » تايمز«روزنامه 

 بمباران ٢٠١١ مارچ ٢١ای است که در  اين ھمان رسانه.  در اين ميان نبردامريکاو نامی از ناتو و » درگير است

و سپس » شمارش را پس بدھد ھای بی شرف است که بايد تاوان جنايت قذافی يک آدمکش بی«: طرابلس را ستود و نوشت

آيا نبايد . قذافی را داشت» ھرچه زودتر«خواند و آرزوی سرنگونی » ظيرن العاده و بی فوق«مداخله نظامی غرب را 

  زند؟ ھای خونين سران ناتو در اين ميان حرفی نمی بپرسيم چرا کسی از دست

  

  داری پناھجويان در ليبيا دستی اروپا در برده ھم

ا را متھم کرد که در ساختار الملل در گزارشی که دوشنبه منتشر شد کشورھای عضو اتحاديه اروپ سازمان عفو بين

 با دولت اين کشور ھمکاری ليبيابرداری از پناھجويان و مھاجرين توسط گارد ساحلی  پيچيده سوءاستفاده و بھره

عنوان مثال، آمده است که دولت  در اين گزارش به.  ھستندليبيادر » داری برده«اند و يکی از عوامل اصلی وقوع  کرده

ترين  دارد بنوعی يکی از مھم  به مھاجران روا میليبيا که گارد ساحلی ئیھا ھا و سرکوب تن شکنجهايتاليا با ناديده گرف

الملل  اين گزارش سازمان عفو بين. دست با متھمان پرونده برده داری و شکنجه پناھجويان است  ھمئیکشورھای اروپا

 به ليبياشائبه از دولت  د مھاجرتی و حمايت بی با حمايت از ساختارھای ضئیھای اروپا کند که دولت  میتأکيدبارھا 

  .کنند در اين منطقه کمک می» درماندگی و بدبختی وحشتناک پناھجويان«

کم دو سال تحقيق مداوم و گردھم آوردن منابع و شواھد الزم نوشته است که  الملل، پس از دست سازمان عفو بين

ھای تنگاتنگ بواسطه درآمد مالی و فساد  اقچيان در ھمکاری و قاچليبيانظامی مسلح، مقامات دولت  ھای شبه گروه

 حامی آن از ئی و کشورھای اروپاليبيادولت . ترين روش ممکن شکنجه و سرکوب می کنند پناھجويان را به وحشتناک

سانی را اند و با سکوت و انفعال، اجازه ادامه اين اعمال غيران  که عليه پناھجويان اعمال شده باخبر بودهئیھا شکنجه

ھزاران نفر بطور نامحدود در «: گويد الملل می س منطقه اروپای سازمان عفو بينئيجان دالھويزن، ر. اند داده

گيرند و انواع و اقسام آزارھای بدنی و جنسی را  داری و مورد شکنجه قرار می ھا نگاه ھای پرجمعيت ماه بازداشتگاه

  ». در اين زمينه کمک مالی کنندليبيادھند به مقامات  ھا ترچيح می م با بستن چشئیھای اروپا کنند و دولت تحمل می

 منتھی به اروپا ئیالملل، در اين گزارش آورده است که دولت ايتاليا با مسدود کردن مسيرھای دريا سازمان عفو بين

ن گرفتار در دريا را  که از سوی اتحاديه اروپا مورد حمايت مالی نيز ھست، پناھجوياليبيادھد گارد ساحلی  اجازه می

گويد ويدئوھای زيادی در اختيار دارد که نقض اوليه حقوق بشر در  اين سازمان می. ھا کند بازداشت و روانه بازداشتگاه

 نيروھای گارد ساحلی ايتاليا، ،٢٠١۵ کرده که از سال تأکيدچنين اين سازمان،  ھم. دھد ھا را نشان می اين بازداشتگاه

دولت ايتاليا با نظارت اتحاديه اروپا به . دھند رای بازداشت پناھجويان در دريای مديترانه آموزش می را بليبيانظاميان 

  .دھد  تجھيزات فنی و نظامی میليبيامقامات گارد ساحلی 

 با ٢٠١٧ و ٢٠١۶ھای   در سالليبيادھد گارد ساحلی  الملل، نوشته است شواھدی دارد که نشان می سازمان عفو بين

 تعداد ليبياھای مالی اتحاديه اروپا از گارد ساحلی  چنين بدليل افزايش حمايت ھم.  انسان ھمکاری کرده استقاچاقيان

ھای  در اين ميان بسياری از اين پناھجويان به بازداشتگاه.  رسيده است١٩٤٥٢پناھجويان بازداشتی به رقم قابل توجه 

  .گيرند ھا مورد آزار و شکنجه قرار می زداشتگاهاند و بسياری ھرروز در اين با  منتقل شدهليبيامخوف 
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  ايتاليا شريک جرايم وحشتناک عليه پناھجويان در ليبيا است: الملل عفو بين

ھای  الملل ايتاليا را متھم کرد که با قوانين جديد خود، مھاجران و پناھجويان غيرقانونی را به بازداشتگاه سازمان عفو بين

 .دگردان  باز میليبياھولناک 

 اين کشور را برای ممانعت از ئیالملل به رای نمايندگان مجلس ايتاليا به قانونی است که دست گارد دريا اشاره عفو بين

مجلس ايتاليا . گذارد  باز میليبياھای پناھجويان در سواحل اين کشور و ھمکاری با نيروھای مرزبانی  پھلو گرفتن قايق

 به منظور رديابی شناورھای حامل پناھجويان غيرقانونی ليبياايش ھمکاری با روز چھارشنبه اين قانون را برای افز

 .تصويب کرد

 . منتشر شده استليبيا در افريقائیھای پناھجويان  ھای متعددی از وضعيت وخيم ساکنان کمپ ھای گذشته گزارش در ماه

با اين تصميم نشان دادند که دور نگاه داشتن  ئیھای ايتاليا مقام«: الملل آمده است در بخشی از بيانيه سازمان عفو بين

ھا را  آسان کردن شرايط رديابی پناھجويان و مھاجران آن. ھا اولويت دارد پناھجويان از مرزھايشان بر نجات جان انسان

ان  که خطر جدی شکنجه، تجاوز و يا حتی قتل در انتظار پناھجويئی باز خواھد گرداند؛ جاليبياھای  به سوی بازداشتگاه

 ».با رای پارلمان، ايتاليا شريک اين جرايم وحشتناک خواھد بود. برگشت داده شده است

  

  پناھجويان در جزيره مانوس برای دسترسی به آب مجبور به کندن زمين شدند

 ١٣٩٦ ]عقرب[ آبان١١ - ٢٠١٧ نومبر ٢

گويند که برای پيدا کردن  اند، می دهپناھجويانی که از ترک اردوگاھی در جزيره مانوس در پاپوآ گينه نو خودداری کر

يابی به آب، زمين را کنده و  اند که برای دست سی گفته بی  پناھجويان به بی.اند آب مجبور به کندن زمين شده

 .آوری کنند  ايجاد کردند تا به اين طريق بتوانند آب باران را جمعئیھا حوضچه

دولت پاپوآ گينه نو برای تعطيل کردن اردوگاه پناھجويان در ، مھلت اکتوبر ٣١آبان  ٩شنبه،  دو روز پيش صبح سه

.  پناھجوی مرد ساکن دراين اردوگاه قصد ندارند که اين محل را ترک کنند۶٠٠ در حدود .جزيره مانوس به سر آمد

 .ھا حمله شود ترسند در بيرون اين اردوگاه به آن اند که می  ھا گفته آن

ھای پناھجويان در   که در اردوگاهئی پناھجو١۵٠يشنھادش را در مورد پذيرش حدود در ھمين حال نيوزيلند بار ديگر پ

اولين بار .  اما در مقابل دولت استراليا مکررا اين پيشنھاد نيوزيلند را رد کرده است.استراليا ھستند، اعالم کرده است

 . اين پيشنھاد را مطرح کرد٢٠١٣دولت نيوزيلند در سال 

وزير استراليا، گفت که قاچاقچيان انسان از ھرگونه توافق اين چنينی با نيوزيلند به  نبال، نخستسال گذشته مالکوم تر

 .کنند استفاده می» فرصتی برای بازاريابی«عنوان 

 ئیھا اين امکان را دارند که به جا  ندارد وقتی که آنئیدولت استراليا گفته است که ماندن پناھجويان در اين مرکز معنا

 .دديگر برون

گيرانه در مورد   است که دولت استراليا در اجرای سياست سختئیھا اردوگاه پناھجويان در مانوس يکی از مکان

 .پناھجويان، آن را برای اسکان پناھجويان در مدت رسيدگی به درخواست پناھندگی آنان در اختيار گرفته بود

ن محل را به منزله محبوس کردن آنان بدون محاکمه و حکم داری افراد در اي سال گذشته، ديوان عالی پاپوآ گينه نو نگه

 دانست و به علت مغايرت اين اقدام با موازين حقوق بشر و قانون اساسی اين کشور، دستور تعطيلی آن را صادر ئیقضا

 .کرد
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پناھجو يا پناھنده در توانند به اردوگاه مشابھی در جزيره نائورا بروند، به عنوان  به ساکنان اين اردوگاه گفته شده که می

 .پاپوآ گينه نو بمانند، به کشورشان بازگردند يا کشور ديگری، از جمله کامبوج را برای پناھندگی بپذيرند

اين افراد در حال حاضر . اند اکثر افرادی که در اردوگاه پناھجويان در جزيره مانوس ھستند، درخواست پناھندگی کرده

 آن ھا ھم بتدريج در حال اتمام ئیذخيره غذا. ھا استفاده کرد، دسترسی ندارند د از آن که بشوئیھا به آب، برق و توالت

 .است

 .ھای ديگری برای اسکان اين افراد آماده نيست آژانس پناھندگان سازمان ملل گفته که محل

 شان باشند، چرا اين آژانس و ھمچنين گروھھای حقوق بشری ھشدار داده اند که اين افراد حق دارند که نگران سالمتی

 .که در گذشته ھم پناھجويان در پاپوآ گينه نو مورد حمله قرار گرفته بودند

پناھجويان با اشاره به اين که مقامات مھاجرت پاپوآ گينه نو روز چھارشنبه در خارج اين اردوگاه بودند، گفتند که بيم آن 

 .داشتند به زورآن ھا را از اين محل خارج کنند

در اين دادخواست .  آبان، دادخواستی را در آخرين لحظه در پاپوآ گينه نو ارائه کردند٩ -  اکتوبر ٣١نبه ش وکال روز سه

 . آمده که بستن اين اردوگاه به منزله نقض حقوق انسانی پناھجويان است

صد داريم اطمينان پذير ھستند، بنابراين ما ق اين افراد در مقابل حمالت فيزيکی آسيب«: يکی از وکال به بی بی سی گفته

 ».ھا نقض نشده و از ضروريات اوليه زندگی برخوردار ھستند حاصل کنيم که حقوق قانونی آن

 ديگر در اين جزيره شده و خواستار ئیھا در اين دادخواست سعی شده تا مانع بيرون کردن اجباری اين افراد به مکان

 .تھا به استراليا و يا يک کشور سوم امن شده اس انتقال آن

 ٢٠١٢ بسته شد و مجددا در سال ٢٠٠٨ شد، سپس در سال ئی بازگشا٢٠٠١اردوگاه پناھجويان در مانوس ابتدا در سال 

 .باز شد

 .اند  تاکنون شش پناھجو از جمله رضا براتی، پناھجوی ايرانی در اين اردوگاه جان خود را از دست داده٢٠١٣از سال 

 

  اخراج پناھجويان افغان از اروپا 

 ١٣٩٦ ]ميزان[ مھر١٣ - ٢٠١٧ توبراک ٥

ھا را در معرض   انتقاد کرده که با اخراج پناھجويان افغان، آنئیالملل در گزارشی از کشورھای اروپا سازمان عفو بين

 .دھند خطر مرگ قرار می

 منتشر شده، نوشته که اين کشورھا بدون توجه به وضعيت امنيتی اکتوبر ٥شنبه   روز پنج گزارش اين سازمان در

، ن اين سازمانمسؤوالاند ـ اقدامی که، به گفته  گردانده  ھزار پناھجو را به زور به افغانستان باز١٠افغانستان، حدود 

 .رو کرده است شدن و شکنجه روبه ھا را با خطر مرگ، ربوده زندگی آن

خواھيم که  اتحاديه اروپا می) عضو( از تمام کشورھای«: الملل گفته است ن سازمان عفو بينمسؤوالحوريه مصدق، از 

ماده پذيرش اين مھاجران تا زمانی که شرايط افغانستان آ. ھا را به حالت تعليق درآورند بازگرداندن اجباری تمام افغان

 ».نشده و شرايط امنيتی بھتر نشده، اين کشورھا نبايد ھيچ افغانی را به افغانستان بفرستند

الملل در گزارش خود نوشته است که تلفات غيرنظاميان در افغانستان به باالترين سطح خود تا کنون  سازمان عفو بين

 .زده يان در اين کشور جنگای است به خطر زندگی غيرنظام رسيده، که اشاره

در گزارش اين سازمان به عنوان مثال، از افرادی . المللی دانسته است اين سازمان اخراج پناھجويان را مغاير قوانين بين

  .اند ھای گوناگونی مواجه شده نام برده شده که پس از اخراج از اروپا و بازگشت به افغانستان، با دشواری
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شوھر اين زن پس از اخراج از اروپا، در افغانستان . صحبت شده است» صديقه« نام مستعار در اين گزارش با زنی با

 .ربوده و بعد کشته شد

 .الملل گفته که حاال در افغانستان رفتن بر سر گور شوھرش ھم دشوار است صديقه به سازمان عفو بين

يکی از اين افراد جمشيد شاداب است . وگو کرده است اند، گفت سی با دو نفر از پناھجويانی که از اروپا اخراج شده بی بی

که از اروپا  ھای مختلف افغانستان کار کرده و پس از آن  به عنوان مترجم در واليتامريکائیکه ھفت سال با نيروھای 

 .اخراج شد، حاال در کابل زندگی پنھانی دارد

او پس از سفر . کرد، تصميم گرفت که به اروپا برود درخواست پناھندگی او را رد امريکاگويد پس از آن که  شاداب می

 .زور به افغانستان پس فرستاده شد طوالنی قاچاقی به بلغارستان رسيد؛ ولی از آن کشور به

کند اما وضعيت خوبی ندارد، چرا که نگرانی از تھديدھا، زندگی او را با  افزايد که حاال در کابل زندگی می او می

 .رود گويد از زمانی که بازگردانده شده، در خانه است و بيرون نمی شاداب می. جه کرده استھای زيادی موا محدوديت

او . سی گفت که يک ويدئوی او در اينترنت پخش شده و حاال در دسترس ھمگان است بی اين پناھجوی اخراجی به بی

 .ابی در کار نخواھد بود و جوسؤالافزايد که اگر او به دست شورشيان بيفتد، به خاطر آن ويدئو ھيچ  می

 درصد ساکنان شھرھای اين کشور در ٨۵کشور افغانستان مدعی اند که حدود /ھای وزارت داخله با اين حال، مقام

يعنی اگر پناھجويان اخراجی در شھرھا زندگی کنند، با مشکالت زيادی مواجه . کنند وضعيتی نسبتا خوبی زندگی می

  .نخواھند شد

گويد در ھمه جای افغانستان تھديدھای جدی عليه پناھجويان اخراجی وجود  ين وزارت میگوی ا نجيب دانش، سخن

 ».ھيچ گونه نگرانی وجود ندارد« دولت کنترولافزايد که در مناطق آرام و تحت  او می. ندارد

ناھجويان افغان از الملل به نقل از يک مقام دولت افغانستان آمده که توافق با بازگرداندان پ در گزارش سازمان عفو بين

المللی  ھای بين اين مقام تصريح کرده که دولت برای به دست آوردن کمک. است» جام زھر«اروپا مثل سرکشيدن 

  .مجبور است اين زھر را بنوشد

س جمھوری و حسين عالمی بلخی، وزير امور مھاجران افغانستان درباره توافق کشور خود با ئياشرف غنی، ر

از ھيچ کشوری را » اخراج اجباری«ھا به ھيچ صورتی  اند که آن  مورد اخراج پناھجويان گفته درئیکشورھای اروپا

 .اند نپذيرفته

 با وجود قبول خطرات در افغانستان، اصرار دارند که ئیالملل آمده که کشورھای اروپا اما در گزارش سازمان عفو بين

در ھمين حال، در حدود يک سال گذشته پناھجويان . نند ھزار پناھجوی افغان را اخراج ک٨٠در آينده نزديک حدود 

 بارھا دست به تظاھرات و اعتراض زده و خواستار توقف اخراج اجباری خود ئیافغانستان در شھرھای مختلف اروپا

 .اند شده

  

  کار کودکان

ر کسانی است که به تعريف سازمان جھانی کار از کودکان کا. داری کودکان کار است ھای سيستم سرمايه يکی از جنايت

  .زند ھا آسيب می جای کودکی، کار می کنند و فعاليت به رشد جسمی و ذھنی آن

ھا در   ميليون نفر از آن٨۵ ميليون کودک کار در دنيا وجود دارد که ١۶٨بر اساس آمار سازمان جھانی کار ھم اکنون 

  .قاره آسيا و اقيانوسيه دارندشرايط خطرناکی زندگی می کنند و بيشترين سھم از کودکان کار را ھم 
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تواند از عوامل  اما داليل ديگری ھم می. ترين دليل کار کردن کودکان فقر است بر اساس اطالعات سازمان ملل، اصلی

ھای  آموزان مثل پولی بودن تحصيل، سنت و فرھنگ، سياست کار کردن کودکان باشد؛ موانع تحصيل نکردن دانش

  … وضعيف برای مراقبت از کودکان

 که وضعيت کودکان کار را نشان ئیھا  است و يکی از شاخصاگستالبته شرايط کودکان کار در کشورھای مختلف متف

 .ھا است دھد درآمد آن می

 سال است که ٢٠٠با وجود اين که ھر کشوری برای پيشگيری از کار کردن کودکان قانونی دارد، اکنون بيش از 

تری کار  کنند، ھم ساعات بيش تری دريافت می اين کودکان ھم حقوق کم. ستندھا کودک در حال کار کردن ھ ميليون

  .کنند می

 قانون کار ايران، اشتغال به کار کودکان ٧٩   ه ماد.  کنوانسيون حقوق کودک را تصويب کرد١٩٩٠ايران ھم در سال 

ھا، ھمسر يا بستگان  که کارفرمای آنھای خانوادگی  البته کارگران شاغل در کارگاه.  سال را ممنوع دانسته است١۵زير 

 يک باشند، مشمول قانون کار نيستند در نتيجه حداقل سن کار در مورد چنين کارگرانی  و خويشاوندان نسبی درجه

 . شود  رعايت نمی

  . سال تمام خواھد بود که تشخيص اين امر با وزارت کار و امور اجتماعی است١٨حداقل سن کار 

ھا وجود ندارد،  ا ھنوز ھم کودکان زيادی در ايران مشغول به کار ھستند که ھيچ آمار دقيقی از آنبا وجود اين قانون ھ

دھند ولی آمارھای غيررسمی تعداد  ھا از وجود دو ميليون کودک کار در ايران خبر می ھرچند که برخی منابع و سازمان

 . درصد اين کودکان را مھاجران تشکيل می دھند۴٠د شو زند که گفته می  ميليون نفر تخمين می٧کودکان کار ايرانی را 

هللا مسعودی فريد معاون امور اجتماعی سازمان بھزيستی در خصوص ميزان درآمد ھر يک از  چندی پيش حبيب

بر اساس مطالعات صورت گرفته کودکان کار و خيابان روزانه : کودکان کار و خيابان در طول شبانه روز گفته است

 ھزار تومان اعالم ۴٠ تا ٣٠توان ميانگين درآمد روزانه کودکان کار را   تومان درآمد دارند و می ھزار١٠٠ تا ٢٠

  .کرد

به گفته اين سازمان . سابقه است گزارشی را منتشر کرده که در نوع خود بی» کودکان را نجات دھيد«سازمان خيريه 

ھای دزديده شده قرار   فھرست کودکی٨٠ن در رده ايرا.  ميليون کودک در جھان از آنان دزديده شده است٧٣٠کودکی 

  .دارد

کنند و در حسرت تکرار دوباره آن  ھا در سنين بزرگسالی از خاطرات خوش دوران کودکی ياد می بسياری از انسان

 .روزھای بدون دغدغه و سرشار از خنده و بازی ھستند

نسان در آينده را خواھد ساخت و احساس امنيت، دھد، شخصيت ا گويند ھمه آنچه از تولد تا دوران بلوغ رخ می می

 .ھای شخصيتی ھمه ريشه در دوران کودکی فرد دارند اضطراب، شادی، اعتماد به نفس يا گره

 ئی ساله از سوريه دوران کودکی ھيچ معنا١٢ ساله از ريودوژانيرو يا عمر ١٣ ساله از ھند، ماريای ۵اما برای سانيای 

 و باندھای مواد مخدر پوليسکند، ماريا در جريان تيراندازی  ھای دھلی نو آشغال جمع می نیدا سانيا در زباله. ندارد

