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گویم.امیدوارباشیمکهسالآینده،سالیپرباربرایاکثریتشهروندانهایآزادهشادباشمیرابههمهانسان2019سالجدید

وصداهایهایجنگیکشتی،،هواپیماخراشتوپ،موشک،تانکگیروگوشدصداینفسباشیمکهامیدداشتهجهانباشد.

نوازآزادی،برابریوعدالتاجتماعیجایخودرابهصداهایگوشطلبیوتروریستیخاموشگردندوطلبیوخشونتجنگ

زندان،شکنجه،اعدامواستثمار!تبعیض،ستم،سرکوب،سانسور،هرگونهبدهندوسرآغازیباشندبرعلیه

سرعتسپریشدند.دربرخینقاطدرسالیکهگذشتوقایعورخدادهایجهانکهعمدتابراکثریتشهروندجهانمضربودندبه

اینرویدادها اوکراینو...، پاکستان،کشورهایآفریقایی،هندوستان، ایران، لیبی، افغانستان، جهانهمچونسوریه،عراق،

رانیزگرفتند.شماریهایبیانسانگریبرزندگیشهروندانگذاشتندوجانعواقبوعوارضویران

المللکردکهتاایبود.دونالدترامپاستراتژیوتاکتیکجدیدیراواردعرصهروابطبینسالویژهیکمعنی،به2018سال

ویژهزرادخانهدارانوصنایعبزرگآمریکا،بهمنافعسرمایهتریعریاننمایندگقبلازآنآزموننشدهبود.تاکتیکاعمالزورو

توانندبقایخودراحفظکنند.سازیبدونجنگنمیسازیآنبودهاست.صنایعاسلحهاسلحه

یشنبهاند،برایهفتمینهفتهپیاپیدرتظاهراتروزهاموسومشده«جلیقهزردها»چندهزارتنازمعترضانفرانسویکهبه

اشک شرکتکردند.دسامبر،29 پرتابگاز پلیسدستبه پاریسنیروهای زدهدر گزارشآور میاناند، برخوردها از هایی

است.تظاهرکنندگانونیروهایپلیسدرشهرهایبوردو،نانتسوبرخیمناطقدیگرنیزمنتشرشده

هایدسامبر،یعنیدرآستانهمراسمسالنویمیالدی،درخیابان۳1برگزارکنندگانتظاهراتخواستارحضورمعترضاندرروز

اند.لیزهشدهاصلیشهرها،ازجملهشانزه

زردها» جلیقه » رفتههفتاز رفته اما کردند برگزار را تجمعاتی افزایشمالیاتسوخت اعتراضبه در ابتدا پیشو هفته

مکرونوعده جمهوریفرانسه،شدند.یسیگیریامانوئلمکرون،ررههایآنانگسترشیافتتاجاییکهخواستارکناخواسته

کاهشمی نیز بازنشستگان مالیات و داد افزایشخواهد را فرانسه در دستمزدها حداقل که جنبشبه یابد.داده این اکنون

کشورهایدیگرنیزسرایتکردهاست.

ی،بهکانتونعفریندرروژآوایورشبردندامابامقاومتبیارتشاشغالکرترکیهبابسیجنیروهایتروریست2018درسال

اینکهپساز تا شدند دادجنگنده58نظیریگانهایمدافعخلقروژآوا هایترکیهواردفضایسوریهروز،روسیهاجازه

 با ترکیه نیرویهوایی بیمارستان16ف1شوند. مدارسو مناطقمسکونی، حتی بمباراهایخود، را سرانجامها کردند. ن

همراهارتشآزادسوریه،نیروهایشکستخوردهنیروهایمدافعخلق،اجباراازمواضعخودعقبنشستندوارتشترکیهبه

داعشوجبههالنصرهاینکانتونرااشغالکردندودستبهسرکوبوکشتارمردموغارتاموالمردمزدند.

 آمادهبرایحملهبهاینشهرمیخروجناگهانینیروهایآمریکایاخیرا کردخبرهاییازمنبج،درحالیکهاردوغانخودرا

اندپسمسکووآنکاراتوافقکردهمتناقضیمبنیبرورودارتشسوریهونیروهایروسیبهاینشهرمنتشرگردید.اماظاهرا

تایترک.اظهاراتسرگئیالوروفپسازدیدارباهمازخروجنیروهایآمریکاییازسوریه،بایکدیگرتعاملوهماهنگباشند

.استمطرحشده

کمنیمآغازشدودست2011آمیزعلیهحکومتبشاراسددرسالجنگداخلیسوریهباسرکوباعتراضاتیعمدتامسالمت

اند.رجازآنآواردهشدهمیلیونیاینکشور،درداخلسوریهوخا2۳وحدودنیمیازجمعیتمیلیونکشتهبرجایگذاشته

چنینفسادهاوهمهایاخیرباخروجآمریکاازبرجام،ایرانمجدداباتحریماقتصادیآمریکامواجهشدهاست.اینتحریمدرماه

خصوصبرایمزدبگیرانومحرومانجامعهایرانکمرشکنشدهاست.نهادینهشدهدرحاکمیتاسالمیایران،گرانیوتورمبه

طیدرجریاناست.چنانامااعتراضاتدرشهرهایمختلفهم.دکرباخشونتسرکوب1۳96ماهدیحکومتاسالمیجنبش

،فروشانشهریدست،کشاورزان،اصفهانهاتپهوفوالداهوازوکارگرانشهرداریخوزستاننیشکرهفتدرسالگذشتهیک

هایمالیوگذارانموسسهسپرده،بلساختماننهادهایدولتیومجلسبازنشستگانچندینمرتبهمقاتجمع،معلمانتحصن

بیکار،اعتباری جاده،جوانان نقل و حمل ناوگان و کامیون در،ایرانندگان کمهادانشگاهاعتراض بازاریان و، درآمد

داردهایپراکندهاعتراض نارضایتیگسترده افکارسنجیدانیک.ایکهنشاناز «ایسپا»شجویانایرانسالپیشمرکز گفته،

شرکتخواهند-درصورتتکرارآن-اندکهدرتجمعاتدرصدمردمازوضعیتموجودراضینیستندونیمینیزگفته90بود:

کرد.

ازدالیلتالش29روزنامهبریتانیاییفایننشالتایمزدیروزشنبه دسامبردرگزارشیوضعیتنابساماناقتصادیدرایرانرا

 .شهرونداناینکشوربرایمهاجرتورساندنخودبهبریتانیاعنوانکرد

یسکارگروهجرایممهاجرتیبریتانیاکهمسئولمقابلهباقاچاقانساناست،بهروزنامهفایننشالتایمزگفتکهیکریسهوگبن،ر

 .گرداندابهکشورشانبازنمیجویانایرانیردولتبریتانیاعمدتابهدلیلوضعیتحقوقبشردرایران،پناه

یشپ ت.جویانکانالمانششدهاسهابهبریتانیاوبهوجودآمدنپدیدهپناهبهگفتهاواطالعازاینموضوعباعثهجومایرانی

نتالشاندواکنوسیگزارشدادهبودکهیکیازدالیلموجتازهمهاجرتی،ایرانیانیهستندکهبهصربستانرفتهبیازاینبی

.هایبهترخودرابهبریتانیابرسانندکنندبرایاستفادهازموقعیتمی

 .ترینجنگنامیدبارترینوظالمانهتوانآنراخونثباتیدرخاورمیانه،یمناستکهمیدرحالحاضرمنطقهجدیدبی

انراموردحملهقراردهد.اتفاقاترختواندغیرنظامیمیهمهنوزامااینگروه.داعششکستسختیخورد،2018درسال

نشانمیئدادهدرصحرایسیناوافغانستاندرچندهفتهگذشتهاینمس امادیگرداعشازچنینقدرتیبرخوردار.دهدلهرا

.نیستکهبتواندیکدولتمرکزیبرایخودایجادکند
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 پرحادثه2018سال از یکی سالمیالدی ترین زیست محیط برای طوفانها از آتشبود. و سیل تا هایسوزیهایسهمگین

سابقهدرنقاطمختلفجهان.درروزهایانتهاییاینسالکشورهایجهاندرکنفرانستغییراتاقلیمی،برسرمیزانکاهشبی

هایبلندتریازمگویندکهحالزمینخراباستونیازبهگاایبهتوافقرسیدند،ولیفعاالنمحیطزیستمیگازهایگلخانه

.جهاناستسرانطرف

 کنیم.رامرورمی2018ترینوقایعجهانسالبااینمقدمه،مهم






ایران
هایاقتصادیآمریکاعلیهایرانبرگشتوباسقوطلایرایراندربرابردالرمیالدی،باخروجآمریکاازبرجام،دوبارهتحریم2018درسال

هماننبستنیزتورم،گرانی،بیکاریوفقردرایرانافزایشهزارتومانباالرفتوبه19تامانهزارتو4زنزدیکبهآمریکا،قیمتدالرا

اند.شونددچاربحرانشدههاازخارجواردمیپیداکرد.دراینشرایط،نهتنهاصنایعنفتوگاز،بلکههمهصنایعایرانکهمادهخامآن

،غولبزرگنفتیاین«Rosneftنفتروس»شرکتهایغربیتخصصیدرزمینهنفتوگازیروسیهوبرخیازرسانههابراساسرسانه

هایمختلفدرزمینهنفتوگازدرمیلیارددالریدرپروژه۳0گذاریکشورتصمیمبهخروجازبازارنفتوگازایرانگرفتهوازسرمایه

 ایران مقامات است. منصرفشده اقدام این درباره هنوز شریکروسی»ایرانی نداده« نشان واکنشی خود خروج خبر نفتروس»اند.