آور خانواده شده  که پدرش در جنگ سوريه کشته شد و برادرش به جنگ رفت، تنھا نان کشته شد و عمر ھم پس از آن

 .است

 Save The) »کودکان را نجات دھيد«ريه  ميليون کودکی ھستند که به گفته سازمان خي٧٣٠اينھا تنھا سه نمونه از 

Children) خرداد منتشر کرد ١٠ - مه ٣١اين سازمان در گزارشی که روز . شان دزديده شده است دوران کودکی 
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ھای تحصيلی را داليل  جنگ و خشونت، ازدواج و بارداری زودھنگام، کار اجباری، بھداشت ضعيف و نبود فرصت

 .ت کودکی يک چھارم کودکان جھان دزديده شده استاصلی اين وضعيت خوانده و نوش

 خرداد، منتشر شده ١١ – جونداشت روز جھانی کودک در برخی از کشورھا، روز اول  اين گزارش در آستانه بزرگ

 .است

.  کشور را مورد بررسی قرار دادند١٧٢برای تھيه اين گزارش، مددجويان اين سازمان وضعيت زندگی کودکان در 

  .ترين تھديد روبرو ھستند  با بيشافريقاھای آنان نشان داده است که کودکان ساکن در غرب و مرکز قاره  شنتايج پژوھ

 .اند  ھستند که در انتھای فھرست قرار گرفتهئیی مرکزی و سومالی کشورھاافريقانيجر، آنگوال، مالی، جمھوری 

کودکان . کنند ترين دوران کودکی را تجربه می آرامی در مقابل سويدن، فنالندی، ھلندی و ئیکودکان نروژی، اسلوونيا

 .اند ی در رده دھم فھرست و کودکان ايرانی در رده ھشتادم ايستادهالمان

  .ھای دزديده شده قرار دارد  کشور، در رده ھشتادم فھرست کودکی١٧٢ايران در ميان 

 .اند در جايگاھی باالتر از ايران قرار گرفتهالنکا، مغولستان، ترينيداد و توباگو   نظير کوبا، ترکيه، سریئیکشورھا

وضعيت کودکان در کشورھای عرب نظير قطر، کويت، عمان، لبنان، تونس، عربستان سعودی، اردن نيز بھتر از 

 .ايران گزارش شده است

ن ای باالتر از ساير کشورھای عربی دارد که در اي  رتبه٣۴در ميان کشورھای عرب قطر با ايستادن در جايگاه 

 .اند فھرست جای داشته

 :ذکر کرده است» کودکی دزديده شده«در گزارش خود با نام » کودکان را نجات دھيد«آمار حائز اھميتی که سازمان 

 .دھند  ھزار کودک زير پنج سال به طور روزانه جان خود را از دست می١۶حدود *

 .اند  ميليون کودک از تحصيل محروم٢۶٠بيش از *

 ميليون کودک در شرايط خطرناک کار ٨٠يون کودک مجبور به کار اجباری ھستند که از ميان آنان  ميل١٧٠تقريبا *

 .کنند می

وی  آی التھاب مغز، اچ- در ھنگام تولد، مننژيت ) گندخونی( درصد کودکان زير پنج سال به داليل ابتال به سپتيسمی ٢۶*

ترين دليل مرگ و مير نوزدان در اين  اين موارد بيش. ھندد سرفه و کزاز جان خود را از دست می  ايدز، سرخک، سياه-

 .بازه سنی است

 ميليون کودک در جھان به دليل سوءتغذيه ھم از نظر جسمی و ھم از نظر روانی با اختالل رشد روبرو ١۵۶حدود *

 .ھستند

 . کودک، يک نفر به دليل جنگ و خشونت آواره شده است٨٠تقريبا از ھر *

 .دھد  دختربچه، يکی تن به ازدواج اجباری می١۵ ھر  ثانيه از٧در ھر *

 .شود در ھر دو ثانيه يک دختربچه مادر می*

ھای  چنين برنامه در تھيه اين گزارش از اطالعات سازمان بھداشت جھانی، بانک جھانی، اطالعات دولتی و ھم

 .امدادرسانی متعدد سازمان ملل متحد استفاده شده است

  

  زده کودکان در مناطق بحرانبار برای  سالی مصيبت

زده و مناطق  ھای اخير برای کودکان در کشورھای جنگ  ميالدی، يکی از بدترين سال٢٠١٧گويد سال  سازمان ملل می

 .اند مطابق برآوردھای يونيسف تنھا در يمن بيش از پنج ھزار کودک کشته و مجروح شده. بحرانی بوده است
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ھا و قوانينی  کند که در سر تا سر جھان پيمان ابراز نگرانی می) يونيسف( متحدصندوق حمايت از کودکان سازمان ملل 

  .اند شوند که برای حمايت و حفاظت از کودکان و نوجوانان تدوين شده نقض می

گر   دی، به گزارش٧ -دسمبر ٢٨شنبه  ھای کمک اضطراری سازمان ملل بامداد پنج س دفتر برنامهئيمانوئل فونتين، ر

ھای نظامی  ای قربانی درگيری دھنده زده کودکان در ابعاد تکان  گفت در مناطق بحرانالمانويزيون شبکه يک تل

 .شوند می

 قرار ئیھای ھوا گاه و محل بازی کودکان آگاھانه ھدف حمله نظاميان و بمباران ، سکونت بنابر اين گزارش مدرسه

 ھزار کودک آواره ٨۵٠وری دموکراتيک کنگو بيش از در سال جاری ميالدی تنھا در منطقه کاسای در جمھ. گيرند می

 .اند شده

 کودک را به انجام عمليات انتحاری ١٣۵کم  به گزارش يونيسف گروه تروريستی بوکوحرام در دوازده ماه گذشته دست

تفاده اين تعداد پنج برابر شمار کودکانی است که سال گذشته برای انجام عمليات انتحاری مورد سوءاس. واداشته است

  .اند قرار گرفته

 برنامه جھانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد حدود دو ماه پيش اعالم کرده بود که گرسنگی ئیديويد بيسلی، مدير اجرا

  .کند را تھديد می جان و سالمت بيش از سه ميليون نفر در جمھوری دموکراتيک کنگو 

ھشدار داده بود که در صورت عدم ارسال فوری » الجزيره«وگو با شبکه   برنامه جھانی غذا، در گفتئیمدير اجرا

  .ھای الزم، صدھا ھزار کودک در منطقه کاسای در چند ماه آينده جان خود را از دست خواھند داد کمک

  

 ديده در جنگ داخلی سوريه مدرسه آسيب

گويد در عراق و سوريه از کودکان به عنوان سپرھای دفاع انسانی   ملل میصندوق حمايت از کودکان سازمان

 .گيرند تيراندازان قرار می ھا در مواردی به طور عمدی ھدف گلوله تک شود و آن سوءاستفاده می

کودکان از جنگ داخلی سوريه در امان . ھای ويران، کشتگان و زخميان بسيار از اعضای خانواده و دوستان خانه

ھا بايد بجنگند تا زنده بمانند تا شايد روزی کشورشان  آن. اند ھا مجبور به شرکت در جنگی ناخواسته شده آن. اند ندهنما

  .نجات يابد

  

  افغانستان رکورد جھانی در توليد مخدرات

د  درصد ترياک جھان در اين کشور تولي٩٠. شود در ھيچ کشوری در جھان به اندازه افغانستان ترياک توليد نمی

از .  ھزار ھکتار زمين زراعتی کوکنار کشت شده بود٢٠٩ ميالدی در افغانستان، حدود ٢٠١٣در سال . شود می

 .ای ھروئين توليد کرد شود به ميزان قابل مالحظه  محصول به دست آمده می
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ی در اين بخش ھای کالن با وجود مبارزه پانزده ساله حکومت افغانستان با کشت و قاچاق مواد مخدر، ھنوز ھم چالش

 افزايش معتادان به نگرانی بزرگی تبديل شده و کشت کوکنار در واليات در حال گسترش است. وجود دارد

در حال حاضر .  حکومت بر فروش مواد مخدر به يک معضل بزرگ اجتماعی تبديل شده استکنترولاعتياد و عدم 

حتا باشندگان شھر کابل در . ای امن معتادان تبديل شده استھ  که در مسير دريای کابل موقعيت دارند، به پناھگاهئیھا پل

  .پارک ھای شھر نيز به دليل موجوديت معتادان احساس آرامش ندارند

 ئیما ھيچ جا. حداقل چھار جای برای معتادان ايجاد کند«: ھا نيست گويد که حکومت در فکر آن ميالد يک معتاد می

مجبوريم موبايل دزدی کنيم و از جاھای ديگر اموال مردم را . ا از کجا کنيمپول مواد ر. ای نداريم ما چاره. نداريم

 »مجبوريم چی کار کنيم؟. بدزديم

بسياری معتادان پس از ترک اعتياد به دليل نبود شغل، دوباره به اعتياد رو . ای چندانی ندارد تداوی معتادان نيز نتيجه

من يک بار ديگر ھم ترک کرده بودم اما «: گويد خانه بستر شده میقيس يک معتاد که برای بار دوم در شفا. آورند می

 ».بازھم به اين عمل رو آوردم

چه  چنان. براساس اظھارات مقامات در اين وزارت، در سال جاری قاچاق مواد مخدر توسط زنان افزايش يافته است

تر  عنوان شيوه جديد و راحت کودکان به مواد مخدر در شکم زنان و ئیجا کنند که از جابه قاچاقچيان بزرگ تالش می

 .استفاده کنند

ھا در وزارت داخله، دليل روی آوردن قاچاقچيان مواد مخدر به زنان و کودکان، عدم بازرسی  براساس اظھارات مقام

د مخدر  زن به اتھام انتقال موا١٣ھای وزارت داخله در سه ماه اخير  به گفته مقام. ھای تالشی است ھا در پوسته جدی آن

 . کابل به اتھام انتقال مواد مخدر بازداشت شدندئیھا در ميدان ھوا اند که پنج تن آن بازداشت شده

در مقايسه با سال ھای گذشته قاچاق توسط زنان «: باز محمد احمدی معين مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفته است

ما کودکان دختر را بازداشت کرديم که در بطن شان مواد مخدر . گيرد تر مورد تالشی قرار می تر شده چون زنان کم بيش

 ».را انتقال می دادند

 در سطوح  بران بزرگ، متوسط و کوچک را  تن از قاچاق۴٨٠گويد  معينيت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می

ين و چرس نيز توسط ن و مقاديری از مرفئي کيلوگرام ھرو۵٨١ تن ترياک ٢٠چنين  ھم. مختلف بازداشت کرده است

 .نيروھای امنيتی ضبط شده است

 . ترين مسير انتقال آن است ترين توليدکننده مواد مخدر جھان است و پاکستان مھم ھنوز ھم افغانستان بزرگ

 .کنند ھای جنوبی افغانستان و در مرزھای پاکستان فعاليت می احمدی افزود که به ھمين دليل قاچاقچيان عمده در واليت

   درصد ديگر مواد مخدر افغانستان از مسير شمال کشور، به٢۵ تا ١٨ درصد ديگر از مسير ايران، ٢۵فزود که او ا

 .رسد  درصد ديگر به مصرف داخل می٧ تا ۵شود و  ويژه تاجيکستان قاچاق می

  

  ترين و مرگبارترين سال برای خبرنگاران افغان خونين

، با انتشار گزارش ساالنه اين نھاد دسمبر ٢٨شنبه  روز پنج) نی( افغانستانھای آزاد  کننده رسانه ن نھاد حمايتمسؤوال

  . خونين ترين و مرگبارترين سال برای خبرنگاران افغان بوده است٢٠١٧اعالم کردند، سال 

 مورد خشونت عليه ١۴١ دفتر نی در ھرات، در نشست خبری در ھرات گفت، در مجموع مسؤولحامد مومن، 

 .اند در سال جاری ميالدی ثبت شدهخبرنگاران افغان 
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 مورد تھديد ۶٩ مورد لت و کوب و ٢١ مورد بازداشت، ١۴ مورد زخمی، ٢٣ مورد قتل، ١۴او افزود، اين آمار شامل 

  .و اھانت بوده است

ھای   مورد از سوی گروه۴٢ مورد از سوی دولت، ۶٢ مورد خشونت عليه خبرنگاران ١۴١مومن عالوه کرد، از اين 

 و درون سازمانی خبرنگاران ئی مورد از سوی کارمندان رسانه١١ مورد از سوی افراد ناشناس و ٢۶ی، تروريست

  .اند صورت گرفته

 حقوق و مصئونيت خبرنگاران نبوده، تأميناين نھاد با شديدترين الفاظ از دولت انتقاد کرده گفت دولت افغانستان حامی 

  .باشد بلکه عامل افزايش خشونت عليه خبرنگاران می

  

تلويزيون ملی . ھای نيز صورت گرفته است گفته اين نھاد، در جريان سال کنونی حمالت ھدفمند باالی نھادھای رسانه به

» سرحد«در کابل، راديو محلی » شمشاد«در جالل آباد، تلويزيون خصوصی » انعکاس«ننگرھار، راديو و تلويزيون 

  .تلفات جانی و خسارات ھنگفت مالی را از اين حمالت متقبل شده اند ھستند که ئیدر واليت غور از جمله رسانه ھا

ای  آور خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه ھای آزاد افغانستان افزايش سرسام کننده رسانه دفتر نی يا حمايت

  .ان کرده استکننده دانسته و تداوم اين وضعيت را برای کشور خطر جدی عنو را در افغانستان شديدآ نگران

اين نھاد بصورت جدی از سران حکومت وحدت ملی و جامعه جھانی خواسته است، در زمينه مصونيت، حمايت و 

حراست خبرنگاران و آزادی بيان تالش جدی نمايند و برای حل مشکالت خبرنگاران راه حل مناسب را روی دست 

  .گيرند

 که درحمله خونين انتحاری امروز به ساختمان دفتر خبرگزاری آمار خشونت عليه خبرنگاران در شرايطی اعالم گرديد

  .باشد آوا و مرکز فرھنگی تبيان در کابل يک خبرنگار افغان نيز شامل کشته شدگان می

  

  يوروئی برای حقوق بشر١٦بودجه : فيليپين

ا کاھش داد و آن را به پارلمان فيليپين به پيروی از رئيس جمھوری، بودجه پيشنھادی برای امور حقوق بشر را شديد

ھای  کميسيون حقوق بشر فيليپين از جمله وظيفه دارد که در مورد قتل.  رساند٢٠١٨ يورو، برای سال ١٦معادل 

نظاميان تحت فرمان  در فيليپين، چندين ھزار نفر معتاد يا قاچاقچی به دست شبه. مربوط به مواد مخدر تحقيق کند

  .اند ه شدهرودريگو دوترته، رئيس جمھوری، کشت

  

  کند س جمھوری فيليپين علنا از کشتن قاچاقچيان و معتادان دفاع میئيرودريگو دوترته ر
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کرد، تصميم گرفت که   را بررسی می٢٠١٨، پارلمان فيليپين که طرح بودجه برای سال سپتمبر ١٣روز چھارشنبه 

اتور مستقل فيليپينی، در طرح اوليه گفته يک سن به.  يورو کاھش دھد١٦بودجه کميسيون حقوق بشر کشور را به 

يکی از رھبران اپوزيسيون نيز گفت که . بينی شده بود  ميليون يورو برای کميسيون حقوق بشر پيش١٠ای حدود  بودجه

 ».کند تر می مسير ما را به طرف ديکتاتوری مشخص«اين تصميم پارلمان 

يکی . تقل است که بايد بر قوه مجريه نظارت داشته باشدمطابق قانون اساسی فيليپين، کميسيون حقوق بشر يک نھاد مس

شود که  گفته می.  پرونده قتل معتادان يا قاچاقچيان مواد مخدر است٣٨٠٠از وظايف کنونی اين کميسيون رسيدگی به 

فيليپين و ھای مدافع حقوق بشر، دولت  سازمان. اند نظامی کشته شده  يا نيروھای امنيتی شبهپوليساين افراد اکثرا توسط 

کنند که بانی اصلی اين موج آدمکشی است، اما دولت رسما  س جمھوری را متھم میئيويژه رودريگو دوترته، ر به

 .کند تکذيب می

، به رياست جمھوری رسيد بارھا قول داده است که قاچاق مواد مخدر را ولو به ٢٠١٦رودريگو دوترته که در سال 

 .کن خواھد کرد ھا ھزار معتاد، ريشه قيمت کشتن ده

کميسيون حقوق بشر به تصويب برسد و » بودجه مضحک«اند که اجازه نخواھند داد که  برخی اعضای مجلس سنا گفته

 . را رد خواھند کرد٢٠١٨اگر ناچار شوند، تمامی بودجه سال 

  

  يدنترور در سو

ای که به سختی  ی، اما حادثه حوادث و رويدادھای زيادی را از سرگذراند، شايد بيشتر سياسسويدن ٣٠١٧در سال 

  .تکانش داد، يک حادثه تروريستی بود

ُای به نام رحمت اکيلوف، اھل ازبکستان که   ساله٣٩ بعدازظھر، مرد پناھجوی  ، دقايقی پيش از ساعتاپريلروز ھفتم   َ

ھای مرکزی و  اناش پاسخ منفی داده شده بود، با کاميونی با سرعت زياد وارد يکی از خياب به درخواست پناھندگی

 نفر و مجروح کردن تعدادی ديگر، کاميون را که دزدی ھم بود به ويترين يک ۵رو استکھلم شد و پس از کشتن  پياده

ای در شمال استکھلم بزرگ دستگير شد و  او که متواری شده بود ساعاتی بعد در منطقه. فروشگاه بزرگ کوبيد

 .يت انجام اين ترور را ھم به عھده گرفتمسؤول

  

   بزرگ تجاری به ايرانھيأت با يک سويدنسفر دور روزه نخست وزير 

وزير  ی نخست  را برانگيخت سفر دو روزهئیھا  که به ويژه در ميان برخی از ايرانيان اعتراضسويدنيک رويداد ديگر 

. ان بود بزرگ تجاری با ھدف گسترش روابط سياسی و تجاری، به ايرھيأت به ھمراه يک فبروری در ماه سويدن

 را نيز که از ماه سويدن کرد وضعيت احمدرضا جاللی، پزشک و پژوھشگر ساکن تأکيداستفان لوون پيش از اين سفر 

ھای وزارت امورخارجه با مقامات  اين پيگيری و نيز تماس.  سال پيش در ايران زندانی است پيگيری خواھد کرداپريل

  ام احمدرضا جاللی در ديوان عالی حکومت اسالمی، او اينک در آستانه حکم اعدتأئيدای نرسيد و با  ايرانی به نتيجه

  .اعدام قرار گرفته است

  

شان را شکستند، به عنوان چھره  مجله تايم زنانی را که درباره آزار جنسی حرف زدند و سکوت: شکنندگان سکوت

ما ھم از شما  .شکنندگان سکوت :تيتر روی جلد اين شماره اين است.  است سال و عکس روی جلد خود انتخاب کرده

  .کنيم که سکوت را بشکنيد دعوت می
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 که درباره يکی از اعضای سابق  فت، خوانندهئياشلی جاد، بازيگری که عليه ھاروی واينستين افشاگری کرد و تيلور سو

 .گروھش شکايت کرد، در اين عکس حضور دارند

 ساله از ۴٠ساله مزرعه در مکزيک است و آدام لوا، يک زن  ۴٢ايزابل پاسکال، چھره ديگر اين عکس، يک کارگر 

 .نفر ديگر، سوزان فولر است؛ زنی که عليه مدير اوبر شکايت کرد و اخراج شد. ساکرامانتو

ھشتگی که به سرعت در سراسر جھان گسترش يافت و به دنبال آن، بسياير از : شروع شد #metoo داستان با ھشتک

نخستين چھره سرشناسی . ھای خود از ازار جنسی و تجاوز نوشتند و سياسی درباره تجربهھای فرھنگی و ھنری  چھره

 تھيه کننده مشھور ھاليوود اما او تنھا کسی نبود که در  :ھا افتاد، ھاروی واينستين بود که با اين جريان بر سر زبان

 .چندماه گذشته درباره او افشاگری شده است

 .گ بخشی از ماجرا بود نه ھمه آنگويد که اين ھشت مجله تايم می

ترين موج  ، سريعmetoo سی گفته که موج  بی ادوارد فلسنتال، سردبير مجله تايم در در گفت وگو با شبکه خبری ان

 .ھای گذشته بوده که صدھا زن شجاع با ھمراھی تعدادی از مردان آن را به راه انداختند اجتماعی در دھه

اند از تمام نژادھا، طبقات اجتماعی، و گوشه گوشه جھان  ن و مردانی که سکوت را شکستهمجله تايم اعالم کرده که زنا

ھا در اين است که شرم و ترس قربانی آزار جنسی بودن را تبديل به يک حرکت اعتراضی  ھستند و ارزش کار آن

 .اند کرده

تعدادی از بازيگران . گی کشورھای ديگرمورد استفاده قرار گرفت اما نه به گسترد Metoo در ميان ايرانيان ھم ھشتک

ھا  ھا و روايت ھا پرده برداشتند اما اين داستان کننده ھا و در دفاتر تھيه فلمسينمای ايران از آزار جنسی در پشت صحنه 

ھای اجتماعی ھم  به جز اين، برخی از زنان فعال در شبکه. چندان جلو نرفت که تبديل به يک موج فراگير شود

 .ھا بدون نام بود  از آزار جنسی را با ھمين ھشتگ منتشر کردند که اغلب آنیئھا روايت

زن شاغل بايد به خاطر جنسيتش، . داری، توقعات خاصی ھم از زن شاغل دارد سيستم نابرابر و استثمارگر سرمايه

شود و تا  خی آغاز میاين توقعات جنسی، گاه از متلک و شو. گوی توقعات جنسی کارفرما و ھمکاران مرد ھم باشد پاسخ

آزار جنسی در محيط کار تنھا خاص جامعه ايران نيست اما در فضای فرھنگی . ابدئيتجاوز و آزار جسمی ادامه م

تر است و از  ايران، امکان سوءاستفاده مديران و کارفرمايان مرد بر اساس سيستم نابرابر و شديدا مردساالر، قدرت بيش

 . حمايت کند دسترسی ندارندئی آزارھا ھا در برابر چنين ه از آنسوی ديگر زنان ھم به قانونی ک

ايد، آزار جنسی را در محيط کار خود با  اگر زن ھستيد و در ايران در نھادھا و ادارات دولتی يا خصوصی کار کرده

 . اند گوشت و پوست خود لمس کرده

  

کشی را متوقف  ما زن«گروه   در ترکيهشدن بيش از يک زن روزانه به طور متوسط در سال جاری ميالدی کشته

 زن در ٣۶۵ ماه نخست سال جاری ميالدی، ١١گزارش داده که تنھا در  (We Will Stop Femicide) »خواھيم کرد
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يافته در مطبوعات ترکيه   اين آمار بر اساس اخبار انعکاس.اند ترکيه بر اثر خشونت خانگی جانشان را از دست داده

  .آوری شده است جمع

  

 ٢٠١٧ نومبر ٢۵تظاھرات زنان در روز مبارزه با خشونت عليه زنان در استانبول، 

پسرھا، ھشت درصد   درصد دوست١١ درصد پدران، ١۴ درصد شوھران، ٢۶: ھا بودند قاتالن اين زنان آشنايان مرد آن

نايان مرد در پسرھای سابق، چھار درصد شوھران سابق و چھار درصد ديگر آش فرزندان پسر، ھفت درصد دوست

 .ديگر قاتالن مشخص نشده اند. خانواده

 . زن ترک به دست آشنايان مرد خود کشته شدند٢٧، ٢٠١٧ نومبربه گفته اين نھاد حامی حقوق زنان، در ماه 

کشته شدند، » شان گيری مستقل درباره زندگی تصميم« درصد به دليل ١١درصد از اين زنان خواھان طالق بودند،  ١۵

» شان برای آشتی ردکردن تالش مردان«ھفت درصد ديگر مسائل مالی گزارش شده، چھار درصد به خاطر دليل قتل 

 .بوده است» نزاع بر سر فرزندان«قربانی خشونت اين مردان شدند و علت قتل چھار درصد ديگر نيز 

علت .  سال سن داشتند٣۵ تا ٢۵ در ترکيه به دست مردان و بر اثر خشونت خانگی جان باختند، ٢٠١٧اغلب زنانی که 

دھد و پس از آن   باالترين ميزان قتل زنان در استانبول رخ می. درصد از اين گروه، درخواست طالق بوده است٧۵قتل 

سقاريه در ساحل دريای اژه، مرسين در سواحل مديترانه، و شرناق در جنوب شرقی ترکيه باالترين قتل زنان را شاھد 

دھد که اين دسته از زنان از سوی  کند و ھشدار می باالی آزار و اذيت جنسی نيز اشاره می اين گزارش به آمار .ھستند

 .زنند ھا نھايتا دست به خودکشی می توجھی مواجھند و برخی از آن ھای خود با بی خانواده

 را به مسأله اين گران ترکيه شناسان و پژوھش جامعه. سو در ترکيه رو به افزايش گذاشت  به اين٢٠١٣آمار قتل زنان از 

ھای سياسی و وضعيت جنگی در مناطق کردنشين مرتبط   مذھبيون در اين کشور و نيز بحران-گرفتن ميليون  قدرت

 .دانند می

 

  آزار جنسی زنان در ايران

 درصد زنان ٧۵دھد، در ايران، بيش از  طور که جديدترين آمار حاصل از يک پژوھش دانشگاھی در ايران نشان می آن

ھای  تنھا عده محدودی در شبکه» طور من ھم ھمين«اما در پی طرح ھشتگ . اند ل مورد آزار خيابانی قرار گرفتهالاق

 .اند ھا ھم آزار جنسی را تجربه کرده اجتماعی اعالم کردند که آن

ی، شود که در آن حميدرضا عماد وی را با مديرش شنيده می تی وگوی يک مجری تلويزيون پرس يک فايل صوتی گفت

شينا شيرانی با انتشار اين فايل، از . کند ی میتيلفوندبير خبر اين شبکه از شينا شيرانی مجری شبکه تقاضای سکس 

آزار جنسی در محيط کار، اتفاق . رو ھستند دارد که بسياری از زنان در محيط کار با آن روبه وضعيتی پرده برمی
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با توقعات جنسی کارفرما يا  ان بسياری در ايران و سراسر دنيازن. ای نيست که با اين افشاگری رو شده باشد تازه

  .اند ھمکاران مردشان مواجه

در برخی مناطق کشور دختران به عنوان ازدواج «: يک نماينده مجلس شورای اسالمی گفته استاز سوی ديگر، 

  ».گيرند فروخته شده و مورد معامله قرار می

هللا محمدعلی گرامی از مراجع شيعی در قم عنوان   آذر، در ديدار با آيت١۴ه شنب پروانه سلحشور اين اظھارات را پنج

 درصد ۵٠«: س فراکسيون زنان ايران با انتقاد از افزايش ازدواج دختران در دوران کودکی گفتئي ر.کرده است

 ميزان ابتالی چنين شود، مرگ زودھنگام مادر و يا فرزند را در پی دارد و  که در سنين کودکی انجام میئیھا ازدواج

 ».کند  درصد افزايش پيدا می٧٠مادرانی به بيماری سرطان تا 

گفته سلحشور، فراکسيون زنان مجلس از يک سال پيش در ديدارھای خود با مراجع شيعی در خصوص موضوع  به

 .ازدواج کودکان از آنان درخواست کمک کرده بود

مقابله با « را جھت تدوين راھکارھای فقھی برای ئیھا ررسیدر سال گذشته معاونت امور زنان رياست جمھوری ب

در فراکسيون زنان ھم نمايندگان قصد داشتند سن ازدواج را در  زمان ھم. آغاز کرده بود» ازدواج زودھنگام دختران

 .قانون مدنی ايران اصالح کنند

وعيت ازدواج کودکان در احکام گويد با توجه به مشر س فراکسيون زنان مجلس شورای اسالمی میئياما اکنون ر

 .فايده خواھد بود ھا در مجلس بی عليه اين گونه ازدواج شرعی، تصويب قانونی

با اين .  شده استتعيين سال ١۵ سال و برای پسران ١٣بر اساس قانون مدنی ايران، سن قانونی ازدواج برای دختران 

 قبل از   سال تمام شمسی و پسر ١٣قبل از رسيدن به سن عقد نکاح دختر «:  قانون مدنی آمده است١٠٤١حال در ماده 

 ».مصلحت با تشخيص دادگاه صالح سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعايت  ١٥رسيدن به سن 

دھد که از  آمارھای سازمان ثبت احوال ايران نشان می. ھا در ايران رواج دارد ازدواج کودکان به خصوص دختربچه

 .اند  سال ازدواج کرده١۵ ھزار دختر زير ۴٢٠ نزديک به ١٣٩٣  تا١٣٨٣سال 

اليحه منع خشونت عليه زنان برای «: گرای مجلس شوراس اسالمی گفته است فعال زن اصولدر چنين شرايطی، يک 

 !؟»حمايت از روسپيان است

  

  الھی زھرا آيت

و خانواده، با انتقاد شديداللحن از اليحه منع فرھنگی اجتماعی زنان  س شورایئيگرا و ر اللھی فعال اصول زھرا آيت

خشونت عليه زنان که در مجلس شورای ايران مطرح شده، آن را مدافع زنان روسپی توصيف کرد و گفت که با اين 

  .اليحه، پسران ديگر جرات ازدواج نخواھند داشت
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و برادر و شوھردار باشد به قانون نياز زنی که پدر «: باره گفت اللھی در اين ھای ايران، زھرا آيت گزارش رسانه به

  ».ندارد

. تجربه نشان داده که بھترين نوع حمايت از زنان آن است که حمايت از زنان را به مردان خانواده بسپاريم«: او افزود

 ».پدر، ھمسر، برادر، پدر بزرگ، پدر ھمسر و محارمی که قدرت حمايت و دفاع از زن را دارند

دھد که مرد را  حتی اگر زن توھم خشونت از رفتار مرد را داشته باشد، اين اليحه به او حق می«: اللھی ادامه داد آيت

 .»محکوم کند و دادگاه را به وسط خانه بکشاند

به تعبير «: چنين نسبت به جرات نکردن پسران به ازدواج در صورت تصويب اليحه ابراز نگرانی کرد و گفت او ھم

مھور، چھارديواری اختياری نيست و بايد چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا ج سئيخانم ابتکار معاون ر

ساله جرات  ۵٠ساله و  ۴٠با چنين وضعيتی کدام پسری ولو . در خانواده کسی به زن نگويد باالی چشمت ابروست

 »ازدواج کردن را خواھد داشت؟

ای در حمايت از زنان روسپی است تا زنان عفيف و مظلوم در  اليحهم در يک کالم اين ئيبايد بگو«: او ابراز عقيده کرد

 ».خانواده

  

  ايران رتبه اول خودسوزی زنان در خاورميانه را به خود اختصاص داده است

ايران رتبه اول خودسوزی زنان در خاورميانه را به خود اختصاص داده اما باز ھم بزرگی ابعاد اين انتقام خشن و 

  .ھای دقيق، علمی شفافی در اين زمينه ارائه شود نان ايرانی، باعث نشده تا بررسیدردناک از سوی ز

ھای درمانی و  ابند، باقی عمر را بدون حمايتئيھا که نجات م مانند اما آن زنند زنده نمی تر کسانی که خود را آتش می بيش

  .پردازند ينه کسی که خودسوزی کرده را نمیھا در ايران ھز بيمه. گذرانند ھای درونی و بيرونی می اقتصادی، با آسيب

گيرند و  تان تحت درمان قرار میمارچ ھزار نفر در بي٣٠. شوند ھزار نفر در ايران دچار سوختگی می ١٨٠ساالنه 

اند  دھد، اما چه تعداد از اين افراد خودسوزی کرده اين آماری است که خبرگزاری ايسنا می. کنند  نفر فوت می٣٠٠٠

 .روشن نيست

دھند که شمار خودسوزی در ايران در حال افزايش است و اين شيوه خودکشی در  محافل پزشکی پيوسته ھشدار می

 ...ھا باالتر سيستان و بلوچستان، ايالم، کرمانشاه، لرستان و خوزستان نسبت به ساير شھر و استان

درصد  ١٣رفته، خودسوزی را با نرخ  مورد اقدام به خودکشی انجام گ۴٢٨ھزار و  ٢٢يک تحقيق دانشگاھی که روی 

 ئیگويد که خودسوزی در ايران از کشورھا اين پژوھش می. کند ھای خودکشی در ايران معرفی می ترين شيوه از رايج

 افريقائیکمتر است اما رواج آن از کشورھای ) درصد ١٧(و مصر ) درصد ٢۴(، سريالنکا )درصد ۴٠(مانند ھند 

 .ی جنوبی بيشترافريقاو ) درصد ١١(چون زيمبابوه 

ھای خشن خودکشی از جمله خودسوزی  کند که به جز مسموميت، زنان و مردان ايرانی از روش  میتأکيدمطالعه يادشده 

 .تر است ھای غربی و جنوب شرقی ايران بيش ھا در استان کنند و شيوع اين روش آويزی استفاده می و حلق

. دھد تر رخ می ی است که در جوامع شرقی نسبت به جوامع غربی بيشھای اقدام به خودکشی، خودسوز يکی از روش

ترين ميزان خودسوزی زنان در منطقه خاورميانه را  بر اساس آماری که در اين خصوص منتشر شده، کشور ايران بيش

يران گاه آمار و اطالعات دقيقی در خصوص ميزان رخ داد اين موضوع دردناک در ا به خود اختصاص داده، اما ھيچ

دھد اين پديده در   است که نشان می٩٢آخرين آمار منتشر شده در اين زمينه نيز مربوط به سال . منتشر نشده است

  .چون ايالم، خوزستان و سيستان و بلوچستان در حال افزايش است ھای غربی ھم استان
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ستی جنسيتی را از جمله عوامل مھمی پژوھشگران فعال در اين زمينه، دو عامل زندگی در نظام مردساالر و نگاه فرود

در .  را داشته استتأثيرترين  شان بيش شمارند که در استفاده زنان از اين شيوه دردناک برای پايان دادن به زندگی بر می

ھای اخير  افتاد اما در سال ترين ميزان خودسوزی در بين زنان ساکن در مناطق محروم اتفاق می ھای گذشته بيش سال

زايش اين نوع اقدام به خودکشی در بين زنان ساکن در مناطق برخوردار از لحاظ کيفيت سطح زندگی و شاھد اف

 .ھای اجتماعی ھستيم شاخص

 که  از اطرافيانی» گيری انتقام«و برای » اعتراضی«گران خودسوزی روشی است برای خودکشی   پژوھش به گفته

خود را نسبت به خشونتی که » خشم«کشد تا  گاه ديگران به آتش میفرد خود را مقابل ديد. اند خشونت را اعمال کرده

 .عليه او اعمال شده، نشان دھد

ترين نوع مرگ است زيرا فرد ثانيه به ثانيه سوختن  انتخاب روش خودسوزی برای پايان دادن به زندگی، دردناک

 زنده بمانند، با ھر بار نگاه به آينه افرادی نيز که با کمک ديگران. کند پوست، گوشت و ھمه اعضای بدنش را حس می

چون از بين رفتن وجه  شوند و اين تنھا در صورتی است که مشکالتی ھم دردھای جسمی و روحی خود را يادآور می

 .اجتماعی در شھرھای مذھبی را کنار بگذاريم

 اين کنترول يا حتی ی در کاھشتأثيرھا و مراجع مرتبط با اين نوع آسيب اجتماعی ھيچ  انه سکوت رسانهتأسفم

  .ناھنجاری نداشته است با اين حال ھنوز ھم حاکميت در اين مورد سکوت و بايکوت خبری بر قرار کرده است

  

  در ھند» شھرھای امن«

کرد تا امنيت  آغاز شد که به دختران جوان کمک می» شھرھای امن«ای با نام  ھای جديد او با عضويت در برنامه آزادی

 .ندخود را باال ببر

 در ھند راه افتاده و با ٢٠١۴که يک خيريه مربوط به کودکان است، از سال » پلن«اين برنامه از سوی بنياد 

 نفر ٨٣٠٠ ھزار عضو فعال دارد که ١٠پروژه شھرھای امن، حدود . کند ھای محلی و غيردولتی ھمکاری می ن سازما

کلوپ پويا در مانگولپوری، سه . کنند ھلی فعاليت می محلی در د  کلوپ۴٠ نفرشان پسرند و در ١۴٠٠ھا دختر و  آن

ھای اطراف محل زندگی  ھزار عضو دارد و پويا و دختران ديگر معتقدند که با فعاليت اين کلوپ، آزار جنسی در خيابان

 .ھا به نصف رسيده است آن

ھای جنسی عليه زنان و  ونت به دليل خش٢٠١٢شھری که در سال :  قابل توجه در پايتخت ھند استتغييراين آمار يکی 

 . ساله در اتوبوس، يکی از بدترين شھرھای جھان نام گرفت٢٣به دنبال تجاوز گروھی به يک زن 
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اند که در   درصد زنان در آن گفته٩٠ھاست و بيش از  ترين نگرانی در اين شھر ھنوز امنيت زنان يکی از عمده

 از شھر مثل مانگولپوری بدتر است، ئیھا سی در خيابان در بخشآزار جن. کنند ھای عمومی آن احساس امنيت نمی مکان

شود که خيلی از پدر و مادرھا ترجيح بدھند دخترشان را از  کنند و اين باعث می ھا مردان زنان را دنبال می در اين محله

 .مدرسه بيرون بياورند

اند تا خشونت  مه شھرھای امن ھمکاری کرده مانند برنائیھا ھای مدافع حقوق زنان با برنامه در پنج سال گذشته گروه

که » سيفتی«گذار بنيادی به نام  شکری کاپور، بنيان. ھای اجتماعی کاھش يابد  عرفتغيير نظير ئیھا عليه زنان با فعاليت

خشونت عليه زنان اغلب مشکل خود زنان «: گويد کند می ھا تالش می  عادت به آزار زنان و خشونت عليه آنتغييربرای 

 ».تر جامعه نياز دارد شود و مبارزه با آن به تالش وسيع لقی میت

ھا  ھای آموزشی برای پسران و دختران نوجوان است تا در آن بخشی از برنامه شھرھای امن، برگزاری کارگاه

 .داند، شکسته شود ای که زنان و دختران را متعلق به خانه می ھنجارھای جنسيتی مانند کليشه

ھای خراب و  ھا را مثل نور ناکافی معابر، آسفالت ھا، نقاط ناامن و مشکالت موجود در آن ر اين برنامهداوطلبان فعال د

مرحله بعد گفت و گو با پدرو . کنند دھند، مشخص می گويند و زنان را آزار می ھا متلک می مناطقی که مردان در آن

داران را راضی کنند تا  ھا توانستند مغازه گولپوری، آنھا و مقامات برای حل اين مشکالت است، در مان مادرھاو ھمسايه

ھای  ھای خراب و چراغ چنين مقامات را واداشتند تا به تعمير آسفالت ھا، ھم چراغ و دوربين مداربسته نصب کنند، آن

 .ھای کثيف را تميز کنند ھا بپردازند و توالت سوخته و شکسته خيابان

 از آزار جنسی و سوءاستفاده جنسی را در شھرھای مختلف ئیھا فرمی که روايت گذار شھر امن پلت السا ماری، بنيان

قرار دادن اين نقاط روی نقشه، باعث ديده شدن اين مناطق و توجه به مشکالتشان از زاويه «: گويد کند، می ھند جمع می

 ديگر به مقامات به  وپوليساوری اطالعات از سوی زنان و دختران يک منطقه برای واداشتن  جمع .ای ديگر شد

تر است که بفھمند انگشت اتھام  ھای شخصی، برای مردم آسان با تکيه بر روايت.  کافی استتغييراقدامات مناسب، برای 

متھم کردن، … ھا را به پوشيدن لباس نامناسب، در ساعت نامناسب بيرون از خانه بودن و  را به سمت زنان گرفتن و آن

 ».اشتباه است

  

  زنان عراقی

. ھای مذھبی و اعمال فشار نسبت به زنان منتھی شد  به قدرت گرفتن گروه،٢٠٠٣ در سال امريکااشغال عراق توسط 

 قوانين مربوط به حقوق شھروندی در شرف انجام است، چيزی که نسبت به تغييرھای اخير اقداماتی در جھت  در ماه

  می رودشمار گرد واقعی به يک عقب ١٩۵٨ جوالیدستاوردھای انقالب 

کند، اين طرح عبارت  طور اساسی حقوق زنان را تھديد می ، طرح پيشنھادی به مجلس ارائه شد که به٢٠١٧ نومبراول 

که در بر » ١٩۵٩ مصوب ١٨٨قانون شماره «است از يک سری تجديد نظرھا در رابطه با اساسنامه حقوق شھروندی 

 .باشد  امثال آن میگيرنده حقوق زنان در رابطه با ازدواج، طالق، ارث و

کار و نا پا  محتوای اين طرح باز گوکننده وضعيت فعلی است که با قدرت گرفتن نيروھای اجتماعی و مذھبی محافظه

است که (CSP) اعتبار ساختن اساسنامه حقوق شھروندی طرح مزبوردرصدد بی. شود يداری عمده سياسی مشخص می

صورت فعلی تمام مسلمانان ،  قانون مزبور به.  شيعيان به تصويب رسيدھا و  بر مبنای حقوق فقھی سنی،١٩۵٩در سال 

 .سازد  بين مذھبی را ممکن میئیگرا گيرد و بنا بر اين ھم شيعه و سنيار در بر می
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شود که مورد قبول شيعيان  منجر می   » حقوق فقھی جعفری«چون  اصالحات پيشنھادی به اعتبار يافتن قوانين فقھی ھم

به اين ترتيب سن قانونی . توانند ازدواج کنند رسند و می  سالگی سن بلوغ می٩ بر مبنای آن دختران در عراق بوده و

 .رود  میسؤالطور اساسی زير   شده بهتعيين سال ١٨ازدواج که برای پسران و دختران 

خواه عراق،  ی آزادینگار عراق مبارزان حقوق زنان در عراق، مثل زنان عراقی فعال در فضای مجازی، زنان روزنامه