Rosneft»کهشرکتملینفتچینسرمایهگذاریخودرادرپروژهمیدانگازیپارسجنوبیبهحالتتعلیقدرازبازارایرانپسازآن

 انواردمیکند.آورد،ضربهبسیارمحکمیبرپیکرصنعتنفتوگازایر

پروژهپارسجنوبیخارجشدووزارتنفت11هایآمریکاعلیهایران،شرکتفرانسویتوتالازعملیاتفازتر،درپیبازگشتتحریمپیش

ایرانشرکتملینفتچینراکهازشرکایاینپروژهبود،جایگزینتوتالکردهبود.

نولوژیپیشرفتهبودکهپسازتوافقاتمیایراندروینواردبازارایرانشد.اکثریتقریببهتوتالتنهاشرکتبزرگنفتیغربیدارندهتک

گاهبهاینبازاربازنگشتند.حکومتاسالمیایران،همهامیدهایخودرادرنفتیغربپسازترکبازارایرانهیچهایبزرگاتفاقشرکت

روسی،هایچینیهایموجودنفتوگازبهشرکتتوگازواستفادهمطلوبازمیدانبرایتوسعهمعادننف«نگاهبهشرق»چهارچوب

بستهبود.«نفتروس»شرکتملینفتچینودوخصوصا

ترخبرخروجاینشرکتبزرگپیش«نفتروس»بااستنادبهسهمنبعنزدیکبهمدیریتعالی«Vedomostiودموستی»روزنامهروسی

هایایرانتغییردادهاست.ایرانرامنتشرکردونوشتکهاینشرکتسیاستخودرادررابطهباپروژهنفتیروسیهاز

نفتامیدوارهاینفتیآمریکابودهاست.ایگورسچینمدیراجراییشرکتروسنفتبهدلیلتحریمتصمیمشرکتروس«ودموستی»نوشتهبه

هایروسیهازجملهاماآمریکاچنیناستثناییبرایشرکت«مستقلخوداستثناهاییقائلشود.آمریکابرایبرخیازشرکای»بودهاستکه

قائلنشد.«نفتروس»

(یکنقشهراهبرایهمکاریاستراتژیکدرزمینهنفتوگازدرNIOC)وشرکتملینفتایران«نفتروس»2017نوامبرسالماهدر

ه آن در بودند. کرده امضاء سچین»نگام،ایران ایگور » اجرایی نفتروس»مدیر » مجموع در راه نقشه این دالر۳0گفتکه میلیارد

رسانهسرمایه آنزمان، در شد. خواهد شامل گذاریرا از نقل به ایگورسچین»هایروسیه طرفینمی« که بهگفتند زودیچندینتوانند

میلیونبشکهدرروزباشد.1/1معادلمیلیونتنو55تواندساالنهامیهنامهراامضاءکنندوتولیدکلاینپروژهموافقت

،یکیدیگرازتولیدکنندگاندولتینفتدرروسیهو«زاروبژنفت»ترتنهاشرکتروسینیستکهازایرانخارجشدهاست.پیش«نفتروس»

اند.آمریکاازایرانخارجشدههاینفتیدومینتولیدکنندهنفتروسیههمبهدلیلتحریم«لوکاویل»

هایآمریکاعلیهایرانتبعیتنکنندامابسیاریباوجوداینکهاتحادیهاروپا،روسیه،چین،هندوستان،ترکیهو...اعالمکردهبودندازتحریم

مریکاتالشکردفروشنفتایرانرابهویژهدرعرصهنفتوگازوصنایعفعالبودندایرانراترککردند.آهاییکهدرایران،بهازشرکت

ایشددرصفربرساند.سرانحکومتاسالمی،ادعاکردندکهاگرایراننتواندنفتخودرابفروشدتنگههرمزراخواهدبستوهمینبهانه

هایجنگیوناوهواپیمابرخودراواردخلیجفارسکنند.دستسرانآمریکا،کهباردیگرکشتی



نوشت:«آیاتهدیدبهبستنتنگههرمزلفاظیاست؟»ارشاسپوتنیک،میکولویتازمدیراناندیشکدهواشنگتندرتحلیلیباعنوانگز*به

 «شود.دهدایراناگراحساستهدیدوانزواکند،تهاجمیمیسالپیشینهتاریخیبهروشنینشانمی۳5»

اگرایاالتمتحدهصادراتنفتایرانرامتوقفکند،هیچنفتیاز»وریایرانتهدیدکردجمه،حسنروحانیرییس«کیهان»نوشتهروزنامهبه

هایبیشازحدناشیازاعمالممکناستاینسخنانچیزیجزطبلتوخالینباشد،امابهدلیلافزایشتنش«فارسصادرنخواهدشد.خلیج

ترهایبالستیکوتهدیدهایبیشگرفتنطرحعمیاتیایراندرمنطقه،آزمایشموشکهایایاالتمتحده،احتمالداردشاهدباالدوبارهتحریم

تهرانباشیم.

ارتشآزادسازی»چهاکنونآنرادرگزارشتحلیلیاندیشکدهواشنگتنآمدهاست:حالباگذشتبیشازسهدهه،تهراندراستفادهازآن

ایونمایشقدرتایراندرخارجازمرزهایثباتیمنطقهنقالباسالمی،برایتحریکبینامد،تحتفرماندهیسپاهپاسدارانامی«شیعه

تریپیداکردهاست.خودمهارتبیش

ارزیابیکردکهازدیدایران،تهرانومتحدانشیعهآن،خروجنیروهاینظامیایاالتمتحدهازلبنانرا1988سازمانسیادراوایلسال

جتحقیرآمیزایاالتمتحدهازلبنانتواناییواشنگتنبرایاستفادهازنیروهاینظامیخودبرایتاثیرگذاریبرسیاستتحمیلکردندوخرو

 تحوالتدرخاورمیانهرازیرسئوالبرد.
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نیحمالتشود،یعاگرایراناحساسخطرکند،ممکناستتهاجمیشودواینبدانمعناستکهایرانازطریقمتحدانخودواردعملمی

هللا،حملهبهنیروهایائتالفدرعراقمحتملاست.امروزهایراناسلحه،آموزش،تامینمالیسویحماسوحزبموشکیعلیهاسرائیلاز

کند.وپشتیبانیاطالعاتیرابرایارتششیعهتحتحمایتخودفراهممی



بهگزارشاسپوتنیکبهنقلاز.تقریبابهمرزهایایراننزدیکمیشود*ناوهواپیمابرجانسیاستنیسبااجرایمانوردردریایعرب،

اطالعاتمنتشرشدهتوسطناوپنجمنیرویدریاییآمریکا،ناوجاناساستنیسوکشتیماموریتحملههواییدریاییاسکسبهدریای

 اند.عربنزدیکشد

درطیاینمانورتعاملهواییمیانناوشود.بدرنزدیکیایرانبرگزارمیهادرقسمتشمالیدریایعرها،اینتمرینبراساسگزارش

اینمانورخارجازآب هایخلیجفارسبرگزارهواپیمابرجاناساستنیسوکشتیماموریتحملههواییدریاییاسکسبرگزارگردید،

ازجنگنده اینمانور، در نسلF / A-18Fهایگردید. شد.F-۳5Lightning IIپنجمسوپرهورنتوجنگنده خواهد )الکهیداستفاده

پیشرفتهترینهواپیمایجنگندهحالحاضردرجهاناست(.-2الیتنینگ۳۵-مارتیناف

هواپیمابر رهبریناو به ایاالتمتحده ناوهایجنگیهواپیمابر ورود از ایاالتمتحده نیرویدریایی که بود آمده خبرها ایندر پیشاز

دراینگزارشآمدهاست:اینناوهواپیمابردرمنطقهیواساسجانسیستنیس(بهمنطقهخاورمیانهخبرداد.)2۳ایجانسیههست

مسئولیتپنجمناوگانعملیاتیمستقراست.اینمنطقهعملیاتیشاملدریایعربوخلیجفارساست.

عاعالمکردکهیکگروهازناوهایهواپیمابرایاالتمتحدهشاملناوهواپیمابرجانپیشازاینوالاستریتژورنالبااشارهبهمنابعمطل

اینگروهدرپایاناینهفتهواردخلیجفارسخواهد»تاپایانهفتهجاریبهخلیجفارسمیرسد.بهگفتهیکیازمنابعایننشریه2۳سی

«شدتا)ایاالتمتحده(قدرتخودرابهایراننشاندهد.