کاری و  شان محافظه  بردن قانون حقوق شھروندی توسط احزابی که نقاط مشترکسؤالاقدامات مربوط به زير 

 . اند  است را محکوم کردهئیگرا فرقه

 

  آزار جنسی در افغانستان

 به من خبر بده؛ خوشحال پس ھروقت آماده سکس بودی. ای گويند اما به نظرم ھنوز باکره ھمه اين را می. تو زشتی مريم

 »…شوم اگر می

 .ھا را ھمکار مردش در حساب فيس بوکش نوشته و آخر جمله را سه نقطه گذاشته اين

گويد   ساله افغان می٢۴نگار  مريم مھتر، روزنامه.  صبح است و يک روز عادی برای يک زن کارمند افغان١٠ساعت 

در اتوبوس در مسيرش تا محل کار، در خيابان : ی قرار گرفتهکه در طول آن روز دست کم پنج بار مورد آزار جنس

موقعی که منتظر اتوبوس ايستاده بوده، به دست مردی که به باسنش دست زد و مرد ديگری که از او پرسيد چقدر بابت 

 گيرد و مرد جوان ديگری که گفت کسش قشنگ است و سرانجام اين ھمکار مرد که وقتی کامپيوترش را سکس پول می

  .رو شد آور از سوی او روبه باز کرد با اين پيام شرم

 عليه آزار جنسی راه انداختند، چند زن شجاع افغان ھم درباره اين ئی و اروپاامريکائیبا موجی که تعدادی از زنان 

 .ھمچنان حل نشده باقی مانده، سخن گفتند ھای عمومی در افغانستان رواج دارد و  موضوع که در مکان

آنھا فکر . اند بيشتر دوستانم در اين باره سکوت کرده«: گويد کند می ر که برای خبرگزاری ساری نيوز کار میمريم مھت

 «.کنند و حق ھم دارند شان می کنند اگر در اين باره حرف بزنند، بقيه سرزنش می

کاری که بسياری از . ه کندشمار زنان افغان است که تصميم گرفته آزاردھندگان را رسوا و شرمند مريم مھتر يکی از کم

 .ترسند؛ ترس از تحقير عمومی انجام آن می

وقتی زنان صدايشان «: گويد کند، می س جمھوری افغانستان اشرف غنی کار میئيعنوان مشاور ر شھرزاد اکبر، که به

 ».خرند کنند، خطر بزرگی را به جان می را بلند می

در افغانستان، زنان «: ه فعاليت کرد، مورد آزار جنسی قرار گرفتعنوان کارآموز شروع ب گويد زمانی که به او می

اگر زنی ھويت آزاردھنده را فاش کند، خودش يا اعضای . رو شده اند توانند بگويند که با آزار جنسی روبه نمی

طری شوند؛ به خصوص مردانی که دارای پست و مقام ھستند، خ مردان ھرگز متھم نمی. اش کشته خواھند شد خانواده

 ».کند تھديدشان نمی

 ساله، ٢۶ زبيده، .شوند زنان افغانستان نه تنھا از مردان آزارگر وحشت دارند، بلکه از سمت خانواده خود ھم تھديد می

او . ھايش دست زده و از او تقاضای رابطه جنسی کرده است کند که مقام ارشد او به پستان  است تعريف میپوليسکه 

بردم، قطعا مرا يا يکی از  اگر از او اسمی می«: رات نکرد اسم کامل آزاردھنده را فاش کندکارش را رھا کرد اما ج

 ».کشتند ام را می اعضای خانواده

گويد که در صورت فاش شدن نام فرد آزارگر، ممکن بود اعضای خانواده خودش دست به قتل  از آن بدتر، او می

 .ناموسی بزنند و او را بکشند
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ھا معتقدند که برچسب تجاوز بدتر از  حانواده. شوند شان کشته می وز ھم گاھی به دست اعضای خانوادهحتی قربانيان تجا

 .رنجی است که قربانی تجاوز متحمل شده است

ام بگويم که به خاطر آزار  توانم به خانواده من حتی نمی. در افغانستان، ما ھم قربانی ھستيم ھم مجرم«: گويد زبيده می

 ».اند شانس زنان غربی از اين لحاظ بسيار خوش. ام رھا کردهجنسی کارم را 

ترسد خودش يا کودکانش در صورت گفته شدن نامش کشته شوند، يک سال پس از زندگی در   ساله که می٣١يک زن 

 در ايران درس خوانده بود و به عنوان يک زن تحصيل کرده موفق شد خيلی زود کار پيدا. ايران به افغانستان برگشته

کرد، او را روی مبلی انداخته و سعی  در شغل اولش، مدير بخشی که او در آن کار می. اول در استانداری غرنی: کند

در کابل، خواسته تکه . کرده تا او را از نظر جنسی آزار دھد، او از محل کارش گريخته و کارش را ول کرده است

او برای فروش زمين در ارتباط بود، شروع کردن به ارسال ای دولتی که با  زمينی از دولت بخرد، اما مدير اداره

 .خوابی کرد بوک و از او تقاضای ھم ھای لخت خودش از طريق فيس عکس

زنی که . گيرد ات غربی ھم صورت میمؤسسالمللی و  آزار جنسی زنان افغانستان، حتی از سوی کارکنان نھادھای بين

 راه بيندازد و برای اين ئیگيرد خودش ان جی او کرده بود، تصميم میبه رنبال تجربه آزار جنسی کار خود را ترک 

کارمندان مرد افغان در اين . فرستد ھای خارجی تقاضانامه می المللی و سفارتخانه کار از سازمان ملل و نھادھای بين

 ».يت پذيرفته شودکنيم تقاضا اگر با ما رابطه جنسی داشته باشی، کاری می«: دھند نھادھا به او پاسخ يکسانی می

توانند ھر طوری که  کند فاحشه است و می کنند زنی که بيرون از خانه کار می گويد که مردان افغان فکر می او می

ای از اين نھادھا بگيرد، نخواست نامش منتشر  اين زن که ھنوز اميدوار است بتواند بودجه. خواھند با او برخورد کنند می

 .شود

که شناخته شده ھستند و با ھويت  شوند بخشی به خاطر اين يش از ديگران قربانی آزار جنسی میزنان فعال در رسانه ب

کنند و  ھا حمله می ھای جعلی به آن مردان آزارگر اغلب با پروفايل. کنند ھای اجتماعی استفاده می واقعی خود از شبکه

 .فرستند ھای سکسی می ھا عکس برای آن

 افغان متھم شد که از يکی از زيردستانش تقاضای ئیترين موارد، يک کلنل نيروی ھوا ماه گدشته، در يکی از جنجالی

که صورت اين  برداری کرده بود و بدون اين فلمزنی که مورد آزار قرار گرفته بود، از او . رابطه جنسی کرده است

نتشر کرد و اين موضوع به سرعت بوک م طور ناشناس در فيس  را بهفلماو اين .  را منتشر کردفلمژنرال را بپوشاند، 

 .تبديل به جنجالی در افغانستان شد

  

  کمک به قربانيان خشونت جنسی در افريقا با برگزاری يک کنفرانس سه روزه

 -ای در شھر کانکری در گينه  خواه، کنفرانس سه روزه دوست و آزادی المللی انسان ھای بين با ابتکار گروھی از سازمان

 افريقائیکه کميسيون » راھنمای جلوگيری از خشونت جنسی«در اين کنفرانس، .  برگزار شد-  اافريقواقع در غرب 

  .طلب آن را تھيه کرده بودند، بررسی شد حقوق بشر و فعالين برابری

سازمان فرانسوی حقوق بشر و سازمان وکيالن برای حقوق بشر که از برگزارکنندگان اين ھمايش بودند، تالش کردند 

  .ھای جديد ھمکاری و تبادل تجارب را به وجود آورند ، راهافريقاھای مختلف قاره  ن مدنی و حقوق بشری حوزهبين فعاال
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 کنندگان کنفرانس گينه شرکت

المللی دعوت کرده بودند تا نظر و  ن اين کنفرانس دو روزه در گينه از وکيالن و فعاالن مدنی و خبرنگاران بينمسؤوال

  .ھای يکديگر بھره مند بشوند اره اين راھنما ارائه کنند تا از تجربهپيشنھادھای خود را درب

نمايندگان . ترين وضعيت آن قرار دارد  است که آمار خشونت جنسی عليه زنان در وخيمافريقائیگينه، يکی از کشوھای 

يا دستورالعمل اعالم ارشد کشور گينه که در کنفرانس حضور داشتند، آمادگی خود را برای پذيرش و ابالغ اين راھنما 

 .کردند

 فعاليت افريقاھای مختلف اجتماعی و حقوق بشری که در کشورھای مختلف  در اين کنفرانس، متخصصان حوزه

 دستور العمل ھر چه زودتر -ھای خود صحبت کردند و خواستار آن شدند که اين راھنما  ھا و چالش کنند، از تجربه می

 .شود و برای عملی کردن صد درصدی آن تالش شود پذيرفته افريقاھای  از سوی دولت

يکی از داليل خشونت جنسی در اين قاره، باورھای کھنه و خرافی و نبود آموزش و آگاھی مردم در روستاھاست که 

 .باعث افزايش آمار خشونت عليه زنان شده است

ھای مختلف   در دورهافريقائی  کردن اين دستورالعمل مطرح شد، اين بود که کشورھایئیچالش بزرگی که در اجرا

 .توانند ھمگی در يک سطح به اجرای اين دستورالعمل بپردازند رشد اقتصادی و سياسی و اجتماعی قرار دارند و نمی

آمار باسوادی . ھای آن ھم بود ترين بخش خواھی که از نکات مھم اين کنفرانس بود، از پرچالش بخش آموزش و عدالت

دست نيست و مواد آموزشی بايد متناسب با معيارھای محلی تھيه بشوند تا کاربران بتوانند با   يکافريقائیدر کشورھای 

تر از ديگر  ھم رفته، کشور نيجريه در کمک رسانی به قربانيان خشونت جنسی پيشگام روی. آن ارتباط برقرار کنند

 . ارزيابی شدافريقائیکشورھای 

ھای  و گروه تقسيم شدند و ھر گروه بر اساس نيازھای کشور خود از راهکنندگان به د در دومين روز کنفرانس، شرکت

  .کمک رسانی به قربانيان جنسی گفتند

رسانی به آسيب ديدگان و قربانيان تجاوز و خشونت جنسی گفت،  زوی نيلد، روانشناس، از آسيب شناسی و کمک

ھای  ھای جانبی را معرفی کرد و از بايد و نبايد رھای دريافت اطالعات درست و الزم از قربانيان بدون رساندن آزا راه

 .وگو با قربانيان جنسی گفت گفت

 بود که باعث آزار و خشونت ساختاری عليه زنان ئیھا نئيھای کنفرانس باورھای محلی و رسم و آ يکی از بحث

 روزه بارھا به آن اشاره  بود که در اين کنفرانس دوئیھا تجاوز به دختران باکره برای شفايابی، از موضوع. شود می

دھد و دست نمايندگان حقوق بشر و   رخ میافريقائیھای  اين نوع از تجاوز در دوران صلح و در بسياری از خانواده. شد

ھای محلی تنگاتنگ با  تنھا راه کمک به اين قربانيان آن است که دولت. فعاالن مدنی از اين آسيب ديدگان دور است
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برای مثال، اين خرافه . شود از بين برود  که منجر به چنين جنايتی میئیھا  ھمکاری کنند تا خرافهالمللی ھای بين سازمان

چنين باورھای بی اساسی نه . شود ھای جنسی می خوابگی با باکره باعث از بين رفتن بيماری مخرب وجود دارد که ھم

 .ستافريقاه ويژه ايدز در ميان دختران ھای جنسی و ب شود که باعث افزايش بيماری تنھا به شفايابی ختم نمی

 syrie: le cri ، پخش شد با عنوانئیاليبياساز  فلم مستندی ساخته منان لوزی، فلمھای کنفرانس،  در يکی از بخش

etouffe »محلی را پوليسھای مکرر جنسی و وحشيانه  ای از قربانيان خشونت دھنده ھای تکان که روايت» گريه خفيف 

  .اند گويند و دنبال دادخواھی زنان قربانی از تجاوزھای جنسی به خود يا اطرافيان خود می. دھد نشان می

ای ھم دريافت کردند که نشان  کنندگان گواھينامه اين کنفرانس نقش کارگاه آموزشی ھم داشت و به ھمين دليل شرکت

 .اند  آزار جنسی را گذراندهديدگان ھای صحبت با قربانيان جنسی و تشخيص آسيب داد دوره آموزشی تکنيک می

 

  اتھامات آزار جنسی عليه دونالد ترمپ

، مورد تعرض و آزار جنسی قرار گرفته بودند، در امريکاس جمھوری اياالت متحده ئي، رترمپزنانی که توسط دونالد 

  . شدندامريکايک نشست خبری جزئيات آن را اعالم کرده و خواستار بررسی سوابق آزارجنسی وی از سوی کنگره 

 آذر، در اين ٢٠ - دسمبر ١١ريچل کروکس، سامانتا ھولوی و جسيکا ليدز سه نفر از زنانی ھستند که امروز دوشنبه 

 ترمپاين رفتار از سوی «:  او کارمند سابق گروه تجاری بايروک در اين باره گفت.ھا صحبت کردند باره با رسانه

توانند  اين قبيل رفتارھا در جامعه ما کم نيست و افراد گوناگون میانه تأسفم. رفتار و خشونت سريالی بود نوعی سوء

 ».قربانی آن باشند

 . و بدون کسب اجازه از او لبانش را بوسيده است٢٠٠۵ در سال ترمپکند که آقای  خانم کروکس ادعا می

 را به ترمپ نيز ٢٠٠۶ سال  درامريکاسامانتا ھولوی، نماينده ايالت کارولينای شمالی در مسابقه انتخاب دختر شايسته 

 .کننده در اين مسابقات متھم کرد رفتار نادرست و تحقيرآميز با دختران شرکت

جسيکا ليدز نيز وی را به دست زدن بدون اجازه به بدن او، تالش برای بلند کردن دامن و دستمالی در حين يک سفر 

 . کرده است نشسته بود، متھمترمپعنوان مسافر کنار   و زمانی که بهئیھوا

 مانند بوسيدن بدون کسب اجازه و لمس ترمپ زن اتھاماتی را در رابطه با آزار و اذيت جنسی عليه دونالد ١٣حداقل 

 برنده انتخابات شود، رخ امريکا به عنوان رئيس جمھور ترمپکه  اين اتفاقات پيش از آن. کردن بدن مطرح کردند

 .اند داده

شنبه و در پی استعفای سه تن از اعضای کنگره به دليل اتھامات  ان ملل روز يک در سازمامريکانيکی ھيلی، سفير 

ما پيش از . اند بايد شنيده شود صدای زنانی که آزار جنسی ديده«: مرتبط با آزار و سوءاستفاده جنسی چنين گفت

 آزار واقع شده محفوظ کنم اين حق برای ھر زنی که به نحوی مورد من فکر می. انتخابات صدای اين زنان را شنيديم

 ».است تا در مورد آن صحبت کند

ھای مدعيان و شاھدان دچار  ھا را نادرست خواند و مدعی شد که حرف کاخ سفيد در واکنش به اتھامات مطرح شده آن

 .تناقض ھستند

م خود  خواستند که از مقاترمپ، برنی سندرز، جف مارکلی و کوری بوکر نيز از امريکائیسه سناتور دموکرات 

 .گيری کند کناره

س جمھوری داريم که در يک نوار ضبط شده به آزار جنسی ئيما ر«: تر خود چنين نوشتئيبرنی سندرز در حساب تو

 ». توجه کرده و به استعفا بينديشدمسألهمن اميدوارم که او به اين . زنالن اقرار کرده است
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دو . اماتی مبنی بر آزار جنسی و تھديد مجبور به استعفا شده بودجان کانيرز، سناتور دموکرات، ھفته گذشته، به دليل اتھ

خواه نيز اعالم کردند که به  ، ال فرنکن، از حزب دموکرات و ترنت فرنکز، از حزب جمھوریامريکائیسناتور ديگر 

 .دليل اتھامات مشابه بزودی استعفا خواھند داد

 

  سويدنھا در  رمانگاهديده از تجاوز جنسی به د افزايش مراجعه کودکان آسيب

کنند، دو  تان سودر استکھلم مراجعه میمارچبر اثر تجاوز جنسی به بي تعداد زنان و دختران جوانی که پس از آسيب ديدن

 .ترين افزايش برای کودکان زير ھجده سال بوده است بيش. برابر شده است

ھای پزشکی تجاوزھای جنسی در  ز فوريتبر اساس آماری که از سوی درمانگاه کودکان و نوجوانان ساسکا و مرک

اند افزايش  تان سودر در استکھلم منتشر کرده است، تعداد مراجعات زنان و کودکانی که مورد تجاوز قرار گرفتهمارچبي

 .گيری داشته است چشم

 که در ای پيا ياکوبسون کورسه، آنا مولر و ماريا گروندال، پزشکان اين مرکز ھستند و اين موضوع را در مقاله

 .اند روزنامه داگنس نيھتر به چاپ رسيده مطرح کرده

در نيمه اول سال جاری و در قياس با ھمين دوره زمانی در سال گذشته، تعداد دختران زير ھجده سال که به مرکز 

 در مجموع مراجعات به مرکز رسيدگی به تجاوزات جنسی دوازده. اند دو برابر شده است درمانی سودر مراجعه کرده

درصد افزايش داشته، اما افزايش در ميان گروه سنی زير ھجده سال بسيار زياد بوده و اين موضوع باعث نگرانی 

  .پزشکان شده است

  

ھای پزشکان اين مرکز درمانی، در بيشتر موارد فردی که تجاوز را مرتکب شده از آشنايان فرد قربانی  بر اساس گفته

ترين  يکی از معمول: گويد ھای پزشکی تجاوزھای جنسی می کز فوريتآنا مولر، سرپزشک در مر. بوده است

شود اين است که در يک مھمانی و پس از نوشيدن مشروبات الکلی  موضوعاتی که از سوی قربانيان تجاوز مطرح می

 تجاوز قرار ھا بوده، مورد که کم و بيش از آشنايان آن اند از سوی فردی اند و پس از بيداری متوجه شده به خواب رفته

 .اند گرفته

که آيا اتفاقی که برايشان رخ  ھا درباره اين برخی از آن. بينند گويد بسياری از اين قربانيان از نظر روانی آسيب می او می

 .داده تجاوز بوده يا خير شک دارند و به خودشان اطمينان ندارند

ھا  برای مثال، آن. يدگی به قربانيان تجاوز ھستندات در زمينه رستغييرتان خواھان برخی مارچاکنون پزشکان اين بي

 .تر مردان و پسران جوان صورت بگيرد خواھند کار پيشگيری از مدارس و با شرکت بيش می
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  ستراتيژی امنيت ملی امريکا

 امنيت ملی دولت خود را منتشر کرد ستراتيژیس جمھور اياالت متحده، اولين سند ئي رترمپدر روزھای گذشته دونالد 

 امنيت ستراتيژیاما . ھايش پرداخت  ن سياستئي به تبستراتيژیس جمھور درباره چنين ئيترين نطق يک ر و در طوالنی

 گذاری اياالت متحده دارد؟  ملی چيست و چه نقشی در سياست

د منافع در اين سن. طور ساالنه آن را منتشر کند  امنيت ملی سندی است که دولت اياالت متحده موظف است بهستراتيژی

ن ئيالملل مشخص شده و مسائلی که برای امينت ملی اياالت متحده اھميت دارند، تب و اھداف اين کشور در سطح بين

ھا و  خانه وزارت. دھنده اھداف راھبردی دولت وقت اين کشور است اين سند نيز مانند اسناد ديگر نشان. شوند می 

 در نظر ترمپراه دولت دونالد   شده در اين سند را به عنوان نقشه، اھداف ذکرستراتيژیھای مرتبط با اين  سازمان

 .شود  میتعيينھا تا حدودی با نگاه به اين سند  گيرند و تخصيص بودجه و برنامه می

 الزامی است اما در طول ١٩٨۶ نيکوالس سال -جالب اين است که گرچه تدوين و انتشار اين سند بنا به قانون گولدواتر 

ھا توجه زيادی  از جمله اسنادی که در طول اين سال.  امنيت ملی منتشر شده استستراتيژی سند ١٧، تنھا  دھه گذشته٣

 منتشر شد و محور آن دکترين ٢٠٠٢ سال سپتمبر جورج دابليو بوش است که در ٢٠٠٢اند، سند سال  به خود جلب کرده

اياالت متحده به عراق » پيشگيرانه«ه پيش از حمله انگيز تنھا چند ما اين سند بحث. دولت بوش بود» جنگ پيشگيرانه«

  .منتشر شد

 بر مھار رقبای ستراتيژیعنوان امنيت ملی نام برده شده و ھسته اصلی  ای، از امنيت اقتصادی به  صفحه۶٧در اين سند 

 با وضع قوانين پترمدھد که بنا به ديدگاه کنونی دولت دونالد  ک اياالت متحده مانند چين و روسيه تشکيل میستراتيژي

توان   می با توجه به اين سند،. دھد  قرار میتأثيرنابرابر، اقتصاد اياالت متحده و به تبع آن منافع مردم اين کشور را تحت 