29-دسامبر20شنبهروزدیگرتمدیدشد.خبرگزاریفرانسهپنج90هایآمریکاعلیهایرانخبرگزاریفرانسه:معافیتعراقازتحریم*

بهروزدیگرتمدیدکردهاست.اینمنبع90هاعلیهایرانراآذر،بهنقلازیکمنبعآگاهاعالمکردکهایاالتمتحدهمعافیتعراقازتحریم

کنندهآمریکاییبربغداداماتیممذاکرههامعافشدهاست؛خبرگزاریفرانسهگفتهکهعراقبرایخریدگازوالکتریسیتهازایرانازتحریم

ندوشنبهچنینکشتیرانیایراهاعلیهصنعتنفتوگازوهماندتاراهدیگریبرایتامینانرژیموردنیازخودبیابد.تحریمفشارواردکرده

ها،هشتکشورچین،هند،ژاپن،بودهدفشرساندنصادراتنفتایرانبهصفراست.اماپسازاجرایتحریمآبانبازگشت.آمریکاگفته14

فتهشدههامعافشدند.دردورنخستمعافیتعراقنیزگطورموقتازاینتحریمکرهجنوبی،ترکیه،ایتالیا،یونانوتایواندرکنارعراقبه

28عراقروزانهبرایتولیدبرقتا«هایالزمبرایرسیدنبهخودکفاییدرانرژیرابردارد.تاگام»روزفرصتدارد45بوداینکشور

کند.قطعبرقازایرانواردمیمگاواتازبرقمصرفیخودرامستقیما ۳00کندویکهزارومیلیونمترمکعبگازازایرانواردمی

باربصرهدرسالجاریشد.هایخشونتصادراتیایرانونیزورودیجریانچندینرودخانهازاینکشوربهعراقباعثبروزاعتراض

.عراقگفتهاستوابستگیبهبرقایرانراطیدوسالازبینخواهدبرداماتوقفوارداتگازبهمراتبدشوارتراست



هایمجلسشورایاسالمیبهمحاسبهخطفقردرایرانوروزدرآذرماهجاریمنتشرشد،مرکزپژوهش*دردوگزارشکهبهفاصلهچند

بازویپژوهشی»هاپیشنهادکردهاست.گزارشنخستاینمرکز،کههاییرابرایحمایتازآنهایفقیرپرداختهوسیاستشناساییگروه

منتشرشده،وعنوانگزارشدوم«ومروریبرروشمحاسبهآن1۳95ایراندرسالخطفقر»لقبگرفته،زیرعنوان«دستگاهمقننه

 است.«1۳97برآوردخطفقرششماههنخستسال»

یابیکالریدرروزمحاسبهشدهاست.بهبیاندیگرکسیکهازدست2100ها،خطفقرخوراکیبرپایهمصرفسرانهحداقلدراینگزارش

هایمربوطبههزینهودرآمدخانوارمحاسبهآید.خطفقرکلبامحاسبهدادهبهحسابمی«فقیرمطلق»یمحرومباشد،بهاینسطحازکالر

هزارتومانمحاسبه728،دومیلیونو1۳97شدهاست.برایناساسخطفقرکلدرماهبراییکخانوارچهارنفرهدرتهراندرتابستان

درصد(11هزارتومان)حدود۳00یدکهتنهادرفاصلهبهارتاتابستانسالجاریخورشیدی،خطفقرحدودگوشدهاست.همیننهادمی

افزایشیافتهاست.

براییکخانواده1۳97وامابعدازتهران،درهشتشهربزرگکشورکهجمعیتیباالییکمیلیوننفردارند،خطفقرکلیدرتابستان

و یکمیلیون نفره اختالف810چهار با روستاها، در است. ارزیابیشده تومان درهاییچشمهزار خطفقر میانمناطقگوناگون، گیر

ترازمناطقشهریاست.ترازتهرانوشهرهایبزرگاست.درعوضسرعتافزایشخطفقردرروستاهابیشسطوحیپایین

باتوجهبهروند»نویسد:کندومیبینیمیقوعشمارفقیرانمطلقراپیشالوهایمجلسدرگزارشدومخودافزایشقریبمرکزپژوهش

درصدبرسد،50تا40نرختورمنقطهبهنقطهبهحدود1۳97شودتاپایانسالبینیمیها،درحالیکهپیشفزایندهشاخصعمومیقیمت

«تریبهزیرخطفقربروند.دخانوارهایبیششوبینیمیهایآیندهمجدداافزایشخواهدیافتوپیشخطفقردرماه

کنندو،برهایمجلستعریفمیشماریازمنابعکارگریونیزبعضیازاقتصاددانانمستقلخطفقررادرسطحیباالترازمرکزپژوهشاما

هازسویمرکزآمارایراناعالمترازآنچیزیاستکها،نسبتفقیرانمطلقبهکلجمعیتدرسطحیبیشایناساس،درمحاسباتآن

چهارمیلیون،1۳96عنواننمونهحسینراغفر،استاددانشگاه،خطفقرمطلقرابراییکخانوادهچهارنفرهشهریدرسالشود.بهمی

داند.درصدمی۳۳کندونسبتجمعیتزیرخطفقربهکلجمعیتایرانراتومانارزیابیمی

ازآغاز نرختورم همبی1۳97سالرشد کارگرانرا هماناندکافزایشدستمزد کانونعالی، اثرکردوحالبهگفتهرئیسکمیتهمزد

هزارتومانرسیدهاست.اینشرایطشکافدرآمدوهزینهرابه900میلیونو4شوراهایاسالمیکار،هزینهسبدمعیشتبهبیشاز

 .دادهاستهزارتومانافزایش500حدودسهمیلیونو

مقدم،دبیرکلخانهپرستار،میانگیندستمزدپرستارانبخشوضعیتبرایدیگرمزدبگیرانهمتفاوتچندانیباکارگرانندارد.محمدشریفی

 500میلیونو2دولتیرا تومانوبخشخصوصیرا بهترینحالتمعادلنصفهزینهسبد2هزار در که کرده میلیونتوماناعالم

 .معیشت

گفتهعلیالهیارترکمن،معاونتوسعهوپشتیبانیوزیرآموزشوپرورش،میانگیندریافتیمعلمانهمحدودنصفسبدمعیشتاست.اوبه

 .اعالمکردهاست-ترازسبدمعیشتهزارتومانکم200میلیونو2–هزارتومان700میلیونو2میانگیندریافتیمعلمانرا

کنند.دولتبهبهانهترازسبدمعیشتدارندوزیرخطفقرزندگیمیدرصدآناندرآمدیکم90مهمیناست،بالغبروضعیتبازنشستگانه

 .عدمتامیناعتبار،مصوبهافزایشمستمریآنانرااجرایینکرد
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دمزدبگیراندردستورکارقراردرصدیقدرتخری80عنوانراهکارجبرانکاهشحدوددرچنینشرایطیدولتتوزیعبستهمعیشتیرابه

دادهاست.براساساعالموزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی،تمامیاشخاصیکهدرآمدکمترازسهمیلیونتوماندرماهدارندمشمول

 .دریافتبستهحمایتیخواهندشد

حمایتیخبرداد.اماعلیخدایی،عضوشورایتبستهآذرازتوزیعمرحلهنخس24محمدشریعتمداری،وزیرتعاون،کارورفاهاجتماعی،

.عالیکار،گفتهکههنوزهیچکارگریبستهحمایتیدریافتنکردهاست

تا15سالحکومت،دربهترینحالت40پذیرددرپیدراینشرایطاعالمرسمیرقمواقعیخطفقربهآنمعناستکهحکومتاسالمیمی

ترینمنابعانرژیجهانتکیهدارد.باتوجهبهنگاههمدرکشوریکهبریکیازمهمورکرده،آنفقرمطلقغوطهمیلیونایرانیرادر20

ایتوانددریکفضایعلمیوبهگونههاییچونمحیطزیستوجمعیت،پدیدهبسیارحساسفقرطبعانمیامنیتیحکومتاسالمیبهعرصه

آزادبررسیشود.



درصدوبدوناحتسابنفت،0.۴ان،باانتشارگزارشینرخرشداقتصادیایراندرنیمهنخستامسالرابااحتسابنفت،*مرکزآمارایر

 درصداعالمکرد.0.۳

درنیمهنخستامسالبااحتسابارزش1۳90براساسنتایجاینگزارشمرکزآمارایران،تولیدناخالصداخلیایرانبهقیمتثابتسال

میلیونتومانرسیدکهنسبتبهرقمتولیدناخالصداخلیدرنیمهنخستپارسال،۵00میلیاردو889هزارو۳7۳بخشنفتبهافزوده

درصدیداشت.0.۴رشدی

200میلیاردو9۵9هزارو289درنیمهنخستامسال،1۳90رقمتولیدناخالصداخلیایرانبدوناحتسابنفتبهقیمتثابتسال

درصدیراتجربهکرد.0.۳نتوماناعالمشدکهدرمقایسهباهمینرقمدرنیمهنخستپارسال،افزایشمیلوی

براساسگزارشمرکزآمارایران،درششماهنخستامسال،نرخرشداقتصادیدوگروهازسهگروهاصلیموردمطالعهاینمرکزمنفی

رادراینمدتتجربهکند.درصدی2.۳بودوتنهابخشخدماتتوانسترشدی

درصدیکارخودرابهپایانرساند.-2.۵بخشکشاورزیدرنیمهنخستامسال،عملکردیمنفیداشتودرنهایتبانرخرشد

هچنینکارنامهکاریگروهصنعتنیزدرپایاننیمهنخستامسالدرمقایسهباعملکرداینبخشدرنیمهنخستپارسال،باکاهشهمراهم

درصدیراثبتکرد.-1.2بودونرخرشد

بخشاصلیمتشکلاز18هایفصلیخودبرایمحاسبهتولیدناخالصداخلی،عملکرداقتصادایرانرادرقالبمرکزآمارایراندرگزارش

کند.رشتهفعالیت،محاسبهمی۴2

مربوط«ماهیگیری»باالتریننرخرشدبهرشتهفعالیتاقتصادیهایاقتصادی،برایناساسدرنیمهنخستامسال،درمیانرشتهفعالیت

درصدیراتجربهکرد.7شدکهدراینمدتدرمقایسهبامدتمشابهپارسال،رشدیمی

اختصاصیافتکه«تأمینآب،برقوگازطبیعی»نیزبهرشتهفعایتاقتصادی1۳97تریننرخرشداقتصادیدرششماههاولسالپایین

درصد،کاهشیافت.-۵.۵دراینمدتدرمقایسهبامدتمشابهپارسال،عملکردآنبانرخرشد

رود،درنیمهنخستامسالهایاقتصادیایرانبهشمارمیکهازجملهمهمترینبخش«ساختمان»براساسگزارشمرکزآمارایران،بخش

تجربهکرد.درصدیرا-۴.۵درمقایسهبامدتمشابهپارسال،رشدی

بررسی ناخالصداخلیایرانبا تولید ایراندرنیمهنخستامسال،رشد اقتصاد ازدیگراجزایمهمگزارشمرکزآمارایرانازعملکرد

اجزایهزینهنهاییاست.

رشدی پارسال مدتمشابه با مقایسه در مصرفنهاییخصوصی، هزینه نخستامسال نیمه در ایناساس، امادرصدی1.۶بر داشت،

روندینگران سال، از فصلسپریشده تفکیکدو مصرفنهاییخصوصیبه هزینه هزینهبررسینرخرشد میکند، تصویر را کننده

درصدکاهشیافتکهدر-0.۴درصدیداشتاماایننرخدرتابستانباافتیمعنادارتا۴.1مصرفنهاییخصوصیدربهارامسالرشدی

درصدیرابهثبترساند.1.۶اهامسال،نرخرشدینهایتبرایششم

اگرهزینهمصرفنهاییخصوصیدرنیمهدومسالهمچنانروبهکاهشباشد،بروزرکوداقتصادیدورازذهننخواهدبود،ضمنآنکه

دهدیااینکهبروزنگرانیازافتمعنادارمصرفنهاییخصوصیدرتابستانامسالنسبتبهفصلبهار،ازکاهشقدرتخریدمردمخبرمی

آیندهاقتصادوتمایلآنهابرایهزینهکردنراکاهشدادهاستکهدرمجموعامیدوارکنندهنیست.

تراستامارشددرصدیراتجربهکردکهاگرچهازسالهایقبلپایین۵.9اماهزینهمصرفنهاییدولتیدرنیمهنخستامسالرشدی

باثباتبودهاست.هزینهنهاییدولتی

نکتهقابلتوجهدیگردرگزارشمرکزآمارایران،رشدمنفیتشکیلسرمایهثابتناخالصدرنیمهنخستامسالاست،درششماهاول

درصد،کاهشداشت.-2.7امسالدرمقایسهبامدتمشابهپارسال،تشکیلسرمایهثابتناخالصبهمیزان

یابد.درصدکاهشمی-۵.۶درصدبودهکهدرتابستانامسالباافتیمحسوسبه0.۳اخالصدرفصلبهارنرخرشدتشکیلسرمایهثابتن

سرمایه روند بیانگر واقع در ناخالص، ثابت سرمایه تشکیل مجموعهنرخ در غیرنقدی زیربخشگذاری دو در که است اقتصادی های

شود.آالتبررسیمیگذاریدربخشساختمانوماشینسرمایه

،هشتفصلمتوالیمنفیبودتااینکهاینروندمنفیدرزمستانسال9۵تاپاییزسال1۳9۳سرمایهثابتناخلصداخلیاززمستانسال

تغییرکردوحالپسازتجربهششفصلرشدمثبتومتوالیدرتابستانامسال،نرخرشدتشکیلسرمایهثابتناخالص،باردیگرمنفی9۵

است.شده

قیمتارزدربازارآزادونگرانی نوساناتشدید با باید کاهشیتشکیلسرمایهثابتناخالصدرتابستانواینتغییرجهترا ازروند ها

است.گذاریراازفعاالناقتصادیبازستاندههایآمریکاتحلیلکردکهانگیزهوتوانسرمایهعواقبونتایجآغازتحریم

بینیهاراپیشژوهشهایمجلسایراندردوسناریوخوشبینانهوبدبینانهوضعیتاقتصادایرانپسازاعمالتحریمپیشازاینمرکزپ

 کردهبود.

درصدکاهشخواهدیافت.دراینسناریو،0.۵بهمنفی97براساسآنارزیابی،درحالتخوشبینانه،نرخرشداقتصادیایراندرسال

اقتصادیدرس منفینرخرشد خورشیدیتا کاهشمی۳.8الآینده کهبهمعنایتشدیدمشکالتاقتصادیایراندرپیادامهدرصد، یابد

هاست.تحریم

حتیتامنفی1۳98درصدخواهدبودکهدرسال2.8بهمنفی97هایمجلس،رشداقتصادیایراندرسالدرفرضبدبینانهمرکزپژوهش

.درصدنیزافتخواهدکرد۵.۵
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کمشده98گوینددرحالیکهبودجهارتش،وزارتدفاعوستادکلنیروهایمسلحایراندربودجهسالهایخبریدرایرانمیسایت*

 .دهداست،بودجهسپاهپاسدارانوبسیجافزایشنشانمی

میلیاردتومان200هزارو10به97درسالهزارمیلیاردتومان11هایجمارانواصالحاتنیوز،بودجهارتشایرانازگزارشسایتبه

 .کاهشیافتهاست98درالیحهبودجهسال

 .بهاینترتیببودجهارتشحدودهشتدرصدکاهشیافتهاست

 .میلیاردتومانکاهشیافتهوتقریبانصفشدهاست500میلیاردتومانبهسههزارو800بودجهوزارتدفاعایراننیزازششهزارو

 .هزارمیلیاردتومانافزایشیافتهاست25هزارمیلیاردتوماندرالیحهدولتبهبیشاز20بااینحالبودجهسپاهپاسداراناز

 .درصدافزایشیافتهاست25بهاینترتیببودجهایننهادحدود

 .شیافتهاستمیلیاردتومانبودهحدوددودرصدافزای۳00،هزارو97بودجهبسیجنیزکهدرسال

 .میلیاردتومانکاهشیافتهاست500بودجهستادکلنیروهایمسلحایراننیزازحدودسههزارمیلیاردتومانبهحدود

 .هزارمیلیاردتومانبود4444ارائهشدهازسویدولتحسنروحانیحدود97بودجهنظامیسال

شودوبامحاسبههایسپاهپاسدارانووزارتدفاعایراندربودجهنظامیلحاظنمیتشناسانمعتقدندکهسودشرکبااینحالبرخیازکار

.ترخواهدشدهابودجهنظامیبیشاینعدد

براساسگزارش بین»ازجمله منابعمالیدر«المللیمطالعاتاستراتژیکموسسه پاسدارانبه جملهسپاه نیروهایمسلحاز لندن، در

 .توانندبودجهخودراافزایشدهندهامیدجهدسترسیدارندکهبااستفادهازآنبیرونازدایرهبو

انجاماصالحاتمدنظررهبرحکومت98ارائهالیحهبودجهسال بهمجلسباتاخیرانجامشدومقاماتدولتومجلسدلیلاینتاخیررا

 .اسالمیاعالمکردند

منتشر گزارشی اصالحات این جزئیات مورد گزارشدر از اما است رسانهنشده پراکنده نمایندگانهای از یکی سخنان و داخلی های

 .وهزینهکردنآنبرایمقاصدنظامیاست«صندوقتوسعهملی»آیدکهایناصالحاتمربوطبهبرداشتمبالغیازچنینبرمی مجلس

 .بودندمصوباتیرابرایافزایشبودجهنظامیایرانتصویبکردهنیز1۳94ایتیرماهنمایندگانمجالسنهمودهمپسازتوافقهسته

رابهبودجهدفاعیکشوراضافهو«بودجهعمومی»ازجملهبراساسبرنامهششمتوسعهدولتموظفاست،هرسالحداقلپنجدرصداز