رسد سياست  نظر می آيد و به  امنيت ملی به حساب میمسألهترين  ، امنيت اقتصادی، مھمترمپگفت که از منظر دولت 

در متن اين سند از کلمات اقتصاد، اقتصادی و . تر شود کارانه ن قرار است تندتر و محافظه در برابر چيترمپدولت 

 شامل تقويت ستراتيژیھای اين  ساير ستون.  بار نام برده شده است۴۵ بار و تجارت ١٢، ٢٩، ١٠٩اقتصادھا به ترتيب 

يت نفود و رھبری اياالت متحده در جھان  نظام مھاجرتی اين کشور و تقوتغييرنيروھای نظامی و ارتش اياالت متحده، 

  . شدهتعيين

 به ليست اين تھديدات از امريکا و افزودن سيستم مھاجرتی امريکاات اقليمی از ليست تھديدات امنيت ملی تغييرحذف 

ک اين يستراتيژھای قبل، تعامل با چين ھمواره از اھداف  به عالوه، در اسناد دولت. آيند ات به حساب میتغييربارزترين 

کند اما اين نخستين بار است   دولت اوباما، با نگرانی از چين و روسيه ياد میستراتيژیگرچه آخرين . کشور بوده است

 .رسد سياست اياالت متحده به تقابل و مھار چين معطوف شده است که به نظر می

 ئی و نھادھاامريکانامی از متحدان سنتی  با اسناد پيشين اين است که بر خالف اسناد قبلی، ستراتيژی ديگر اين اگستتف

 در بازسازی امريکا بار آن ھم برای اشاره به نقش ١، از ناتو تنھا ترمپ دولت ستراتيژیدر . مانند ناتو برده شده

 و ٢٠٠٢ و ٢٠١٠ و ٢٠١۵ھای   سالستراتيژیدر حالی که در . اروپای پس از جنگ جھانی دوم استفاده شده است

 . بار استفاده شده بود۵٧، ١۴، ١٣، ٧اوباما، بوش و کلينتون به ترتيب ناتو ھای   در دولت٢٠٠١

 و تأکيدعدم .  و بھبود اوضاع آن باشدامريکا ھمان تمرکز بر امنيت اقتصادی ستراتيژیرانی و  ترين نکته سخن شايد مھم

د که در حال حاضر اولويت دولت تواند نشان از آن داشته باش ھا حول شرايط خاورميانه و ايران می تمرکز ھر دو اين

ھای ميان اين دو دولت کاسته خواھد شد،  گرچه اين بدان معنا نيست که از تنش.  جدی با ايران نيستئی روياروترمپ

، با تحول ) رخ ندھدامريکاای در منطقه و يا در  چه بحران تازه چنان( بلکه بدين معنا است که احتماال شرايط موجود
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 بار از ١٢ بار از ايران نام برد و در متن سند نيز تنھا ٣اش تنھا   در طول سخنرانیترمپگرچه . ودای مواجه نش عمده

ھا بود که نشان از آن دارد   مرتبه با نگاھی منفی و در حوزه امنيت ملی، برجام و تحريم٣ايران ياد شده است، اما ھر 

توان گفت که تمرکز فعلی دولت اياالت متحده بر شايد ب. ای نکرده است  عمدهتغيير به ايران ترمپکه رويکرد 

  .طور مسائل داخلی است ھای ديگری از جمله اقتصادی و ھمين سياست

 

ھا و  ک اياالت متحده، چين و روسيه بيان شده، اما برخی از سياستستراتيژي مھار رقبای ستراتيژیگرچه ھدف اين 

چه اياالت متحده حقيقتا مھار قدرت رو به  چنان.  کرده استيابی به اين اھداف را دشوارتر  دستترمپمواضع دولت 

طور  رشدی ھمانند چين را در دستور کار خود قرار دھد، عملی کردن چنين ھدفی نيازمند ايجاد اجماع جھانی و ھمين

ی را عملی  ناھمخوان با اجماع جھانی دشوار بتواند چنين ھدفئیھا  با اتخاذ سياستترمپدونالد . ايفای نقش رھبری است

. تر، از جمله اتحاد اقتصادی با ھمسايگان چين است ھای مھار چين، ايجاد اتحاد نزديک برای مثال، يکی از راه. کند

 تجاری با بسياری -عمال فرصت ايجاد اتحاد اقتصادی  (TPP) خارج شدن از پيمان تجاری پر اھميت ترانس پاسيفيک

 از پيمان اقليمی پاريس نيز منجر به انزوای امريکاخروج يک جانبه . از ھمسايگان چين را از اياالت متحده گرفت

 برجام، با وجود مخالفت تأئيد از جمله عدم ترمپساير تصميمات . الملل شده است بيشتر اين کشور در سطح بين

رشليم که طور تصميم انتقال سفارت اين کشور در اسرائيل به او  اين کشور و ھمينئیپارچه متحدان سنتی اروپا يک

 نيز محکوم امريکاپيمانان سنتی  توسط تمام اعضای شورای امنيت و اکثريت مجمع عمومی سازمان ملل، از جمله ھم

 .کند طور ايجاد فشار چند جانبه را از دولت اين کشور را سلب می شده ھمگی قدرت رھبری و ھمين

 نشان ترمپ باشد، اما شواھد و مواضع شخص ترمپرسد مورد توافق تيم امنيت ملی  نظر می مھار روسيه نيز گرچه به

 که چندی پيش ئیھا ھا، کنگره اياالت متحده ھنوز مطلع نيست تا تحريم بنا به گزارش. دھد که او چنين تصميمی ندارد می

 ترمپ شده است يا نه؟ ھنوز دولت ئی عليه روسيه به تصويب رسيد، اجراترمپبا اکثريت آرا و عليرغم مخالفت علنی 

از اين رو اين ھدف نيز چندان عملی . اھکاری برای جلوگيری از تکرار مداخله روسيه در انتخابات اين کشور نداردر

 .رسد نظر نمی به

طور تقويت نيروھای نظامی در اولويت دستورکار دولت  توان انتظار داشت که مقابله با چين، تقويت اقتصاد و ھمين می

ھای روز   بحرانتأثير  ھا، اغلب اوقات تحت  که تمام اين اھداف مانند ساير سياستاما نبايد فراموش کرد.  باشدترمپ

 چون شيوع بيماری، بحران ئیھا بحران. کند  میتغيير شرايط، تغييرسازی آنھا با توجه به  گيرند و شرايط پياده قرار می

زلزله اھداف امنيت ملی را ھای طبيعی مانند طوفان و سيل و  اقتصادی و يا حمالت تروريستی و حتی بحران
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ھای دولت دونالد   کردن سياستئیھای آتی نيز بر نحوه اجرا ھا گذشته نتايج انتخابات از اين. دھند الشعاع قرار می تحت

 . خواھد داشتتأثير ترمپ

  

  روسيه بايد در ايجاد ارتش مدرن از ھمه کشورھا جلوتر باشد: پوتين

دانست و گفت که روسيه بايد » تھاجمی« را امريکا جديد امنيت ملی راتيژیستس جمھوری روسيه ئيوالديمير پوتين ر

 که در اروپا و امريکای راکتھای ضد او گفت که سامانه. تاز باشد در توليد تسليحات مدرن و ايجاد ارتش نسل جديد پيش

  .ُبرد تبديل شود ھای ميان راکتتواند به آسانی به  يا نقاط ديگر مستقر شده، می

  

  يمير پوتين ھنگام بازديد از آکادمی نظامی مسکووالد

 اول دی، والديمير پوتين در تلويزيون دولتی روسيه توضيحاتی در مورد خط مشی نظامی و -  دسمبر ٢٢روز جمعه 

 اعالم شد، ترمپ که اخيرا توسط دونالد امريکاک ستراتيژيتسليحاتی کشورش ارائه کرد و با انتقاد از جھت گيری ھای 

شود اما بدون شک خصوصيت تھاجمی و حتی متعرضانه   به زبان ديپلماتيک دفاعی ناميده میستراتيژیاين «: گفت

 امريکاروسيه در جھت تضعيف نفوذ « گوشزد کرده است که امريکا امنيت ملی ستراتيژیکاخ سفيد در توجيه » .دارد

 ».کند در جھان تالش می

ای  ھای ھسته راکت عمال پيمان منع امريکامان ناتو انتقاد کرد و گفت که ھای تھاجمی ساز گيری چنين از جھت پوتين، ھم

اين پيمان که در سال .  را زير پا گذاشته است (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty : INF) برد ميان

يکی از  به امضاء رسيد - ميخائيل گورباچف و رونالد ريگان -  امريکا توسط روسای جمھوری شوروی و ١٩٨٧

 .ھای خود را نابود کردند راکت است که بر اساس آن طرفين شماری از ئیمعدود قراردادھا

تواند در ھر  ی میراکتھای دفاعی ضد  سامانه«:  در اروپا گفتامريکای راکتھای ضد  پوتين با انتقاد از استقرار سامانه

ميزان امنيت در اروپا و تمامی جھان کاھش «عيت، او افزود که با اين وض» .برد تبديل شود ھای ميان راکتلحظه به 

 ».ابدئيم

به گفته پوتين، تسليحات » .ھای بالقوه مقابله کند با اين تھديد« کرد که روسيه حق دارد که تأکيدوالديمير پوتين سپس 

 .را به طور جدی تضمين کند» ای بازدارندگی ھسته«اتمی روسيه در سطحی ھست که بتواند تعادل و 

تاز مطلق در ايجاد ارتش نسل جديد  ھا پيش تاز و حتی در برخی زمينه روسيه بايد يکی از کشورھای پيش«:  افزودپوتين

 ».ما ياد گرفتيم که جنگيدن نبايد با تعداد ھمراه باشد بلکه با فکر سازماندھی شود«: او گفت» .باشد
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نيروھای «ھا مجھز باشند و  ترين سالح شرفته کرد که نيروھای نظامی مدرن بايد به پيتأکيدس جمھوری روسيه ئير

 ».ھای اطالعاتی و ارتباطی باشند  با دقت بسيار باال و جديدترين سيستمئیھا روسی بايد دارای سالح

خواھيم نقش ژاندارم جھانی را  ھای متعدد در سراسر دنيا نداريم و نمی ما نيازی به پايگاه«: پوتين در عين حال گفت

 ».ھای روسيه نيست َبر است و جزو برنامه ھزينه«ه به گفتۀ پوتين اين نوع اقدامات چرا ک» بازی کنيم

ای که از تلويزيون روسيه پخش شد وزير دفاع اين کشور نيز توضيح داد که در حال حاضر بودجه نظامی  در برنامه

  .ستامريکا، و پانزده برابر کمتر از بودجه نظامی دالر ميليارد ۴۶کشور معادل 

 

  از ديدگاه وزير خارجه امريکا» ھای عظيمی شچال«

ھای  چالش«تايمز، نوشت، کشورش با  ماه، در يادداشتی در نيويورک ، شـشم دیامريکارکس تيلرسون، وزير خارجه 

المللی روبرو  ھا برای نابودی تروريسم در سطح بين از سوی کره شمالی، چين و روسيه، و نيز تالش» عظيمی

  .است شده

يانگ، و نحوه  ی پيونگراکت کره شمالی، توسعه برنامه اتمی و مسألهطور مشخص به  يادداشت تيلرسون بهبخش اوليه 

  .شود مقابله واشنگتن با آن مربوط می

است  او نوشته. گويد ھا در قبال ايران سخن می در قسمتی از اين يادداشت، وزير خارجه اياالت متحده، در مورد سياست

ما «: تيلرسون افزوده است» .با ايران، ديگر نقطه محوری سياست ما در قبال ايران نيستتوافق معيوب اتمی «که 

  ».کنيم اکنون با کليه تھديدھای ناشی از ايران مقابله می

ای  پيمانان منطقه ھای راھبردی واشنگتن، بنای دوباره اتحاد ميان ھم گويد، بخشی از سياست  میامريکاوزير خارجه 

  .است ھا برای بھبود روابط ميان عربستان سعودی و عراق اشاره کرده   اين مورد به تالشاو در.  استامريکا

نظامی عمدتا شيعه در عراق نيز  ھای شبه دولت ايران و دولت عراق روابط نزديکی دارند و تھران از شماری از گروه

ن نيز مستقيما از نبردھا عليه داعش در ايرا. نقش داشتند» داعش«ھا با  ھا در جريان درگيری اين گروه. کند حمايت می

اما حضور و نفوذ .  است طور که ائتالفی به رھبری اياالت متحده در اين نبردھا حضور داشته عراق حمايت کرده؛ ھمان

ھا از صحنه سياسی   است و تيلرسون، خود، پيش از اين خواستار خروج آن  روبرو شدهئینظاميان عراقی با انتقادھا شبه

  .دشده بو

، ھدف آن امريکائیھای  در عين حال وزير خارجه اياالت متحده در مھر ماه سفری به غرب آسيا انجام داده بود، که مقام

  .توصيف کرده بودند» عراق در برابر ايرانـ  تالش برای ايجاد محور سعودی«را 

اری با متحدان خود و کنگره اياالت  به ھمکترمپنويسد دولت  تايمز می تيلرسون در يادداشت خود در روزنامه نيويورک

  . پيدا شودئیھا گزينه» معايب بسياری که در توافق اتمی وجود دارد«متحده، ادامه خواھد داد، تا برای رسيدگی به 

خاطر نقض  تنبيه ايران، به«برای » صدا بنای اقداماتی يک«سوی  او افزوده است، در کنار اين اقدامات، واشنگتن به

  .کند حرکت می» اش در منطقه کننده ثبات ھای بی ھای باليستيک، و فعاليت  راکتال برنامه تعھداتش در قب

متحدان .  پايبندی ايران به توافق اتمی، در گزارش شـش ماھه خود به کنگره خودداری کرده استتأئيد، از ترمپدونالد 

. اند وسيه و چين، خواستار حفظ توافق اتمی شدهکنندگان در مورد برنامه اتمی، ر  اياالت متحده، و ديگر مذاکرهئیاروپا

  .کنگره اياالت متحده ھنوز دست به اقدام مشخصی در مورد تعليق اتمی نزده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠١

، فرانسه و بريتانيا، و نيز شماری از کشورھای منطقه غرب آسيا، از جمله اسرائيل المان آن، ئی و متحدان اروپاامريکا

سران حکومت اسالمی ايران . اند ی و ديگر اقدامات ايران در منطقه انتقاد کردهراکتو عربستان سعودی، از برنامه 

  .دارد و ادامه پيدا خواھد کرد» جنبه دفاعی«اش  یراکتگويد برنامه  می

» .دھيم خود راه نمی بافی به گونه خيال ما در مورد رژيمی که با آن طرف ھستيم، ھيچ«: گويد او در مورد روسيه نيز می

کند،  چه موضع ھوشيارانه کشورش در قبال مسکو توصيف می ھای مختلف، و آن  با اشاره به چالشامريکاجه وزير خار

او در اين مورد به موضوع سوريه و » .ما به نياز به ھمکاری با روسيه پيرامون منافع مشترک، واقف ھستيم«گويد  می

به مذاکرات صلح ژنو اين انتظار را به وجود آورده جمھوری روسيه  سئير» تعھد«گويد  بحران آن کشور پرداخته و می

بدون بشار اسد «ای  وگوھا در ژنو به سوريه به گفته وزير خارجه اياالت متحده، تحقق گفت. که روسيه به آن پايبند بماند

  .خواھد انجاميد» اش و خانواده

  

  ٢٠١٨احتمال روياروئی نظامی ميان امريکا و ايران درسال 

، ھشت اولويت نخست »گيرانه ھای پيش مطالعه ساالنه خود پيرامون اولويت« در دھمين امريکاجی شورای روابط خار

 کرد که در تعيين در سال ميالدی آتی امريکاگيرانه برای  ھای پيش گيری از تعارض را به عنوان اولويت در حوزه پيش

ھای جدی امنيتی   کره شمالی به عنوان نگرانی-يکاامر ايران و - امريکا مسلحانه ميان ئیھا، بر رويارو ميان اين اولويت

  . شده استتأکيد

انجام شد، از جمعی از کارشناسان » امريکامرکز اقدام پيشگيرانه شورای روابط خارجی «در اين مطالعه که با ھدايت 

ھا در سال آينده و   تعارض کنونی يا بالقوه را بر اساس احتمال وقوع يا تشديد آن٣٠حوزه سياست خارجی خواسته شد تا 

، ھشت ٢٠١٨طبق اين رده بندی، در سال ميالدی آينده . بندی نمايند  ردهامريکا احتمالی اشان بر منافع ملی تأثير

  .معرفی شدند» مخاطرات درجه اول«تعارض به عنوان 

با توجه «: ی افزايد در ادامه اين گزارش مامريکامدير مرکز اقدام پيشگيرانه شورای روابط خارجی » استارس. ُپل بی«

 بايد در مورد مناطقی که تمرکز توجه و منابع اين کشور را امريکاتعارض مسلحانه در جھان، ) بروز(   به افزايش خطر

ھدف . ای بزند ھای ھوشمندانه ھای نظامی بالقوه پرھزينه ضروری می سازد، دست به انتخاب برای مديريت درگيری

ھای   برای انجام اين انتخابامريکاگذاران  گيرانه، کمک به سياست ھای پيش تمطالعه ساالنه ما در خصوص اولوي

  ».ھوشمندانه است
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چنان به عنوان حوزه ھای قابل  گفتنی است که بسياری از رويدادھای احتمالی که در مطالعات پيشين ارائه شده بودند، ھم

 ٢٢شود،  بينی می لی که برای سال آينده پيش رويداد احتما٣٠از مجموع .  نيز مطرح شدند٢٠١٨تامل در گزارش 

در ميان ھشت رويداد احتمالی جديد که در . رويداد در سال گذشته به مثابه مخاطرات مورد توجه و رسيدگی قرار گرفتند

ثباتی سياسی در  هللا؛ افزايش خشونت و بی ھا ميان اسرائيل و حزب مطالعه کنونی ارائه شده است، خطر تشديد درگيری

  .خورد گرايانه در منطقه بالکان به چشم می ھای افراط ھا يا خشونت ؛ و تشديد تنشافريقاطقه ساحل من

 يا يکی امريکا مسلحانه ميان ايران و ئیرويارو: در مطالعه کنونی، دو رخداد احتمالی نيز به صدر فھرست ارتقاء يافتند

 مورد مناقشه در دريای چين جنوبی ميان چين و يک يا ئی مسلحانه بر سر مناطق دريائی؛ و روياروامريکااز متحدان 

  .چند کشور آسيای جنوب شرقی که ادعاھای ارضی مشابھی با پکن دارند

تشديد خشونت ميان : ھا تنزل داد ، دو رخداد احتمالی را از صدر فھرست اولويت٢٠١٨از سوی ديگر، مطالعه سال 

  .ليبياتر در  شورھای ھمجوار؛ و احتمال بروز خشونت گستردهھای مسلح کرد در خاک ترکيه و ک  ترکيه و سازمان

  

 دھد المللی عليه ايران تشکيل می امريکا يک ائتالف بين

 در سازمان ملل، اخيرا در کنفرانس مطبوعاتی در يک پايگاه نظامی در واشنگتن برگزار امريکانيکی ھيلی، نماينده 

المللی را برای عقب راندن ايران در منطقه در دستور   ائتالف بينکرد، اظھار داشت که اين کشور به زودی تشکيل يک

ی ايراد کرد که به گفته او، راکتھای   در سازمان ملل اين سخنان را حين ارايه باقی ماندهامريکانماينده . دھد کار قرار می

 .ھای يمن به سوی عربستان سعودی پرتاب شده است متعلق به حکومت اسالمی است و توسط حوثی

 ائتالف بين المللی را امريکاخواھيد ديد که «:  در سازمان ملل اظھار داشتامريکادر اين کنفرانس خبری، نماينده 

چنين گفت که توافق اتمی با   در سازمان ملل، ھمامريکانماينده » .ًتشکيل خواھد داد تا ايران را حقيقتا به عقب براند

ای ديگر منجر نشده و حکومت اسالمی ايران خود را مجاز به انجام ھر ھ ايران به تعديل رفتار اين کشور در عرصه

 .دمد ای از جمله جنگ داخلی يمن می نيکی ھيلی اضافه کرد که حکومت ايران بر آتش منازعات منطقه. داند کاری می

سعودی را ھای يمن عليه عربستان  ھای پرتاب شده توسط حوثی راکتپيش از اين سازمان ملل در گزارشی جداگانه 

ھای يمن را نوعی اعالن جنگ از سوی حکومت  ی حوثیراکتدولت عربستان نيز حمالت . متعلق به ايران دانسته بود

 .اسالمی ايران توصيف کرده و گفته است که در زمان مقتضی پاسخ تحريکات اين کشور را خواھد داد

 آينده، در ھجدھم جنوریپيش از سفرش به تھران در گفت که » ايو لودريان-ژان«چنين ، وزير امور خارجه فرانسه،  ھم

وزير امور خارجه فرانسه افزود . شود اش، رکس تيلرسون، عازم واشنگتن می امريکائی برای مالقات با ھمتای دسمبر

اين سه موضوع، به گفته لودريان، از : که در سفرش به تھران درباره سه موضوع با رھبران ايران گفتگو خواھد کرد