 .اقدامکند«توسعهوافزایشتوانتولیدیموشکی»چنیننسبتبههم

درصد128باقرنوبخت،رییسسازمانبرنامهوبودجه،پارسالگفتهبودکهبودجهنظامیطییکدورهچهارسالهدرهمینحالمحمد

 .افزایشیافتهاست

 .هایآمریکاباکاهشدرآمدروبهرواستبااینحال،دولتحسنروحانیامسالوسالآیندهبهدلیلتحریم

دالرصادر54هزاربشکهنفترابهقیمتهربشکه500ستکهسالآیندهروزانهیکمیلیونوبینیکردهاپیش98دولتدرالیحهبودجه

 .بهاینترتیبفروشنفتایراندرسالآیندهنسبتبهامسالنصفخواهدشد.کند

بینیشدهکهنسبتبهپارسالهزارمیلیاردتومان(پیش170۳)یاتریلیونتومان170۳بااینحالدرالیحهدولت،سقفبودجهسالآینده

 .ترشدهاستبودجهعمومیدولتنیزهشتدرصدبیش.درصدافزایشیافتهاست40

تریلیونتومانبود،نمایندگانمجلسسقف194سالگذشتهدرحالیکهسقفالیحهبودجهارائهشدهازسویدولتحسنروحانیهزارو

افرایشدادند.تریلیونتومان217بودجهرابههزارو



پرداختنمی رکوداقتصادیکهازنیمهدومسالگذشتهباردیگرآغاز«ویژه»شوند.همینشرایطشود،کارگراناخراجمی*دستمزدها یا

هکاهششود،حالبهبهانشده،امنیتشغلیکارگرانراباخطرروبروکردهاست.کارگرانیکهدستمزدهایشانباتاخیرچندماههپرداختمی

 .شوندتولیدازکاراخراجوبهبیمهبیکاریمعرفیمی

هایآمریکاعلیهایران،درآبانامسالهمزمانبااجراییشدندوردومتحریم1۳سازانهمگنازنژاد،دبیرانجمنقطعهبهگفتهآرشمحبی

 .سازبیکارشدندهزارکارگرقطعه90فاصلهدوهفته

شودباادامهاینشرایطبینیمیاندوپیشسازیفعالیتخودرابهحالتتعلیقدرآوردهواحدقطعه100مآبانامسالاوگفتهکهازنیمهدو

بهگفتهمحبی200حداقل هزارتنبهجمعیتبیکاران۳00نژاداینوضعیتبهمعنایاضافهشدنحداقلهزارکارگردیگربیکارشوند.

 .است

بخش دیگر در نشرایط خبرگزاریها و ندارد برخوردارند، هم ویژه امتیازات از که خودروسازان با تفاوتی روزانهیز ایران دولتی های

کنند.درهمینرابطهکارخانهکنتورسازیدرشهرصنعتیالبرزاستانقزوین،خطتولیدهاییمبنیبرتعدیلنیروکارگرانمنتشرمیگزارش

.کردهاست«قتاخراجمو»رامتوقفوکارگرانرا



درپیادامهاعتصابوتجمعاعتراضیکارگرانها.*یورششبانهبهمنازلکارگرانمعترضگروهملیفوالداهوازوبازداشتتعدادیازآن

اشتبهمنازلکارگرانمعترضوبازد،16/12/2018شنبهگروهملیفوالداهوازمنابعخبریازیورشمامورانامنیتی،درشامگاهیک

 .تنوانتقالآنانبهنقطهنامعلومگزارشدادند28کمدست

آذر،درگزارشیاعالمکرد:کارگرانمعترضگروهملیفوالداهوازدرسیوهشتمینروزاعتصابخوددر2۶-دسامبر17روزدوشنبه

.کنندگانرامحاصرهکردندخیاباننادریاهوازتجمعکردهامامامورانامنیتیتجمع

بعدازظهرروزچهارشنبهنفرازکارگرانگروهملیصنعتیفوالداهوازآزادشدند.11 41دسامبر،از18-آذر28طبقگزارشات،تا

کارگرآزادشدهگروهملیفوالدباقرارکفالتو11ازمیانکارگرگروهملیصنعتیفوالداهوازکهبازداشتشدهبودندیازدهنفرآزادشدند.

شانآزادشدند.گذاشتنفیشحقوقیتوسطهمکارانبا

شده آزاد کنون تا که کارگرانی است:اسامی زیر شرح به کوروشاند طهماسبی، مهدی بلوطی، محسن غالمی، جواد طباطبایی، حبیب

اسماعیلی،علیامامی،عبدالرضادستی،سهرابنعامی،حسینعساکره،فریبرزشیخرباطوعلیجوادپور.

چناندربازداشتهستند.کارگردیگرهم۳0نفرازکارگرانگروهملیصنعتیفوالداهواز،هماکنون11آزادیبا



 29*ایرنا، ساالنه داد؛ ۳0آذرخبر دلیلسرطانجان۳5تا ایرانبه در ازدستمیهزارنفر انجمنشانرا حسینفودازیدبیر دهند.

هزاربیمارجدیدبهاینافراداضافه100کنندوساالنهحدودهزارنفردرکشورباسرطانزندگیمی500کلینیکالآنکولوژیگفت:حدود

سالدیگرمیزانبروزمواردجددیدابتالبهسرطاندرایرانبهدوبرابرخواهدرسید.15شود.تامی
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بینالمللیکلینیکالآنکولوآنکولوژیو هتلسیزدهمینکنگرهسالیانهکلینیکالآنکولوِژیایراندرویروزچهارشنبهدرسومینکنگره

شانتشخیصدادهشدهومراحلدرمانخودراپشتسرهزارنفرکسانیهستندکهیاطییکسالاخیربیماری500المپیکافزود:این

 .اندکهسالیانقبلدرمانشدهگذارندیااینمی

95براساسآخرینآمارهاساالنهحدود هایقلبیوعروقی،هزارموردجدیدابتالبهسرطاندرکشورداریموپسازبیماری100تا

 .هادومینعاملمرگومیردرکشورهستندسرطان

هزارنفرمبتال500تا450دهند.درحالحاضرشانراازدستمیدلیلسرطاندرکشورجانهزارنفردربه۳5تا۳0ویافزود:ساالنه

.هاتازهتشخیصدادهشدهاستسرطانبودکهیادرمانشدهیابیماریآنبه

هایمخفیانهاتمیحکومتاسالمیایران،ازجملهعواملاصلیرشدسرطاندرایرانهستند.شودبنزینآلودهوفعالیتگفتهمی

 

مطابقاعالمبانکمرکزی.زارمیلیاردتومانرسیده۳9سابقه*کسریبودجهدولتایرانطیهفتماههسالجاریخورشیدیبهرقمبی

تعرفه عوارضو مالیات، از دولتاعم درآمد مجموع ایران، به گذشته مهرماه پایان که5/75هایگمرکتا رسیده میلیاردتومان هزار

 .است1۳97درصدیآندرمقایسهبارقممصوبقانونبودجهسال41دهندهعدمتحققنشان

ایازجملههایسرمایهماههسالازمحلواگذاریدارایی7قانونبودجهسالجاریخورشیدیمصوبشدهبودکهدولتطیچنیندرهم

هزارمیلیاردتومان9/72دهدکهاینرقمبهمیلیاردتوماندرآمدداشتهباشد.عملکردمالیدولتنشانمی6/6۳فروشنفتومیعاناتگازی

 .رصدیراثبتکردهاستد114رسیدهودرصدتحقق

 طی دولت بودجه عملیاتی تراز کسری که است حاکی ایران مرکزی بانک 7گزارش از بیش به خورشیدی جاری سال 7/80ماهه

 .هزارمیلیاردتومانبودهاست5/41ایشاهدمازادهایسرمایههزارمیلیاردتومانرسیدهاست.ایندرحالیاستکهواگذاریدارایی

هزار1/۳9سابقه،بهرقمبی1۳97ماههسال7ساس،کسریبودجهدولتایرانباوجوددرآمدنفتیفراترازانتظاردولتطیبراینا

درصدیآنطی5دهندهرشدهزارمیلیاردتومانیبودکهنشان2/۳7میلیاردتومانرسیدهاست.اینرقمطینیمهاولسالجاریخورشیدی

 .مهرماهگذشتهاست

75بیشاز1۳96دهدکهکسریبودجهدولتدرمقایسهباعملکردهفتماههسالهمینحال،گزارشبانکمرکزیایراننشانمیدر

 .درصدافزایشیافتهاست

 .هزارمیلیاردتومانبود7/24وبهمیزان1۳95ماههسال7پیشازاینباالترینرقمکسریبودجهدولتمتعلقبه

هایتجاریاینکشورمواجهشدهودامنهجانبهآمریکاازبرجامبابازگشتتحریمدیبهشتماهگذشتهودرپیخروجیکاقتصادایرانازار

 .هاینفتی،مالیوبیمهگسترشیافتهاستآبانماهگذشتهبهبخش1۳هاازاینتحریم

دالر۳دالرکاهشدادهکه52ینفتسنگینایرانرابهحدوددرهمینحال،سیرنزولیقیمتجهانینفتکهازدوماهپیشآغازشده،بها

 .است1۳97بینیقانونبودجهسالترازپیشکم

.خودبگیردتریبهماندهازسالجاریخورشیدیشتاببیششود،کسریبودجهدولتایرانطیپنجماهباقیبینیمیبرایناساس،پیش



دهدهرچندرویکردبازاربهنفتدریکسیرطوالنیروندیصعودیرکردهاستکهنشانمیهایمجلسگزارشیمنتشمرکزپژوهش*

درواقعبررسی2019طورمشخصدرسالدارد،امابه ،باافزایشمازادنفتدرجهان،دوبارهباکاهشقیمتنفتمواجهخواهیمشد.

هادربادرنظرگرفتننااطمینانی2019دهددرسالانعرضهوتقاضا،نشانمیعواملاثرگذاربربازارنفت،نظیررشداقتصادجهانیومیز

،حدود2018ماههنخستسال10باشد.متوسطقیمتنفتبرنتدر2018ترازسالسطحتولیدومصرفجهانینفت،قیمتنفتبرنتکم

اقتصاد2019شوددرسالطورکلی،برآوردمیاشتهاست.بهقرارد2017درصدباالترازمتوسطسال7/۳4دالردربشکهبودکه97/72

کهجنگتجاریباشد.مضافااین2018یادرهمانسطحسال2018ترازسالتبعآن،رشدتقاضاکمجهانیرشدباالیینداشتهباشدوبه

همین و آمریکا و کشورهایدرچین برخی ضعفاقتصاد حالطور بیم و ترکیه مانند دارد؛توسعه وجود نیز کشورها سایر سرایتآنبه

بودهاستکهازاین رونااطمینانیازرشداقتصادجهانیورشدتقاضاینفتوجودداردوازطرفدیگررشدعرضهنفتبیشازتقاضا

2019متبرنتدرسالشودقیبینیمیطورکلی،پیشهاخواهدشد.بهسازیطورافزایشسطحذخیرهباعثافزایشمازادعرضهوهمین

ازایهربشکهقرارگیرد.دالربه68تا62شدهودرمحدوده2018طورمتوسطکمترازسالبه

هاعلیهایرانتشدیدخواهدشد.تحریم98تمدیدنشود،دربهارفروشنفتایرانبهبرخیکشورها،معافیتموقتاگر

جنوبی،تایوان،ترکیه،ایتالیاویونانمعافیتصادرکرد.امابراساساعالمبرخیمنابعکرهدولتآمریکابرایهشتکشورچین،هند،ژاپن،

و۳60،۳00،1۳0ترتیباجازهوارداتجنوبیوترکیهبهماههاستوچین،هند،کرههاششخبرینظیررویتروپالتس،دورهاینمعافیت

ت.درموردمیزانوارداتژاپن،تایوان،ایتالیاویونانهنوزاطالعاتیمنتشرنشدهاسهزاربشکهدرروزازنفتایرانرادارندو60


هزارنفر۳00سازانکشورنوشتکهبهدلیلمشکالتمالیحدودتسنیم،خبرگزاریوابستهبهسپاهپاسداران،بهنقلازدبیرانجمنقطعه*

منظوررفعاینمشکالتمالی،سازانکشور،گفتهاستکهبهنژاد،دبیرانجمنقطعهاند.آرشمحبیسازکشوربیکارشدهازکارگرانقطعه

 .کهاینجلساتبهنتیجهبرسندآناندبیجلسهبامسئوالنکشورگفتگوکرده40سازانکشورنمایندگانقطعه

سازانصورتنگرفتهوفعمشکالتمالیقطعههایمسئوالنهنوزهیچگشایشیبرایرنژاددرادامهافزودهاستکهباوجودوعدهمحبی

 سازدیگربیکارخواهندشد.کارگرقطعه400طوریکهبهزودیشودبهروزبدترمیبهوضعیتاینبخشمهمازصنعتایرانروز

شان،پرداختدیونمعوقهسازان،مشکالتاینصنفرانبودنقدینگیومواداولیه،خوددارییاناتوانیخودروسازانازدبیرانجمنقطعه

گیرتولیدخودرورانیزافزود.اینمشکالتبایدکاهشچشمهافزایشقیمتقطعاتاعالمکردهوافزودهاستکهبههم

اگرچهاونگفتهاستکهدرنتیج،نژادآرشمحبی اینهدرادامهافزودهاستکهتولیدخودرودرکشورعمالروبهتوقفگذاشتهاست.

سازیتابهاند،اما،ویتصریحکردهاستکهشماربیکارانصنعتقطعهچهتعدادازکارگرانخودروسازیکشورتاکنونبیکارشدهتوقف

هزارنفررسیدهاستوروندبیکاریدراینصنعتباشتابادامهدارد.280حالبه

قطعه صنعتخودروسازیو گاز، ازصنعتنفتو بهبزرگهمسازیایرانرویبعد آنترینصنعتکشور در کارگرانشاغل لحاظشمار

اند.المللیبهورشکستگینزدیکشدههایبینهایمالیواقتصادیوتحریمبحرانهرودکهعمالدرنتیجشمارمیبه



سویهامامورانبهنابرگزارشدسامبر،معلمیندرشهراصفهانباحملهنیروهایانتظامیوامنیتیمواجهشد.ب27شنبه*تجمعروزپنج

اند.هارابازداشتکردهآورشلیککردهوتعدادیازآنمعلمینمعترضگازاشک
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فراخواناینتجمعدرروزهایگذشتهدر تجمعمعلمیناصفهاندرخیابانبهشتودربرابرساختمانآموزشوپرورشصورتگرفت.

دبازداشتشدگاناطالعیدردستنیست.معلمیننسبتبهوضعیتمعیشتیخود،گرانیوپایینهایاجتماعیمنتشرشدهبود.ازتعداشبکه

هاییاستکهبهکراتدرتجمعاتاعتراضیمعلمانموردتاکیدقرارگرفتههامعترضهستند.آموزشرایگانازجملهخواستبودنحقوق

اند.چنیندرشهرهایمختلفدستبهتجمعاتاعتراضیمتعددیزدهاندوهماست.ازآغازامسالمعلمیندواعتصاببزرگبرگزارکرده

جریاناعتصابخواست در تجمعاتهایمعملینکه و بیها ازسویحکومتبا شده، حکومتشاناعالم است. شده مواجه اعتناییکامل

محکومکردهاست.چندروزپیشحکمحبسسنگینهایصنفیمعملینرابازداشتوبهحبستعدادیازفعالینفرهنگیواعضایتشکل

محمدحبیبیعضوهیاتمدیرهتشکلفرهنگیانتهرانتاییدشد.محمودبهشتیلنگرودیواسماعیلعبدیازفعالیندیگرفرهنگیکشور

 اند.خاطرپیگیریمطالباتمعلمینزندانیشدههستندکهبه


مناطقشرقاصفهانمتشکلازبارهایدستبهاعتراضزدندوحتینمازجمعهراتعطیلینمودند.2018کشاورزاناصفهاندرسال*

هزارنفرجمعیتدارد،اغلبمردماینمناطق۳00قیازجملهزیار،جرقویه،ورزنه،اژیه،هرند،برآنوخوراسگانبالغبرشهرهاومناط

شدتدرمعرضمشکالتشغلیومعیشتیقراردادههسالی،آنانرابخشکبیتوجهیمسئوالنحکومتیوبهکشاورزیاشتغالدارند،اما

.است

هایاخیراختصاصنیافتهمیلیونمترمکعباست،امااینمیزاندرسال400سهمکلیحقابهکشاورزانشرقاصفهاناززایندهرودحدود

 سال مقطعیاز در رود یافتنزاینده جریان وجود با ،1۳96و حدود زمینهایکشاورزی40تنها هکتار هزار یکصد از شرقدرصد

.روشدهاستدلیلرهانشدنآببرایکشتپاییزهاینرقمباکاهشزیادیروبههب97سالاصفهان،زیرکشترفتو

سالاخیررسیده50ترینمیزانطیهمچنینطبقمصوبهشورایهماهنگیزایندهرود،باتوجهبهاینکهذخیرهآبدرسدزایندهرودبهکم

.رودوتوزیعآبکشاورزیدرسالزراعیجاریوجودندارداست،امکانبازگشاییزاینده

باعثشدهتارود،شمارمیترینرودخانهآنبهکاهشبارشدرسالزراعیجاریدرحوضهآبریزفالتمرکزیایرانکهزایندهرودبزرگ

.میزانآبورودیبهسدزایندهرودنیزبهحداقلخودبرسد

ویژهشرقاصفهانوهستیتاالبهاینرودخانهکهعالوهبرجاذبهتفریحیوفرهنگی،هموارهنقشیموثردرکشاورزیواقتصادمنطقهب

دردههگاوخونیداشته بهعلت، افزایشسالیخشکتغییراتاقلیمی،مدیریتغلطوسودجویانه،هایاخیر جمعیتو تراکم هایمتوالی،

.رویهبهیکرودخانهفصلیتبدیلودرمحلپاییندستدرفصولگرمبویژهتابستانباخشکیمواجهشدهاستبرداشتبی