ھای بالستيکی ايران تعادل منطقه را برھم  راکتبرنامه ) ب. توافق اتمی بايد محترم شمرده شود) الف: قرارنداين 

 .فرانسه با حضور نظامی ايران در سوريه مخالف است) و ج. زند می

 

   دربرابر حمله نظامی احتمالیسويدنآمادگی 

 در اختيار پيتر سويدنھترکردن وضعيت دفاع غيرنظامی سازمان آمادگی دفاعی کشور، برنامه پيشنھادی خود را برای ب

  .کويست، وزير اموردفاعی قرارداد ھولت

آيد پرداخته شده از  در اين برنامه به احتماالتی که درصورت وقوع يک جنگ احتمالی ممکن است برای کشور پيش

چنين به انجام  در اين برنامه ھم. اينترنتھا و از کار افتادن  ، تعطيل شدن رسانهئیجمله قطع برق، توقف توليد مواد غذا
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 و دادن آمادگی به شھروندان برای اين که بتوانند حداقل به مدت يک سويدن برای تقويت نيروی مقاومت ئیکارھا راه

س ئيدراين مورد ر.  زندگی و گذران خود برآيند اشاره شده است ھفته، بدون ھرگونه کمکی از سوی دولت، از عھده

ُ غيرنظامی، بيورن فون سيدو میسازمان دفاع گويد در چنين شرايطی ھر کس به غذا، پتو و پوشاک مناسب نياز دارد و  ُ

افرادی باشند که  ھای داوطلب بايد متوجه چنين نھادھای دولتی و سازمان ھم. ھا در شھرھا آگاه باشد بايد از محل پناھگاه

 .خواھان کنند و توان ه دارو مصرف میکه روزان تر نياز دارند مانند کسانی ھای بيش به کمک

 را نبايد ناديده گرفت و به اين دليل مھم است که آمادگی سويدن نظامی به   شده که احتمال حملهتأکيد  در اين برنامه

، درمان، حمل و نقل و شبکه ئی نيازھای اساسی ازجمله آب، برق، موادغذاتأمينھا برای  کشور و شھروندان و توان آن

 . افزايش داده شوداينترنت

 ٢٠٢۵ تا ٢٠٢١ھای   آن امروز معرفی شد، برای سالئی دفاع غيرنظامی کشور که پيشنھادھای اجرا  چھار ساله برنامه

 .است

 شده و پيشنھاد شده است که ساالنه بيش از چھار تأکيد است سويدن بر تھديدی که ازسوی روسيه متوجه  در اين برنامه

 .دفاعی کشور افزوده شود  ميليارد کرون بر بودجه

ِتوان با نگاھی به گذشته، متوجه شد که وضعيت سياست امنيتی بدتر شده  س سازمان دفاع غيرنظامی، میئينظر ر به

 . را ناديده گرفتسويدناست و نبايد وقوع يک حمله نظامی يا فشار نظامی عليه 

 و با ھمراھی ئیر دفاع از کشور ھر فرد به تنھاکرده است دتأکيدسازمان دفاع غيرنظامی در برنامه پيشنھادی خود 

 نظامی دفاع کند و به امنيت، آزادی، استقالل و   بايد از کشور در برابر حملهسويدنديگران در داخل و يا خارج از 

 .آزادی عمل موجود در کشور کمک برساند

  

 ٢٠١٨ھای بزرگ در سال  افزايش زلزله: بينی کرد پيش» گاردين«

ھای بزرگ به دليل  لرزه  تعداد وقوع زمين٢٠١٨بينی کرده است که سال  ارشی از مقاله دو دانشمند، پيشگاردين طی گز

 .کاھش سرعت چرخش زمين به دور خود، افزايش خواھد داشت

ش ھای شديد احتماال در سال آينده به شدت افزاي گويند که تعداد زلزله دانشمندان می به گزارش ايسنا و به نقل از گاردين،

 .ابند؛ زيرا سرعت حرکت وضعی زمين به طور متناوب در حال کاھش استئيم

. است شرق چرخش زمين به سمت. دھد به دور خود انجام می زمين نامچرخشی است که سياره  حرکت وضعی زمين

 .کند ھای ساعت به دور خود دوران می به زمين نگاه کنيم، زمين خالف جھت عقربه اگر از سمت ستاره قطبی

. ھای ويرانگر در سراسر جھان افزايش چشمگيری خواھد يافت اند که در سال آينده تعداد زلزله دانشمندان ھشدار داده

ای شديد را به ويژه در مناطق بسيار پر  ھای لرزه تواند فعاليت ات در سرعت حرکت وضعی زمين میتغييرھا معتقدند  آن

  .جمعيت گرمسيری ايجاد کند

تواند  ، کوچک است، ھنوز ھم می) طول روز در حد يک ميلی ثانيهتغيير(  در سرعت چرخشئیھا اگر چه چنين نوسان

  .اين موضوع مورد بحث دانشمندان است. در انتشار مقدار زيادی انرژی زيرزمينی دخيل باشد

ربکا «لرادو و از دانشگاه ک» راجر بيلھام«ای از  ای در ماه گذشته در مقاله ارتباط بين چرخش زمين و فعاليت لرزه

  . ارائه شدامريکاشناسی  از دانشگاه مونتانا در نشست ساالنه انجمن زمين» بنديک

ھای شديد  دھد که تعداد زلزله ارتباط بين چرخش زمين و فعاليت زلزله قوی است و نشان می: ھفته گذشته گفت» بيلھام«

  .در سال آينده افزايش خواھد يافت
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  .اند، نگاه کردند  رخ داده١٩٠٠تر که از سال  تری و بزرگ  ريش٧ھای   خود، به زلزلهدر مطالعه» بنديک«و » بيلھام«

اند و اين منبع خوبی برای مطالعه و  ھا طی بيش از يک قرن گذشته به خوبی ثبت شده بزرگترين زلزله: افزود» بيلھام«

  .بررسی ماست

  .، تعداد زيادی زلزله بزرگ رخ داده استھای ديگر ھا پنج دوره را پيدا کردند که در مقايسه با زمان آن

ھا به  اين آمار در بقيه زمان.  زلزله شديد در سال به وقوع پيوسته است٣٠ تا ٢٥ھا بين  در اين دوره: گويد می» بيلھام«

  .لرزه بزرگ در سال بوده است  زمين١٥طور متوسط حدود 

  

ای شديد و ساير عوامل را بررسی کرده و کشف کردند  ای لرزهھ ھا، فعاليت محققان برای پيدا کردن ارتباط بين اين دوره

  .ھای افزايش تعداد زلزله شديد را به دنبال دارد ابد، دورهئيکه وقتی سرعت چرخش زمين کمی کاھش م

ھای اتمی  تواند با ساعت ، که می)گاھی يک ميلی ثانيه در روز( کند  میتغييرسرعت چرخش زمين کمی : افزود» بيلھام«

  .گيری شود ور بسيار دقيق اندازهط به

ھای   سال اخير، زمانی که زمين با چنين کاھش سرعت چرخشی مواجه شده، دوره١٥٠اين دو دانشمند دريافتند که طی 

  . سال به وجود آمده است٥ھای شديد به مدت حدود  لرزه وقوع زمين

ای خود را آغاز کرده  ھای دوره ی از کاھشاين ارتباط بسيار مھم است، زيرا چرخش زمين بيش از چھار سال پيش يک

  .است

ما اين سال را . ھای شديد را شاھد باشيم سال آينده ما بايد تعداد قابل توجھی از زلزله. استنباط روشن است: گفت» بيلھام«

 ٢٠توانيم  به راحتی می  ٢٠١٨ما از سال . لرزه شديد داشتيم  زمين٦ايم، چرا که تا کنون فقط حدود  به سالمت گذرانده

  .زلزله شديد داشته باشيم

ات جزئی در رفتار تغييرلرزه مشخص نيست، اگر چه دانشمندان معتقدند  دليل دقيق ارتباط کاھش طول روز با زمين

  .تواند ھر دو اثر را ايجاد کند ھسته زمين می

» بنديک«و » بيلھام«ا اين حال، ب. دھند ھا در کجا رخ می لرزه بينی کنند که اين زمين عالوه بر اين دشوار است پيش

ات در طول روز واکنش داشتند، در نزديکی استوا تغييرھای شديد که به  لرزه تر زمين رسد بيش دريافتند که به نظر می

  .کنند حدود يک ميليارد نفر در مناطق گرمسيری زمين زندگی می. اند رخ داده

  

  نامه اقليمی پاريس  توافق

اولی منفعت . دانند نامه اقليمی پاريس متعھد نمی  ھستند که خود را به توافق  ريه سه کشوری، نيکاراگوئه و سوامريکا

داند و دولت رسمی سومی درگير  بيند، دومی توافق پاريس را کافی نمی ھای فسيلی می کشورش را در استفاده از سوخت

  .جنگ داخلی است و تنھا بر يک سوم کشور حکمرانی دارد
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حد نصاب افزايش دمای   کشور توافق کردند٢٠٠ پاريس اين بود که حدود ٢٠١۵ دسمبرنامه اقليمی  فقاز نتايج مھم توا

ھا  در نظر گرفته شود و از تمام کشور) نسبت به مقطع ورود به عصر صنعتی شدن( زمين زير دو درجه سانتيگراد

ھر چند به عقيده . سانتيگراد انجام دھندخواسته بودند تالش خود را برای محدود کردن دمای زمين تا يک و نيم درجه 

 .ھم برای نجات زمين کافی نيست گران و شماری از مقامات سازمان ملل، حتی اين توافق حداقلی  تحليل

 .شدن ھمين توافق حداقلی را ھم به خطر انداخته است انداز عملی  از اين توافق چشمامريکااکنون خروج 

برای خروج از توافق، عزم اروپا و چين و بسياری ديگر از کشورھای ديگر را رسد تصميم واشنگتن  نظر می اما به

ھای انسان و توليد و انتشار گازھای گلخانه دليل گرمايش زمين و   که باور دارند فعاليتئیکشورھا. تر کرده است راسخ

 و فرانسه و المانويژه  به(  سبب شده تا اتحاديه اروپاامريکابه زبان ديگر خروج . ات اقليمی استتغييردر نتيجه 

 .تری پا به عرصه مقابله با گرمايش زمين بگذارند شان بود، ناچار با توان بيش  بر عملکرد فعلیئیکه نقدھا )ايتاليا

 را ويران کرد، دانشمندان امريکاکاترينا که بخشی از نيواورلئان  )ئیتندباد دريا(برای بيش از يک دھه و از زمان توفند

در سال . ای را در پی خواھند داشت  رويدادھای غيرعادیئیات آب و ھواتغييردھند که  سان پيوسته ھشدار میشنا و اقليم

  .پوشی کرد شد از اين ھشدار چشم  ديگر نمی٢٠١٧

ای از ھيوستون تگزاس شد، و  طرف شديم که منجر به راه افتادن سيلی گسترده در نواحی» ھاروی«ابتدا با توفان 

 ١٨٠نه را ويران کرد و به بيش از دويست ھزار خانه آسيب رساند، در مجموع خسارتی بالغ بر دوازده ھزار خا

رسانی را از کار   و متعاقب آن توفان ماريا در پورتو ريکو که شبکه برق در فلوريدا، سپس توفند ايراما. دالرميليارد 

ھا و اتفاقات بعدی آن تلفاتی با بيش از  اين طوفان. ترين خاموشی در تاريخ اياالت متحده شد انداخت و منجر به طوالنی

 .ھزار کشته بر جای گذاشتند

ای از   بادھای خشک و گرم ديابلو به مجموعهاکتوبردر ابتدای . زا آمدند ھای آتش آسا توفان ھای سيل پس از اين باران

ش يافتند و چھل و دو کشته بر جای  انجاميدند که در چشم بھم زدنی در نواحی کاليفرنيای شمالی گسترئیھا سوزی آتش

طبق نظر برخی از . ھای اطراف سانتاباربارا در کاليفرنيا گسترش يافت سوزی در تپه  آتشدسمبردر ماه . گذاشتند

با !) سوزی در کريسمس آتش( ھا سابقه آن بندی بی ھا و نيز زمان سوزی شناسان اندازه و شدت اين آتش دانشمندان و اقليم

 .زمين در ارتباط استشدن کره  گرم

 ئیای و اين رويدادھای آب و ھوا گويند که پيوندھای آشکاری ميان افزايش ميزان گازھای گلخانه دانشمندان اکنون می

گيری وجود   اين نتيجه٢٠١٧ در سال امريکابار در گزارش ساالنه انجمن ھواشناسی  برای اولين. غير عادی وجود دارد

  .شود  غيرعادی ممکن نمیئیاين رويدادھای آب و ھوا»  ساخته دست بشرئیو ھواات آب تغييربدون «دارد که 

 

ھا آشکار است، ولی  امريکائی و نيز اکثريت ئی احتماال برای اکثر دانشمندان آب و ھوائیات آب و ھواتغييراثرات 

 و اعضا اصلی کابينه او قصد ندارند از اين جھل عمدی نسبت به خطرات ترمپرئيس جمھوری اياالت متحده دونالد 

  . دست بکشندئیات آب و ھواتغييرکنونی 
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 را از عمل به تعھدات توافق پاريس معاف کرد، توافقی که طبق آن امريکا با تصميم خود ترمپ دونالد جوندر ماه 

ابد و افزايش ميانگين درجه حرارت کره زمين تا يک و نيم درجه سانتيگراد ئيای کاھش م ميزان توليد گازھای گلخانه

 .شود محدود می

 را مجازات امريکاًتوافق پاريس در حق اياالت متحده انصاف را رعايت نکرده و عمال « مدعی بود که ترمپدونالد 

المللی ھمه توليدکنندگان اصلی گازھای  ھای قبلی بين توافق پاريس بر عکس توافق.  که کامال کاذب استئیادعا. »کند می

 .کند  میمسؤول و نيز اياالت متحده را متعھد و ئی مثل ھند، چين، کشورھای اروپا-ای گلخانه

ت اين  خود را معاف از عمل به تعھدا٢٠٢١تواند زودتر از سال   نمیامريکانامه پاريس،  چنين طبق مفاد توافق ھم

 .قرارداد بداند

  را به عنوان مدير آژانس حفاظت از محيط زيستئیات آب و ھواتغيير اسکات پرويت، يکی از منکران ترمپدونالد 

EPA منصوب کرد. 

 دولت به   تا کنون، ھيچ يک از اعضای کابينه- نخستين وزير کشور کابينه رونالد ريگان-احتماال از زمان جيمز وات

 اسکات پرويت را به عنوان مدير آژانس ترمپدونالد . ويت با مسائل محيط زيست دشمنی نکرده استاندازه اسکات پر

 .منصوب کرد EPA حفاظت از محيط زيست

را تحت  (EPA) امريکاُوقتی که پرويت دادستان اکالھما بود سيزده بار آژانس حفاظت از محيط زيست اياالت متحده 

ترين  او از اصلی .«EPA ھای پيشگام در مبارزه عليه برنامه«: لينکدين خود نوشتتعقيب قانونی قرار داد و در صفحه 

 . استئیات آب و ھواتغييرھای بشری و  نسبت ميان فعاليت منکران

در برخی از اعمال  EPA ھای پاک، پرويت به عنوان مدير ريزی شده او از برنامه نيروگاه نشينی برنامه عالوه بر عقب

 ئیت دادخواستی را رد کرد که بنابر آن نبايد از مواد شيميائيبھار گذشته پرو: ر نيز پيشتاز استضد محيط زيستی ديگ

  EPA گرفت که پيشتر دانشمندان خود رد اين درخواست در حالی صورت می. کلروپريفيس در صنعت غذا استفاده کرد

 .امدھای زيانباری در پی خواھد داشت در صنعت غذا پيئیبه اين نتيجه رسيده بودند که استفاده از مواد شيميا

  .ھا است ميزان جيوه و ساير ترکيبات سمی توليد شده در نيروگاه چنين مخالف حد گذاری بر  او ھم

 

  ٢٠١٧ مارچ ٢٢تجمع ھزاران نفر در سانفرانسيسکو در روز کره زمين در 

اين قانون . وی با آن و در جھت مخالفالعملی وجود دارد مسا گويند که برای ھر عملی عکس فيزيکدانان نيوتنی می

  .طبيعی در سياست نيز صادق است
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 تازه به درون جنبش محيط ئیکنند، اين حمله گسترده نيرو  به ھر عمل زيست محيطی حمله میترمپ دونالد ئیتيم اجرا

 .کنند  مشارکت میامريکائیھا   جنبشی که در آن ميليون  دميده،امريکازيستی 

 به امريکاھا آشکار کرد، و صدھزار نفر از مردم از سراسر  روح تازه خود را در کف خيابان اين ،٢٠١٧در سال 

 . طلب کنندئیھا آمدند تا پاسخی معقول برای اين بحران آب و ھوا خيابان

ات آب تغيير ئیدر روز کره زمين و نيز يک ھفته بعد از آن جمعيت بسياری در بلوارھا واشنگتن دی سی برای راھپيما

 . گرد آمدندئیھواو 

ترين  اين توده يخ در شمالی.  کردتغييرچشم انداز قطب جنوب نيز   با جدا شدن يک کوه يخی عظيم،٢٠١٧در سال 

دانشمندان بر اين باورند که گرمايش آب و ھوا .  کيلومتر مربع بود۶٠٠٠ قسمت قطب جنوب قرار داشت و مساحت آن

  .عامل جدا شدن اين توده يخ بودات اقليمی ناشی از فعاليت انسان تغييرو 

 

  کيلومتر از وسعت درياچه اروميه کاھش يافته است٣٢٣

 کيلومتر از وسعت ٣٢٣فرھاد سرخوش، مدير دفتر استانی ستاد احيای درياچه اروميه اعالم کرد که در سال جاری 

  .درياچه اروميه کاھش يافته است

  

تراز آب درياچه اروميه : گفت) ايسنا( رگزاری دانشجويان ايران آذر به خب٢٩ – دسمبر ٢٠فرھاد سرخوش چھارشنبه 

 متر ٥٥/١٢٧٠ متر بود در حالی که سال گذشته در ھمين زمان تراز آب اين درياچه ٢٨/١٢٧٠ آذر سال جاری ٢٨در 

 .بود

 .متر کم شده است سانتی ٢٧بدين ترتيب در مقايسه با سال گذشته تراز آب درياچه اروميه 

 کيلومترمربع است که اين ميزان در مدت ٩٩/١٧٤٧ين افزود در حال حاضر وسعت درياچه اروميه چن سرخوش، ھم

 . کيلومتر مربع بود٩٦/٢٠٥٨مشابه سال گذشته 

 آذرماه سال گذشته ٢٨ ميليون مترمکعب اعالم شده در حالی که در ۵٨/١ آذر امسال ٢٩حجم آب درياچه اروميه در 

 . مترمکعب بود ميليون٧اين حجم يک ميليارد و 

 .شد، اکنون اين درياچه وجود نداشت ھای احيای درياچه اروميه به موقع اجرا نمی گفته مدير فرھاد سرخوش اگر طرح به

 مھر گفته بود که آب حوضه درياچه اروميه کاھش يافته ٢۶س سازمان حفاظت محيط زيست نيز ئيعيسی کالنتری، ر

 .افته است کاھش ي  درصد بارش٣٨چون در سال گذشته 
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ترين ميزان سطح وسعت خود   درصد از مساحت کل درياچه اروميه، طی دو دھه گذشته کاھش يافته و به کم٨٠بيش از 

ھا زمان   احيا شود اما بنابر آخرين گزارش١٣٠٢بنابر طرح دولت ايران قرار بود درياچه اروميه در سال . رسيده است

 .بينی شده اعالم شد  سال ديرتر از برنامه پيش، يعنی يک١۴٠٣احيای کامل اين درياچه سال 

اين درحالی است که مقامات .  مناسب نبوده است١٣٩۶اند که وضعيت درياچه اروميه در سال   کردهتأئيدمقامات ايران 

 .دولت يازدھم اعالم کرده بود که روند خشکی درياچه اروميه متوقف شده است

  

  يوتری نشانه بيماری روانی جدی استبازی طوالنی کامپ: سازمان بھداشت جھانی

 و ئیھای ويدئو  ساعت متوالی پرداختن به بازی١٢گويد  سازمان بھداشت جھانی، در تازه ترين گزارش خود می

تواند نشانه بيماری  شود، بلکه می تان نمی شدن و سرسام گرفتن افراد خانواده و دوستان کامپيوتری، فقط موجب ناراحت

 .روانی جدی باشد

ھای  ھای ويدئوئی به فھرست بيماری ھای مربوط به بازی زمان بھداشت جھانی، در حال افزودن روان پريشیسا

پردازند، ممکن است  ھای ويديوئی می سال آينده کسانی که که به مقدار زياد به بازی. المللی خود است بندی شده بين طبقه

 .در آن فھرست بيابند» ھای الکترونيکی به بازیپريشانی روانی وابسته «عنوان مبتال به  نام خود را به

ھای  قدر پای بازی  کند که چهکنترولشود که نتواند خود را  موجب اين فھرست، پريشانی روانی به کسی تلقی می به

 .ھا بازی از پای آن برخيزد نشيند و يا نتواند پس از ساعت الکترونيکی می

با وجود ھر پيامد منفی، اخراج شدن به دليل روزھا غيبت، : نوشته استسازمان بھداشت جھانی، در مقدمه گزارش خود 

 .توانند دست از بازی بردارند مبتاليان به روان پريشی بازی نمی

قدر قوی است که آثار وخيمی در شخصيت، خانواده، زندگی  الگوی رفتاری اين مبتاليان آن«: در اين گزارش آمده

تواند مداوم يا  اين الگوھای بازی می. ھای پر اھميت زندگی شخص مبتال بگذارد هاجتماعی، آموزشی، شغلی و ديگر جنب

 ».ای باشد، يا قطع و وصل شود دوره

با اين . در اين گزارش آمده است که اين رفتار بايد يک سال ادامه داشته باشد، تا به آن روان پريشی بازی اطالق شود

 .تواند آنالين باشد يا آف الين  بيماری روانی بازی الکترونيکی، می.تر باشد تواند کوتاه حال در موارد حاد، اين دوره می

  

   ٢٠١٧برنده نوبل ادبی سال 

 و برنده نوبل ئیتبار بريتانيا یجاپانگورو، نويسنده  کازو ايشی. گورو، است  کازو ايشی،٢٠١٧برنده نوبل ادبی در سال 

خواھند  خواست که اگر می» جھان اول«بل و نھادھای اولی در اش به اين مناسبت، از آکادمی نو ادبی در سخنرانی

ھای  نظری را در سنجش کاری و تنگ بايست به تنوع فرھنگی احترام بگذارند و محافظه ای داشته باشد، می ادبيات آينده

  .ادبی کنار بگذارند

ت خواننده را برانگيزند، توانند عطوف  که میئیھا گورو در رمان آکادمی نوبل اعالم کرده است که کازو ايشی

. کند که در پس اين توھم نھفته است که ما با جھانمان در پيوند قرار داريم  را در زندگی بشر آشکار میئیھا پرتگاه

  :گويد ای که به مناسبت نوبل ادبی ايراد کرد و در سايت آکادمی نوبل به چند زبان منتشر شده، می گورو در خطابه ايشی

» ای گوشه«توانيم در اين  اما اجازه بدھيد کمی فکر کنيم که چگونه می. لت را در جھان برقرار کرددشوار بتوان عدا«

کنيم، دنيای ديگری  خوانيم و جوايزی به ھم اھدا می نويسيم و می که در اختيار ماست، در ھمين زاويه ادبيات که می

 ». فرھنگی به تنوع اھميت بيشتری بدھيمبايست از نظر ای داشته باشيم، می خواھيم آينده اگر می. بسازيم
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اش، درباره اھميت تنوع فرھنگی برای بقای ادبيات داستانی در جھان   در ادامه خطابه٢٠١٧برنده نوبل ادبی در سال 

 :گويد می

بايست جھان ادبی ما گسترش پيدا کند و از انحصار نخبگان فرھنگی که گوشه راحتی برای خود  قبل از ھر چيز می«

ھای  بايد روحيه جستجوگری را در خود تقويت کنيم و ببينيم که با نويسندگانی که در سرزمين. اند بيرون بيايد هساخت

بينی را در  کاری بيش از حد و کوتاه بايست محافظه سپس می. کنند چه تجربه مشترکی داريم دوردست زندگی می

. آورند آوری برای بيان خودشان روی می زه و گاھی سرگيجهھای تا ھای آينده به فرم نسل. ھای ادبی کنار بگذاريم سنجش

 ».ھا حمايت کرد بايست قواعد ژانر را کنار گذاشت و از نوآوری می

کرد در سال  ھا تحقيق می پدر او که در زمينه اقيانوس.  متولد شدجاپان در ناگازاکی در ١٩۵۴ نومبر ٨گورو  کازو ايشی

 به ١٩٨٩او نخستين بار در سال . گورو در بريتانيا پرورش يافت ين بود که ايشیچن.  به بريتانيا مھاجرت کرد، ١٩۶٠

 . سفر کردجاپان

 تحصيالتش را در رشته زبان انگليسی و فلسفه در دانشگاه کنت به پايان رسانده، با ھمان ١٩٨٩گورو که در سال  ايشی

به ترجمه امير ( »ھا رنگ تپه منظره پريده«مان در ر. ای صاحب سبک خود را شناساند نخستين رمانش به عنوان نويسنده

کند که بعد از مرگ ھمسرش و خودکشی دخترش دوران  ی را روايت میجاپانسرگذشت زنی )  نشر نيال- امجد

 .آورد سان شده به ياد می اش در ناکازاکی را در يک عمارت بلندمرتبه در شھری که با خاک يک بارداری

اش به بريتانيا مھاجرت کرده است، در خطابه نوبل  ای جنگ جھانی دوم ھمراه با خانوادهھ او که در پنج سالگی، در سال

ھای  ًکند و در روايتی کامال شخصی و درونگرا که از سال ھای مھاجر اشاره می اش به دوگانگی فرھنگی انسان ادبی

 چندان منطبق نبود و فقط  با واقعيتساخته بود که » یجاپان«گويد در ذھنش  دھد می اش در بريتانيا به دست می جوانی

خاطره سرزمين مادری را در ذھن او زنده نگه دارد و از نظر شخصی اين کشور را برايش ممتاز : يک خاصيت داشت

 .يافتنی جلوه دھد و ملموس و دست

) شر کارنامه ن-به ترجمه نجف دريابندری ( »بازمانده روز«گيری رمان  اش به چگونگی شکل گور در خطابه نوبل ايشی

سرگذشت مردی به نام استيونز که در خانه يکی از اشراف انگلستان : کند ترين آثارش ھم اشاره می و يکی از مھم

کند در پيوند با جھان قرار داشته اما عمال  انسانی که گمان می. کند خدمت بوده و خاطراتش را برای ما بازگو می پيش

در اين رمان، استيونز در لحظاتی کمياب در پايان اثر به . ھايش گذرانده است ته و بيگانگی با خواسئیعمری را به تنھا

پذيری تأثير: کند اش به نکته مھمی اشاره می گورو در خطابه نوبل ايشی. برد ای که در پيش گرفته پی می تباھی زندگانی

در «ل پروست، مارچثر سترگ  در کنار افلمای از نويسندگان بعد از جنگ از موسيقی و  او به عنوان نسل تازه

 ».جستجوی زمان از دست رفته

را بازنويسی کرد » بازمانده روز «امريکائیدان و خواننده  ای از تام ويتس، موسيقی  ترانهتأثيرگويد تحت  گورو می ايشی

 نيز امريکائیير ساخته ھاوارد ھاکس، کارگردان شھ» اث سنچری توئنتی « فلماو از .  دادتغييربندی اين اثر را  و پايان

 -نقطه عطف زندگی يک نويسنده در چنين لحظاتی  «:کند اش ياد می کننده در زندگی ادبی تعيينعنوان يکی از لحطات  به

افتند و  اين لحظات، در آرامش و در حريم زندگی شخصی اتفاق می. گيرد  شکل می- فلمبا شنيدن يک ترانه يا ديدن يک 

 ».انجامد به کشف و شھود می

 -به ترجمه ياسمين محمدی ( »ھنرمندی از جھان شناور«، ) نشر ققنوس- به ترجمه سھيل سمی ( »ھرگز رھايم مکن«

 نشر - به ترجمه مژده دقيقی ( »وقتی يتيم بوديم«، ) نشر ققنوس-به ترجمه سھيل سمی ( »تسلی ناپذير«، )انتشارات افزاز
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از ديگر آثار اين نويسنده برجسته است که به زبان )  نشر ققنوس-به ترجمه سھل سمی ( »غول مدفون«و ) ھرمس

 .فارسی ترجمه شده است

  

  کردند تباران بيش از سه ميليون و ششصد ھزار سال پيش روی درختان زندگی می انسان

تباران را  منقرض شده ای از انسان) گونه( تازگی موفق شدند اجزای اسکلت سرده ی جنوبی بهافريقاديرين شناسان در 

 کشف شده ئیاين اسکلت توسط رونالد کالرک، ديرين شناس بريتانيا.  آن بازچينی کنندئینار يکديگر در شکل نھادر ک

 .گردد  ھزار سال پيش باز می۶٧٠ ميليون و ٣بر اساس نظر آقای کالرک، قدمت اين اسکلت به . است

سازی چيدمان اصلی اجزای اين باز.  در غاری در نزديکی ژوھانسبورگ کشف شد١٩٩۴اجزای اين اسکلت از سال 

ھا بسيار شکننده بودند و برای  به گفته اين ديرينه شناس، به اين دليل که استخوان. اسکلت بيست سال زمان برده است

» کوچک پا« اين اسکلت که صاحب آن با نام .ھا جستجو در غار انجام شده است کار تحقيق به کندی پيش رفت يافتن آن

 .تبار با قدمت بيش از يک و نيم ميليون سال است ترين اسکلت از يک انسان شود کامل شناخته می

ھزار سال  ۴٠٠تبار بيش از  تخمين ديرينه شناسان از عمر اين انسان» کوچک پا«ھای  با پايان عمليات چينش استخوان

ی ترين نمونه يک با عمر تقريبی سه ميليون و دويست ھزار سال، قديم» لوسی«و پيش از اين، . ابدئيافزايش م

 .اند ھای کنونی بوده گونه از پستانداران، منشا ما انسان دانشمندان معتقدند اين. رفت ُاسترالوپيتک به شمار می

ھای امروزی  بسيار شبيه دستان انسان» کوچک پا«دھد که دستان  ھای انجام شده بر روی اين اسکلت نشان می بررسی

ن ئياجداد ما پيش از پا«: گويد باره می رون کالرک در اين.  ساعدھايش بوده استتر از بوده، ساق پاھای او نيز بزرگ

 ».توانستند راه بروند ھا می ھنگامی که زندگی روی درخت را ترک کردند، آن. توانستند بايستند آمدن از درختان می

گفته اين ديرينه  به. وده استدھد که او زنی سی ساله ب نشان می» کوچک پا«ھای  ھای انجام شده بر روی دندان کاوش

 .شناس، در آينده نزديک بيست مقاله علمی درباره نتايج اين تحقيقات منتشر خواھد شد

 

 ھای غذائی بريتانيا به پرھيز از پنج رژيم غذائی معروف توصيه انجمن رژيم

 معروف پرھيز ئینج رژيم غذا بريتانيا در آستانه سال نوی ميالدی از مردم خواسته از گرفتن پئیھای غذا انجمن رژيم

 .کنند

 کيتی ئیھای غذا ، آلکالين، پيوپی، کتوژنيک و مکمل(Raw Vegan) خواری مطلق خام گياه: اين پنج رژيم عبارتند از

 .پرايس

آيد که باورکردنی نيست احتماال مفيد ھم  نظر می قدر خوب به گويد اگر رژيمی آن سيان پورتر از انجمن تغذيه بريتانيا می

 ».يستن

 کرده که بھتر است از اين پنج رژيم پرھيز شود اما دکتر عاصم ملھوترا مبدا رژيم پيوپی از تأئيدبنياد تغذيه بريتانيا ھم 

 .روش خود دفاع کرده است

خواری مطلق پرھيز  گياه. اند  طرفداری کردهئینت پالترو، مگان فاکس و استينگ از اين رژيم غذائيھنرمندانی چون گو

خواری به معنای آن است گياه  خام. ونه غذای حيوانی است از جمله لبنيات، تخم مرغ، عسل، صدف و حشراتاز ھر گ

 .گراد حرارت ببيند  درجه سانتی۴٨ شود و نبايد بيش از ئینبايد به ھيچ وجه تصفيه، کنسرو يا فرآوری شيميا

برد بنابراين بدن برای تجزيه   را از بين میئی غذاھای طبيعی مواد طرفداران اين رژيم، بر اين باورند که حرارت، آنزيم

 .برد تر تالش کند عالوه بر اين که حرارت بخشی از مواد مغذی را ھم از بين می و ھضم اين مواد بايد بيش
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که برخی گياھان مثل سيب  شود عالوه بر اين اما حرارت باعث ايجاد برخی مواد مغذی در برخی گياھان مثل ھويج می

 . توان خام خورد  نمیزمينی را

ريزی کنيد تا مواد  برای برخی گياھخواری مطلق معادل تغذيه سالم است اما بايد به دقت برنامه«: گويد خانم پورتر می

 ».مغذی مھم به بدن شما برسد

 را ١٢ ب تأمين دی و ويتأمينخواران مطلق اين است که مصرف وي توصيه نظام بھداشت و درمان بريتانيا به گياه

 . در نظر داشته باشندئیعنوان مکمل غذا به

 طرفدار اين رژيم امريکائیعروس سابق ملکه بريتانيا و تام برادی، بازيکن فوتبال -سارا فرگوسن، دوشس يورک 

  .ھستند

. کند  میتغييرخوريم  چه می خون و بدن انسان بر اساس آن) اسيديته( pH اين رژيم بر پايه اين فرضيه شکل گرفته که

 نگه ٤٥/٧ و ٣٥/٧خون را در محدوده بسيار تنگ  pH بدن انسان. ی اين فرضيه ھيچ نشانه علمی وجود نداردبرا

کند که چه خورده باشيم،  افتد و فرقی نمی دارد چرا که اگر اسيديته خون از اين محدوده خارج شود حيات به خطر می می

 . در ھمين محدوده باقی خواھد ماندخون pH برای بدن طبيعی که تغذيه کرده باشد، در ھر حالتی

، پوکی )آرتروز(  مثل آرتريتئیھا باعث بيماری» اسيد بيش از حد« بر اين باورند که ئیطرفداران اين رژيم غذا

 .شود ھای کبد و کليه و حتی سرطان می استخوان، بيماری

 .ات اسيد بدن را خنثی کنيمکنند با خوردن غذاھای غير اسيدی مثل ميوه و سبزيج ھا توصيه می بنابراين آن

ی تأثيرشود اما  دھند که خوردن ميوه و سبزيجات باعث کاھش وزن می ه تحقيقات بريتانيا نشان میمؤسسھای  پژوھش

 .خون ندارند pH بر

 .شود کاھش دريافت کالری است نه کاھش اسيديته خون چه باعث کاھش وزن می گفته خانم پورتر، آن  به

 درمان بريتانيا اين است که برای سودمندی رژيم آلکالين شواھد علمی وجود ندارد و محروم توصيه نظام بھداشت و

 .، مفيد نيستئی از مواد غذائیھا کردن بدن از گروه

ھای غذا يا برای بازيابی قوا و رساندن آب به بدن   را به عنوان جايگزين صبحانه يا وعدهئیھا کيتی پرايس نوشيدنی

ھا  ھا باعث تقويت قوام عضالت و محافظت از آن بنا بر سايت رسمی اين محصوالت، اين نوشيدنی. روانه بازار کرده 

  .کند چنين ولع خوردن را کم می شود و ميل به خوردن ھله ھوله و ھم می

تواند نوعی مشوق باشد اما سرکوب اشتھا نه توصيه  گويد کاھش سريع وزن می  بريتانيا میئیھای غذا انجمن رژيم

 .د، نه سالم است نه قابل دوامشو می

 ممکن است برای کسانی که بايد وزن زيادی کم ئیھای غذا ھای وعده جايگزين«: گويد سارا کو از بنياد تغذيه بريتانيا می

 ».ھا را زير نظر متخصص سالمت استفاده کرد کنند مناسب باشد اما بايد ھميشه آن

ی را به کار گرفته و باعث کاھش وزن و کاھش احتمال ابتال به ديابت ا رژيم پيوپی مدعی است که اصول رژيم مديترانه

  .شود نوع دوم می

تر از مردم  را دارد و ساکنان آن اغلب ده سال بيش» ترين دھکده دنيا سالم«ای در ايتاليا است که لقب  پيوپی نام دھکده

تن، آزاد ( ھای روغنی ست از سبزيجات، ماھیھا پر ا  آنئیرژيم غذا. رسند کنند و به صد سالگی می ديگر نقاط عمر می

 .کند شود اين نوع تغذيه از ديابت نوع دوم جلوگيری می گفته می. ھا و مغز دانه) ، خال خالی، ساردين/سمون/

دکتر عاصم ملھوترا و دانال انيل با اقتباس از تغذيه مردم اين روستا، رژيمی کم کربوھيدرات، پر چربی، حاوی سبزی 

 .روی در نوشيدن الکل ھای روغنی توصيه کردند در کنار ورزش و پرھيز از زياده اھیو ميوه و م
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جات را  و شيرينی) زمينی برنج، نان، سيب( گاھی، پرھيز از گوشت قرمز و نشاسته چنين روزه گرفتن گه ھا، ھم آن

 .توصيه کردند

. اند کرده» مصادره«ای را برای مقاصد خود  انه مديترئیگويد اين دو نفر رژيم غذا  بريتانيا میئیھای غذا انجمن رژيم

 .خوانده است» مسخره«پيتزا را ) نان( ھا به گنجاندن روغن نارگيل و گل کلم به عنوان پايه اين انجمن توصيه آن

 است اما اين تغذيه کم ئیھای غذا ترين رژيم ای يکی از سالم دانيم که تغذيه مديترانه ما می«: گويد خانم پورتر می

  ».بوھيدرات نيستکر

و ) ماکارونی( ھای غذا شامل پاستا ای در تمام وعده گويد تغذيه مديترانه کند و می  میتأئيدبنياد تغذيه بريتانيا ھم اين را 

 .برنج است

ای در کليت آن نيست  گويد توصيه به خوردن مقدار زيادی چربی اشباع شده نتيجه بررسی رژيم مديترانه خانم پورتر می

 :کند در آن لحاظ کنند  میتأئيدی شده چيزی را که شواھد بلکه سع

تری  شود و در کل فرد کالری کم تری می ھای سالم شود، چون باعث انتخاب چرا اين نوع تغذيه باعث کاھش وزن می«

 ».کند دريافت می

مستقلی است که رژيم پيوپی ارزيابی «: گويد اما دکتر ملھوترا که متخصص قلب و مشاور مجمع ملی چاقی است می

دھد تا بسياری از  ترين دھکده ھای دنيا را با آخرين تحقيقات پزشکی و تغذيه و ورزش پيوند می اسرار يکی از سالم

 ».اعتبار کند ھای امروزی صنعت کاھش وزن و سالمت را بی افسانه

ز اين رژيم حمايت المللی، متخصصان تغذيه، پژوھشگران و متخصصان ورزشی ا شماری از پزشکان برجسته بين«

 ».اند کرده

به نظر من .  بريتانيا را زير سوال بردئیھای غذا  با انجمن رژيمئیھای مختلف صنايع غذا بايد پيوند و نفوذ شرکت«

 ».ھای تغذيه به حساب آورد توان اين انجمن را منبعی مستقل برای توصيه نمی

کنيم   که ما منتشر میئیھا تحليل«: ر ملھوترا چنين پاسخ داد بريتانيا به اظھارات دکتئیھای غذا گوی انجمن رژيم سخن

 ».گذارد ی بر آن نمیتأثير کشور ئیبر اساس شواھد علمی است و روابط مھم ما با توليد کنندگان صنايع غذا

به شواھد علمی » ای بھداشت و مراقبت  نظام حرفه«گويان ما مثل تمام متخصصان تغذيه بايد برای عضويت در  سخن«

 ».پايبند باشند

 .کنند ، کيم کارداشيان و الک بالدوين از اين رژيم پيروی میامريکاشود کوبی برايانت، ستاره بسکتبال  گفته می

شود و کربوھيدرات بايد از سبزيجات  در اين رژيم کربوھيدرات بسيار کم، چربی زياد، پروتئين متوسط توصيه می

 .شود تأمينھا  ھا و دانه نشاسته، مغزدانه بی

را از ) گلوکز( تواند قند خون ھدف اين است که بدن به شرايط کتونی سوق داده شود يعنی مثل زمانی که بدن نمی

 .کند  کند و برای توليد انرژی شروع به سوزاندن چربی میتأمينکربوھيدرات 

طور  کند در حالی که اين شود اين رژيم سرطان را درمان می نکته منفی اينجاست که گفته می«: گويد خانم پورتر می

 ».نيست

 :شود ھم حذف می شود او می گويد با نخوردن کربوھيدرات، چيزھای کم کالری ديگری که معموال ھمراه آن خورده می

کنيد، اگر خوردن نام را کم کنيد خوردن کره را  ای را ھم حذف می اگر کربوھيدرات مثل پاستا را حذف کنيد سس خامه«

 ».کنيد  خوردن بيسکويت را کم کنيد خوردن شکر را ھم کم میاگر. کنيد ھم کم می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١٣

ھا مھم است ھم کاھش  که برای سالمت روده) ئیالياف غذا( گفته خانم پورتر، خطر اين کار اين است که خوردن فيبر به

 اما بعيد است گويد اين روش ممکن است برای کاھش وزن در کوتاه مدت موثر باشد بنياد تغذيه بريتانيا می. کند پيدا می

 .بتوان اين کاھش وزن را حفظ کرد

 : بريتانيا استئیھای انجمن رژيم ھای غذا ھا توصيه در نھايت اين

  .وضعيت خورد و خوراک و خلق و خوی خود را ھر روز ثبت کنيد تا به ارتباط اين دو پی ببريد