آبزایندهرود،حق»:كردندپیماییراهیسمتاستانداربهازجملهخودیهابرخواستهیمبنییسردادنشعارهابابارهامعترض،کشاورزان

اسمنمازکشاورزانباشعارهایشانمانعآغازمرو...«گردیمتوخونهیتاآبنیادتورودخونهبرنم»،«درودبركشاورز»،«مسلممااست

آن فریادمیجمعهشدند. معلومشه،نمازجمعهشروعشه»زدند:ها هاییکهمنتشرشده،مشخصاستکهدربعضیازفیلم.«تکلیفما

.«روبهمیهن،پشتبهدشمن»دهند:اندوشعارمیمعترضانهنگامشعاردادنبهتریبوناصلینمازجمعهپشتکرده

عزاعزاست»دهند:هاکشاورزانشعارمیپیماییمعترضاندرمرکزشهراصفهانمنتشرشدهکهدرآنوراههایدیگریهمازتجمعفیلم

«رودماکو؟گو،زایندهروحانیدروغ»و«امروز،روزعزاستامروز،زندگیکشاورزرویهواستامروز

نسبتبهوضعیتخوداعتراضوخواستارتامینآبموردنیازكشاورزاناینمنطقهومبارزهباهاآنپیمایانبود.اینراهیازجملهشعارها

.آبنامیدند،شدندیچهمافیاآن

دووکالیشانآمدند.چندجلسهدادگاهبرگزارش۳ام.استانهمجواربهقوهقضاییهشکایتکرده2ارگانو4سالاستآبندارم.از19»

بعدازآنپروندهبستهشدومنیکسالمحکومشدم بهدادگاهکشید. جانبازکند،ادامهمیاودرحالیکهگریهمی.باربگومگوها دهد:

(1۳97اردیبهشت۳شنبهدوی،هر)همش»شیمیاییهستموتاجاییکهدرتوانمبود،برایکشورممبارزهکردم.حاالحقمایناست؟

تحتپوششدرصدازجمعیت98درصدازمساحتو9۳حوضهزایندهروددردواستاناصفهانوچهارمحالوبختیاریقرارگرفتهکه

.درصدازجمعیتتحتپوششآندراستانچهارمحالوبختیاریقراردارد2درصدازمساحتو7اینحوضهدراستاناصفهانو



 

هاقدردانیاسماعیلبخشیازحمایت*
مردمایرانمدرود

امبهترینلحظاتزندگیهنگامیکهشمادرسختتوانددریادتاننباشدتواندمحبتسرشارتانرافراموشکندچگونهمیاسماعیلچگونهمی

هاکردونهذهنوجانم،حتیواژهدرروزهایگذشتهدرشرایطیبودمکهنهقلمیاریمیامباراندید،یادمبودیدومهرتانرابرمنوخانواده

ایازروحپریشانم،لکنتزبانموقلملرزانم،درثنایقطرهکوشمبابارسنگینراندارم،پسمیهمبامنبیگانهشدهبودندامادیگرتاباین

مهرتانچیزیبنگارم.

یادمی وفایهفتازکارگرانرنجکنمابتدا روزآخردرکنارخانوادهدیدهوبا امبودندوامروزکهپسازتپهوخانوادهبزرگوارشانکهتا

کنماندکیاحساسآزادیکردم،ایفهممنهدرکمیدیگرمعنایآزادیرادیگرنهمیکهامبااینگذشتچهلروزدرمحلکارمحاضرشده

شانبودند.هایکارگرموازتمامتشکالتوسندیکاهایکارگریکشورمکهحامیبرادرکوچکایطبقهکنمازتمامهمآزاددالنیادمی

پزشکانوپرستارانمهربیادمی جامعه ازمعلمانعزیزم، بازاریانوتماماصنافوانجمنکنم هاییکهمهروزانهبرایممهرورزیدند.انم،

کنمازدانشجویانعزیزم،کنمازهنرمندانونویسندگانوشاعرانخوشفکروخوشذوقکشورموبسیارخاصوخیلیویژهیادمییادمی

تاندارم.وستمیهنم،فرزندانرعنایسرزمینمدکانزیبایدانشجویاننازنینم،شاپر

رایاگفتندیانوشتندتاهممراحامیباشندوهم«منهماسماعیلبخشیهستم»عزیزانمکهدرایامبازداشتشعارودرآخردرجوابهمه

«منهمفداییشماهستم.»دهم:تانمیخانوادهغمگینمرادلآرام،پاسخ

2/10/1۳97اسماعیلبخشی



نامهسپیدهقلیان
ایدوربرایدرسوتپهیکاتفاقتاریخیدرگذشتههایروانیادامهپیداکرد!هفتیکهباضربوشتمشروعشدوباشکنجهروز ۳0

ورزیطبقاتیکارگرانبهشکلعیانوتمامعیاربود.سرکوبکارگرانتپهگذشت،آغازسیاستعبرتسیاسیکارگراننیست.آنچهدرهفت

!ها،نهآغازشدونهپایانیافتتپههمبادستگیریهفت
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هایتحقیرآمیز،بارویکارآمدنسیاستهارخصوصیتپهباحملههمهجانبهبهمعیشتکارگران،باتصویبحداقلحقوقسرکوبدرهفت

 .سازیآغازشدهبودواکنوننیزبهشدتتداومدارد

گروه گوناگونبهحافراد، اشکال وجریاناتمختلفیبه فعاالناجتماعیومایتازکارگرانهفتها وکال، معلمان، کارگران، پرداختند. تپه

 .تپهحمایتکردندسیاسی،دانشجویانوهرآنکهدلدرگرویآزادیوعدالتاجتماعیدارد،ازهفت

تپهرابایتازاعتراضاتهفتام،حمامنهمبهعنوانیکدانشجووکارگر،مانندصدهاتنازمردمشوش،بهسببنزدیکیمحلزندگی

 .هابهجایآوردم.والبتهاینبهمذاقنهادهایامنیتیخوشنیامدوبازداشتشدمحضوردرکنارآن

تپهبهمنزدهشد.ومنهایسیاسیوتالشبرایسیاسیکردنهفتچونعضویتدرگروهروزبازجوییمداوم،اتهاماتیهم۳0درطول

 تپهبودکهمنبخواهمدخالتیدروقوعشداشتهباشم؟ترازشعارهایچندهزارکارگرهفتتروجدییسیاسیدانمچهچیزنمی

میلیونتومانی،چنانکهگوییمنمرتکب500هایروانیادامهپیداکردوباوثیقهروزیکهباضربوشتمشروعشدوباشکنجه ۳0

 … چنانادامهداردندگیهمامپایانیافت.درهرحالزجنایتشده

مخاطباناینمتنازیکسورفقاوعزیزانیهستندکهنگرانوضعیتمنبودندوازسویدیگرآنانکهازتخریبوتحقیرمندراینمدت

 .شانمدامبادسرخوششدند.سرخوشی

 .انمقاومتادامهدارد.برایآزادیهمه.برایآزادیکارگرانفوالد.برایرهاییایر

 ۳/10/97سپیدهقلیان،



گراطلباصولاصالح»،«مرگبرجمهوریاسالمی»صدشهرگذشت.خیزشیکهشعاربیشازیکسالازخیزشدیماهمردمایراندر*

راستانخیزشمردمیکهدحکومتاسالمیسرمایهدارانانداخت.هایسرانکاخاندازکردورادرسراسرکشورطنین«دیگهتمومهماجرا

شهردیگرازجملهقم،اهوازواصفهاندر8درروندیغافلگیرانهبه،دیشکلگرفت7خراسانرضویوبامحوریتشهرمشهددرروز

دیتسرییافتهوموجیازاعتراضاتخودجوشراپدیدآورد.8روزجمعه

علیههایمعترضمردمآشکاراخصلتیطبقاتیوباختگانوبخشمالمبارزاتکارگران،معلمان،دانشجویان،زنان،بازنشستگان،پرستاران،

.خودگرفتهطلبانهبوبرابریداریگرسرمایهسیستمستم

نفراز9هایاجتماعیداخلیمنتشرشد.هایخارجیوشبکهباختهدررسانهنفرجان28هاهرگزاعالمنشدامااسامیشماردقیقکشته

هایوحشیانهبهقتلشیوهههابازدشتشدهبودندودرزندانبرضیبودندکهتوسطنیروهایامنیتیدرجریاننارضایتیقربانیانجوانانمعت

بازداشتحکومترسیدند.اعالمشدکه 2۳است.سیناقنبریمنظورگسترشجورعبووحشتبهقتلرساندهشدگانرابهاسالمیعمدا

حیدر وحید اوین، زندان در ساله 2۳ی اراک، زندان در آساله قهرمانی سارو بابادی، روزبهی زندی24ریا کیانوش سنه، اهل ساله

ساله،طالببسطامی27سالهاهلاراک،فروزانجعفرپور20زادهالدینابطحیاهلچالوس،شهابساله26سالهاهلسنه،علیپوالدی24

 باختند.ایرانجانحکومتاسالمیگرانرزندانتوسطشکنجهدانشجویپزشکیاهلایالمازجملهجوانانیبودندکهد

هایدیگرازجملهتهران،خرمآباد،کرمان،ارومیه،قهدریجان،شیراز،زنجان،گرگان،درود،دینیزدرشهر9اعتراضاتدرروزشنبه

رد،آمل،تبریز،بندرعباس،ساوه،بحنوردودلیجانکاشان،اراک،همدان،اردبیل،مالیر،بوشهر،ایذه،بهشهر،کرج،تنکابن،سمنان،شهرک

ادامهیافت.