 .ھا حواس خود را از خوردن پرت کنيد ادن آن را که ربطی به غذا ندارند تھيه کنيد تا با انجام دئیفھرستی از کارھا

 .گذارد  عظيمی بر سالمت شما میتأثيرکاھش پنج تا ده درصد وزن : اھداف منطقی داشته باشيد

 .شود ھنگام خوردن کار ديگری نکنيد مثل تماشای تلويزيون، اين باعث پرخوری می

دار مثل  يمی با پروتئين و نيمی با کربوھيدرات نشاستهنصف بشقاب خود را با سبزی و ساالد پر کنيد و نيمه ديگری را ن

 .زمينی برنج و سيب

 

  ارزش دنيا ھای بی پول

 لایر ايران است، از ھنگام جنگ ايران و عراق سير نزولی ارزش ٠١٨/٤٢ برابر با امريکائی دالريک :  لایر ايران-

المللی و تحريم سيستم بانکی اين  ترده اقتصادی بينای اين کشور و اعمال مجازات گس لایر ايران آغاز و با تھديد ھسته

چنان  اين عوامل باعث شده که ايران نتواند وارد بازارھای جھانی شود و پول اين کشور ھم. کشور شتاب گرفت

  .ترين پول جھان شناخته شده است ارزش بی

  

ارزش بودن پول اين کشور وضعيت  ليل بی لایر کمبوديااست، د٤٠٦٠ برابر است با امريکائی دالريک :  لایر کمبوديا- 

  .بد اقتصادی اين کشور است

 

ی جنوبی امريکا پارانی است، پاراگوئه دومين کشور فقير در ٥٥٠٠ برابر با امريکائیيک دالر :  پارانی پاراگوئه-

  .ارزش بودن پول اين کشور فقر و فساد اداری است است و دليل بی
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 به افريقائی لئون است، سيرالئون يکی از فقيرترين کشورھای ٧٥٠٠ برابر با يکائیامر دالريک :  لئون سيرالئون-

  .کار است ارزش بودن پول اين کشور نيز فقر، تورم پولی و وجود باندھای تبه  دليل بی.رود شمار می

 

  کيپ الئوس-

   کيپ٨٢٠٠ برابر است با امريکائیيک دالر 

 را  ن آورده است، اما اکنون پول اين کشور کم کم سير صعودیئين کشور را پابا آن که دولت الئوس عمدا ارزش پول اي

  .کند طی می

 

 روپيه اندونزی است، با آن که اقتصاد اندونزی در حال پيشرفت ٣٠٠/١٣ برابر با امريکائی دالريک : روپيه اندونزی -

  . مانده استارزش باقی باشد، اما پول اين کشور ھنوز بی است و از ثبات برخوردار می

 

ارزش بودن پول اين کشور در ماليات   ربل است علل بی٨٠٠/١٩ برابر است با امريکائی دالريک :  ربل بيالروس-

  .توان يافت سنگين، وضعيت نسبتا بد اقتصادی و فساد اداری می

 

  . دانگ ويتنام٧٠٠/٢٢ برابر است با امريکائی دالريک :  دانگ ويتنام-
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    ای در فضا وی زمين از نقطهجريان زندگی بر ر

کردند که  بسياری فکر می.  سطح زمين را با وضوح از فضا ببينند ھا مطمئن نبودند که بتوانند شصت سال پيش انسان

ھا ديده  ھا و قاره گذارند که اقيانوس کنند، و بنابراين نمی ی ديگر موجود در جو نور را پخش می ھا گرد و غبار و افشانه

 .شوند

ای برای  ھای ويژه فضانوردان از دوربين. نشان دادند که جريان اين گونه نيست» آپولو«و » گمينی«ھای  هبرنام

کند تا  دھد، و به ما کمک می  ما را نشان می ی زنده  و پيچيدگی سيارهئیکنند که زيبا برداری از زمين استفاده می عکس

ِ◌ گياھی و   ثبت زندگی  ساله۴۵يت مأموراولين ماھواره  ١٩٧٢در سال . دوران تحقيق زمين از فضا را آغاز کنيم

ما . شود ابند، تصاوير ما ھم پوياتر میئيای گسترش م طورکه آرشيوھای ماھواره ھمان«. پوشش خشکی را آغاز کرد

 ».اکنون قادريم تا روندھای طوالنی مدت را بررسی کنيم

ھای بارانی از  ھا طی فصل ھا و بوته  علف. اند ر گذراندهات فصلی شديدی را از ستغييرِبرای مثال علفزارھای سنگال 

کامتون تاکر به کمک اطالعات . شوند شود خشک می کنند، و سپس وقتی که بارش باران قطع می  رشد مینومبر تا جون

 فضا ھا را از  ميالدی موفق شد تا ميزان سبزی گياھان و خشک شدن آن٨٠ و ٧٠  ھای اوليه ھواشناسی در دھه ماھواره

ای از دو طول موج را  ھای ماھواره  داده ای برای مقايسه او شيوه. گيری کند ببيند، و ميزان کلروفيل در گياھان را اندازه

وقتی که نخستين تصاوير را ديديم «: سازد گيری کمی ميزان سبزی گياھان را ممکن می ای که اندازه ابداع کرد، شيوه

 ».کند  میتغييردادند که چگونه زندگی گياھی ساالنه  بودند زيرا نشان میآور  اين تصاوير شگفت. متعجب شديم

. کنند کنند و مواد گياھی توليد می وقتی که دمای ھوا خوب است و آب و نور خورشيد در دسترس، گياھان فتوسنتز می

تراکر و . گردانند بازمیکنند و نور مادون قرمز را به فضا  برگ درختان با قدرت تمام نورھای آبی و قرمز را جذب می

 .گيری کنند ھمکارانش از طريق مقايسه ميزان نور قرمز با مادون قرمز موفق شدند پوشش گياھی يک منطقه را اندازه

برداری پيوسته و سرتاسری از زندگی گياھی در مناطق مختلف خشکی  عکس ھای ناسا با ، ماھواره١٩٩٧ز سال ئياز پا

اکنون ناسا به مناسبت بيستمين سال آغاز پروژه تصويربرداری از زمين مقاالت . اند  بودهھا، راوی اين حيات و اقيانوس

 داشته ئیات آب و ھواتغييربرداری ناسا ھدفی فراتر از ثبت   عکس اين پروژه.  آن منتشر کرده است  دربارهئیو ويدئوھا

 تغيير و افزايش دما سبب ئیت آب و ھوااتغييردھد چگونه  ھا نشان می برداری است، ولی نتايج حاصل از اين عکس

  )ن مطلب مراجعه کنيدئيبه عکس پا( .ھا و ساير مناطق خشک شده است رنگ سياره زمين در مناطق قطبی، اقيانوس

 

 ھای ناسا و زمين در حال تنفس ماھواره

کنند و  کربن ھوا را جذب میاکسيد  زدن دی ھا ھنگام جوانه شود، و برگ  شمالی اکوسيستم در بھار بيدار می در نيم کره

گر اين جريان زندگی گياھی ھستند و از گسترش آن  ای در فضا نظاره ھای ناسا از نقطه  ماھواره- دھند اکسيژن پس می

ھا گياھان ريز از طريق انعکاس نور خورشيد در سطح آب به  چنين در اقيانوس ھم .کنند برداری می طور پيوسته عکس به

 حال دانشمندان به  در ھمان. آيند اکسيدکربن به وجود می  دی کننده ھا ارگانيسم جذب ھا ميليون ز آنآيند و ا حرکت در می

 .کنند  اين گياھان را ترسيم می  رنگتغييرھا  کمک ابزارآالت حساس به نور در ماھواره
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ھای فيزيکی زمين را ثبت  تطور پيوسته نه تنھا خاصي ناسا به ھای  شود که ماھواره ز امسال، بيستمين سال میئيبا پا

:  ديگر منحصر به فرد ساخته است کنند که زمين ما را در ميان ھزاران جھان چنين چيزی را ثبت می اند، بلکه ھم کرده

 .يعنی زندگی

. آغاز کردند ١٩٧٠ی  ھا از فضا را در دھه گيری جريان زندگی در خشکی و اقيانوس بار فرآيند اندازه ھا نخستين ماھواره

 ئیبه ھوا پرتاب شد و از آن زمان آژانس فضا SeaWiFS   ماھواره١٩٩٧ی اين روند زمانی کامل شد که در سال ول

يک انيميشن جديد کل . ھا را ثبت کرده است ِبه شکل پيوسته و سراسری جريان زندگی در مناطق خشکی و اقيانوس

ِ طوالنی  اين مشاھده«. دھد ه در چند دقيقه نشان می ساله را که توسط چندين ماھواره صورت گرفت جريان اين ثبت بيست

ھا  کشد، با فصل  ما است، اين زمين است، که ھر روز نفس می  زنده گری جذاب از سياره ای يک فرآيند تصوير ماھواره

  ».دھد ھا پاسخ می کند، و به خورشيد، به بادھای متغير، دما و جريان اقيانوس  میتغيير

 

 سال گذشته، مشاھداتی پيوسته از حيات بر روی زمين و در سطح ٢٠دار ناسا در  ای و ادامه وارهھای ماھ برداری عکس

تا ) پوشش گياھی اندک(ای  پوشش گياھی در مناطق خشکی خود را در طيفی از رنگ قھوه. دھد ھا را نشان می اقيانوس

ھا در طيفی از  ھا يا فيتوپالنکتون قيانوسکند؛ پوشش گياھی سطح آب ا آشکار می) پوشش گياھی متراکم( رنگ سبز تيره

ھا از تنوع پوشش گياھی در مناطق خشکی و سطح آب  اين تصوير. شود آشکار می) زياد(تا زرد )  کم( ای رنگ قھوه

حساس ( NASA/NOAA برداری از قبيل آالت عکس ، و ابزار SeaWiFSای مثل ھای ماھواره  ھا حاصل داده س اقيانو

 .ھستند) زبه نور مادون قرم

گسترانند   خود را می ه رشد ھا محدود شود، و در ھمان حال که بوته اند که قطب شمال سبزتر می ھا نشان داده ماھواره

کند تا ميزان محصوالت   ھمچنين به ما کمک میئیمشاھدات فضا. ابدئيميزان رشدشان نيز با افزايش دما افزايش م

. ھای بزرگ نسبت به عاليم آن ھشيار شويم کنيم، و قبل از شروع قحطی تعيين زمين را  کشاورزی در سرتاسر کره

گياھان (ھا  ات در جمعيت فيتوپالنکنتونتغييرکنند تا  ھا به ما کمک می شوند، ماھواره ھا گرم می که آب اقيانوس ھنگامی

در اين » ولوژيکیھای بي بيابان« زمين و نيز گسترش  در سرتاسر پنج اقيانوس بزرگ کره) شناور در سطح دريا

ابد و آب و ھوای زمين ئيرفته افزايش م اکسيدکربن در جو رفته طور که ميزان دی ھمان. ھا را تشخيص دھيم اقيانوس

 .کند کننده در پايش ميزان کربن منتشر در زمين ايفا می تعيينشود، دريافت ناسا از زندگی گياھان نقشی  گرمتر می

 ئیھا بارانی و خشک بر گياھان در جاھا  زمين، دانشمندان توانستند اثر فصل اط کرهبا گسترش اين مشاھدات به ساير نق

ھای سرتاسر  ھای بزرگ در جنگل ی شمالی، و اثر حريقامريکاھا در  دادن  را دنبال کنند، و نيز زمان شکوفهافريقامثل 

  .جھان را ببنند

) گياھان شناور در درياھا( ھا ھا فيتوپالنکتون قيانوسدر بستر ا. ھمه مناطق خشکی تنھا بخشی از داستان است با اين

اکسيد کربن را به کمک ترکيب مناسبی از  چون گياھان مناطق خشکی آب و دی ھای کوچکی که ھم ارگانيسم. وجود دارند

ات جزئی در رنگ تغييرتوانند   که میئیھا ماھواره. کنند نور خورشيد و مواد مغذی به اکسيژن و شکر تبديل می

 .اند  کمک کرده ھا ات در جمعيت فيتوپالنکتونتغييرھا را پايش کنند به دانشمندان برای دنبال کردن  قيانوسا
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پردازند که  ات زندگی گياھی در مقياسی سرتاسری به اين موضوع میتغيير سال دنبال کردن  دانشمندان پس از بيست

  .دھند  پاسخ میات شرايط محيطیتغييرھا به  ھا و اکوسيستم بوم چگونه زيست

 درياھا  دھد که روند طوالنی افزايش دمای سطح آب ھا نشان می  زندگی در اقيانوس تحقيقات اخير صورت گرفته درباره

اين مناطق به اصطالح . گسترش يابد» ھای بيولوژيک بيابان«شود که مناطق اقيانوسی به اصطالح بيابانی يا  ِموجب می

ھا ودرياھا مرزی محکم  شدن آب سطح اقيانوس با گرم«. ھا ھا در آن ندک فيتوپالنکنتونبيابانی مناطقی ھستند با رشد ا

» .گردد ھای فقير از مواد مغذی ايجاد می ھای سرشار از مواد مغذی و نورخورشيد، و آب ھای عميق، سرد و آب بين آب

ھا و  ای برای ماھی اند پيامدھای جدیتو رسند و اين امر می ھا در سطح آب نمی در نتيجه مواد مغذی به فيتوپالنکتون

 . به ھمراه داشته باشدئیاکوسيستم دريا

ھای فصلی درياھا  که يخ ھنگامی. گويند  سخن میتغييرھا از يک  در اقيانوس منجمد شمالی رشد انفجاری فيتوپالنکتون

 که جز ئیھا شود، ارگانيسم ھای گرم و نورخورشيد موجب رشد انفجاری و ناگھانی فيتوپالنکتون می شوند، آب آب می

ولی اين رشد انفجاری و سبزشدن ناگھانی چند . شود بندی می ھا و برخی حيوانات ديگر دسته خوراک پرندگان، ماھی

 .مند شوند دھد که حيوانات به آنجا رسيده باشند و بتوانند از آن بھره ھفته زودتر از زمانی رخ می

ای در گذشته نشان   ماھوارهئیھا  آن با نتايج حاصل از تصويربرداری هھای اخير و مقايس در مجموع تصويربرداری

ھای  چنين اين تصويربرداری ھم. کند  میتغييرھای گياھی چگونه  ھا پوشش اقيانوس دھد که در مناطق خشکی و  می

 جوانب آن  تن ھمهھم پيوسته روی زمين را به شکلی کلی و با در نظرگرف کنند که زندگی به ای به ما کمک می  ماھواره

 .ھای فيزيکی اين سياره، مطالعه کنيم مثل وضعيت جو، ميزان بارندگی و ساير ويژگی

 

  سخن پايانی

گويم به اميد اين که سال تازه، سرآغازی برای مبارزه  ھای آزاده جھان تبريک می سال جديد پيش روی را به ھمه انسان

  !، سانسور و استثمار باشدانترناسيوناليستی بر عليه جنگ، تروريسم، سرکوب

طلبی، ميليتاريسم،  داری جھانی، بيش از ھر زمان ديگری از تاريخ،  با جنگ ھای کنونی حاکمان سرمايه که سياست

ھا  ھا و شرکت سلطه يافتن دولت. گره خورده است...  وئیدزدی، زور، سرکوب، سانسور و اقتصاد مبھم، مافيا

عمدتا مبادله و معامله اقتصادی، ھيچ بعيد نيست که نظامی . انگيز است صای ھراسداران، اغلب بر مبنای اقت وسرمايه

  .کشی و سرکوب خانمان برانداز مزدبگيران بدل گردد جانبه سرانجام به نظامی از بدترين شکل بھره از قراردادھای دو

شان دفاع کنند، با انواع و اقسام  کنند از خود و حقوق جامعه شدگان چنين وضعی تالش می شدگان و سرکوب وقتی استثمار

بنابراين ھمانند روز روشن آشکار است که صاحبان قدرت اقتصادی ھرگونه تالشی را برای . شوند فشارھا روبرو می

  . گردند ھای غيرانسانی می اند و به دنبال روش ھمراه کرده» خشونت و جنايت« مقام و موقعيت خويش، حتی با تغيير

حتی در اتحاديه اروپا، . کند تصادی، مخاطرات سياسی و نظامی نيز بر اقتصاد جھانی سنگينی میھای اق در کنار ريسک

در شماری از اعضای اين . توان ناديده گرفت ھای شديد سياسی را نمی يکی از شکوفاترين مناطق اقتصادی دنيا، تکان

اند، از لھستان و اتريش و  و يا در انتظار نشستهاند  ھای قدرت را در اختيار گرفته اتحاديه، احزاب پوپوليست راست اھرم

طلب، از  ھای تجزيه در ھمان ناحيه، خطر پيشروی جنبش... المانمجارستان گرفته تا فرانسه، ايتاليا، جمھوری چک و 

  .ھای مھم اقتصادی ھمراه باشد تواند با پيآمد چه در منطقه کاتالونيا جريان دارد، می نوع آن

 و يا متحدان اين امريکا و کره شمالی، درگيری نظامی ايران با امريکادر دريای چين، برخورد ھای نظامی  در گيری

  .توان ادامه داد و اين فھرست را می... کشور در خاور ميانه، حمالت پر دامنه سايبری و تروريستی
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ستمزدھای معوقه و ھای کارگری پياپی و تجمعات برای آزادی کارگران مبارز اسير شده، د حرکت، ٢٠١٧در سال 

 در روز دانشجو، اعتراضات سراسری معلمان، اعتراضات ئیساير مطالبات کارگری، اعتراضات دانشجو

ھای مداوم به فساد و تبعيض و  ات اعتباری ورشکسته، اعتراضمؤسسباختگان  ھای پيوسته مال بازنشستگان، اعتراض

دامنه اما پرشماری که به سادگی با حرکت  ھای کم  د، اعتراضابنئيھای سانسورشده راه م حتا به رسانه سوءمديريت که 

اکنون ھای پردامنه و پربازتابی که آخرين نمونه آن را  ھا بود، و اعتراض توان شاھد آن در شھر و ايستادن در صف می

 مقامات ، سران و...اعتراضات به گرانی در مشھد و چند شھر ديگر استان خراسان رضوی، کرمانشاه، رشت، تھران و

معاون امنيتی انتظامی استاندار تھران اعالم . سياسی و امنيتی و انتظامی حکومت اسالمی را شديدا نگران کرده است

اين » دود«س جمھور ھشدار داده که ئيمعاون ر. شود ھای تھران برخورد قاطع می با ھرگونه تجمع در ميدان کرده که 

 ئیجو نمايندگان مجلس شورای اسالمی ھم به فکر چاره. دھند سازمان میرود که تجمعات را  حوادث به چشم کسانی می

  .اند افتاده

» عناصر ضد انقالب«محسن نسج ھمدانی، معاون امنيتی انتظامی استانداری تھران به خبرگزاری تسنيم گفته است که 

که نيروی انتظامی با او ھشدار داده  . قصد دارند در تھران نيز در اعتراض به گرانی تجمعاتی برگزار کنند

 :تظاھرکنندگان برخورد قاطع خواھد کرد

تاکنون مجوزی مبنی بر تجمعات مردمی در سطح شھر تھران از سوی استانداری صادر نشده و در صورت «

  ».گيرد برگزاری چنين تجمعاتی از سوی نيروی انتظامی برخورد قاطع صورت می

رود به يک جبش سراسری  راضات مردمی در ايران است که احتماال میدھنده موج جديدی از اعت ھمه اين وقايع نشان

  .مردمی عليه کليت حکومت اسالمی تبديل گردد

. ديدگان و استثمارشدگان باشد  و تحوالت مثبت به نفع محرومان و ستمتغيير، سال ٢٠١٨با آرزو و اميد اين که سال 

 عليه  مختلف ايرانچنين تظاھرات مردم شھرھای ھم. اشتتظاھرات اقليم کردستان در روزھای اخير، چنين پيامی د

، شايد به خيزش و تظاھرات ميليونی گرسنگان و ٢٠١٧حکومت اسالمی و فقر و گرانی در ساعات پايانی سال 

احتماال اين اعتراضات و اعتصابات کارگران، مردم تحت ستم، . ديدگان و محرومان ميليونی در سراسر منجر گردد ستم

گيری دعواھای جناحی درون  چنين اوج نگاران و نويسندگان پيشرو جامعه ايران و ھم نشجويان، روزنامهزنان، دا

طور  شايد اعتصابات قدرتمند کارگری گسترش يابد و اين طبقه به. حاکميت، شايد سرآغاز انقالب جديدی در ايران باشد

 و جريانات ئیويژه جنبش زنان، جنبش دانشجو طلب، به خواه و برابری ی متحد به ميدان آيد و ھمبسته با نيروھای آزاد

طور مستقل وارد صحنه سياسی ايران شود و   با حاکميت اسالمی، بهئی تکليف نھاتعيينپيشرو فرھنگی و ادبی، برای 

 ! و دمکراسی مستقيم در مقابل جامعه قرار دھدئیبديل طبقاتی خود را در رابطه با خودمديريتی دمکراتيک شورا

  ٢٠١٧ دسمبرام   سی- ١٣٩٦ ]جدی[ نھم دیشنبه

  

 

  