صورتهایاعتراضیبهرسداینحرکتنظرمیدرتهراننیزدانشجویاندانشگاهتهرانبهاعتراضاتپیوستند.براساسشواهدموجودبه

خودجوشوتودهمحورصورتگرفتهوهیچجریانسیاسیهدایتآنرابرعهدهندارد.

هایانتظامیومسئوالنحاکمیتیزمینهاصلیبروزاعتراضاتمسائلاقتصادیومعیشتیاستکهدرحینکنشورزیومواجههبانیرو

سیاستجریانیافتهاست.-ایمیتوانگفتدرمحدودهاقتصادگونههسیاسیشدهوب

هاهمراهبااعمالقوهقهریهدرتنظیممسائلکشورومهارابرچالشگرادرطلبواصولضعفوناتوانینظامسیاسیوهردوجناحاصالح

برخوردبامسائلفرهنگیوسیاسیوچیرهدستینهادوالیتفقیهبراکثرمنابعکشوروممانعتازگردشنخبگاندرقدرتونقضسازمان

.ثباتیقراردادهاستیافتهحقوقملت،کشوررادروضعیتانفجاریوبی

ازدستدادهانددرکناربرنامهدولتخامتمشکالتمالباختگانموسساتمالیوبانکیکهامیدبهبازپسگیریسپردهو هایخودرا

هایفسیلیدرنقشعاملشتابدهندهوکنشسازدرمشهدظاهرشدوبهسرعتبهگیرارزاقعمومیوانرژیاعتدالدرافزایشچشم

 ییافت.دیگرنقاطایرانتسر

حجمگستردهفساد،اختالس،بیکاریوتعمیقرکوداقتصادی،تشدیداختالفطبقاتی،درکنارتشدیدمشکالتزیستمحیطیوآلودگیهوا

ازمدت محوریتانگیزهاینانتظاررا کهاعتراضاتیبا بود آورده پیشبوجود ازفازتاخیریاینها اینکبعد هایاقتصادیشکلبگیرد.

هایمهمکشوررادرهمنوردیدهاست،ادمحققشدهاست.هنوزنمیتوانتحلیلجامعومتناسبباواقعیتازاتفاقاتیکهعمدهشهرروید

داشت.

درصد70توانگفت:بودند.می1۳80تا1۳70هامتولددرصدبازداشتی70براساسآمارمستندیکهوزارتکشورارائهدادبیشاز

خواهند.اندکهوضعموجودرابرنمیکهنسلدیگریواردصحنهشدهسالداشتند.اینامریعنیاین26تا16هابینرنجسنیشرکتکننده

اینبحران۳0درصددیگرافرادیکهدرایناعتراضاتحضورداشتندافرادیباالی۳0ولی شایددرمطالباتاینسالبودند. را ۳0ها

درصددخیلدانست.

،بهتشریحجزئیاتمنتشرنشدهاینگزارشپرداختهوخبرروزنامهایران گوباسالنامهوحمانیفضلیوزیرکشوردولتاسالمی،درگفتر

نیرویانتظامیمضروبومجروح900هزارنفربازداشتشدند.بهگفتهاودرخاللاعتراضاتحدود5هاحدوددهددرجریاناعتراضمی

ومتعاقبآنتغییرمطالبات«تغییرسبکزندگی»و«تغییرنسل»هایغیرمیدانیازجملههارادرمولفهاماوجهاصلیاعتراضشوند.اومی

مولفهمی اعتراضهاییکهنشانمیداند؛ هاییاستکههرجا«انباشتنارضایتی»وحاصل«اجتماعی»هایدیماهبیشازهرچیزدهد

شود.لنیمیفرصتبروزپیداکند،ع

می خبر ادامه در کشور وزیر ظرفیکیدوشببه 100دهد: در و رسید این4242شهر درگیریداشتیم... اساسیافتهشهر، بر ها

رسیمومتاسفانههنوزهمدرمعرضآنتربهعواملدیگرکهبستراصلیحوادثبودندمیهایعمیقتحقیقاتمیدانیبود،امادربررسی

.هستیمحوادث

اندودردرخیابانکشتهشده9696ماههایدیتندرجریاناعتراض25ای،سخنگویقوهقضاییه،اعالمکردکهغالمحسینمحسنیاژه

 هاخودکشیکردهبودند.هایاوینواراکگفتکهآنمورددلیلمرگدوزندانیدرزندان

نفرازمردمو25درمجموع،»دی،دریکنشستخبریاعالمکردکه24شنبهبهگزارشخبرگزاریایسنا،اینمقامقضاییروزیک

«واسطهتیرواسلحهنیروهاینظامیوانتظامینبود.نیروهایخودیدرخیابانکشتهشدندکهکشتهشدنشانبه
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«.ایاصالاسلحهنداشتندتاکیدشدهبودتیراندازینکنندوعده»اوگفتکه

نشانیکشتهشدندکهدونفرپدروپسریدرخودروباماشینآتش»هاگفت:یهدرموردکشتهشدگاندرجریاناعتراضگویقوهقضایسخن

اند،اینامرمشکوکاست.دشمناینبارهمدراینخصوصپروندهتشکیلشدهاست.برخیباسالحسردوبرخیباسالحگرمکشتهشده

«.شتسازیدا،قصدکشته88مانندفتنه

«مشکوک»دی،ضمن20پیشازایننیزبهگزارشخبرگزاریتسنیم،علیباقری،رییسستادکلنیروهایمسلححکومتاسالمی،روز

بهخیابانآمدهبودند.«بااسلحه»هایاعتراضاتسراسریاخیردرایران،تکذیبکردکهنیروهاینظامیوانتظامیخواندنکشته

شانگفتکهدلیلهایمربوطبهمرگچندتنازمعترضانزندانیدرروزهایاخیر،بدوناشارهبهنامربارهگزارشگویقوهقضاییهدسخن

بودهاست.«خودکشی«ها،مرگآن

 اراکگفت: نیرویانتظامی بازداشتگاه در مرگیکزندانی درباره داشتو»او همراه به موادمخدر مقداریهم و بود معتاد فرد، این

«ایدرحوزهقضاییاراکبرایاوتشکیلشدکهدرحالپیگیریاست.وندهپر

هایاخیر،باتوجهفردیهمدرزنداناوینازبازداشتی»هادرزنداناوینهمگفت:ایدربارهمرگیکیازبازداشتیغالمحسینمحسنیاژه

بهفیلمیکههستوتصویریکهبرداشتهشده،دردستشوییاقدامبهخ سالهبودهودانشجوهم21ودکشیکرد.اینفردمعتادوحدودا

«نبودهاست.

قنبری کهسینا کرد قضاییاشاره جمعیتدستگیرشد»اینمقام اغتشاشاتدر «همزمانبا کرد: اینکههمراه»واضافه گزارشیاز اما

«گرانبودهنیامدهوثابتنشدهاست.اغتشاش

اشدرشهرسنندجشنبه،جنازهساروقهرمانی،یکیدیگرازمعترضیندستگیرشدهدروقایعاخیربهخانوادهعالوهبرایندونفر،روز

پیشازایننیزگفتهشدهبودکهشخصدیگریدرزنداندزفولجانخودراازدستدادهاست.تحویلدادهشدهاست.



«شهرهایمختلفایرانهایاعتراضیدرتجمع»هایهزارمخاطبویدئو720*بیشاز را پیگیریازطریقاینستاگرامیورونیوز،تنها

کردند.

«نهبهگرانی»ماهسالگذشتهدرشهرهاینیشابور،مشهدوکاشمردراستانخراسانرضویدرتظاهراتدی7شنبههزاراننفرروزپنج

ا دیگرشهرهایایرانازجملهقم، درروزهایبعدمردم قوچان،سبزوار،شرکتکردند. اصفهان،ساری، تبریز،رشت، صفهان،شیراز،

همدانوقزوین،قائمشهروبجنورد،رشت،اراک،تبریز،خوی،ارومیه،مالیر،خرمآبادبهصفتظاهرکنندگانپیوستند.ایناعتراضاتبا

محصول»هاراآرامیتهشدند.مقاماتایرانیایننادرگیریمیانمردمونیروهایامنیتیهمراهبودکهدرطیآنتعدادیازمعترضانکش

 .خواندند«یکپروژهسهجانبهازسویآمریکا،اسرائیلوعربستانسعودی



ت*دخ موحدکهبهرانخیابانانقالب. معروفشددرتقاطعخیابانانقالبووصالشیرازیتهران،درحرکتی«دخترخیابانانقالب»ویدا

 .رنگیرابرسرچوبکردودراعتراضبهحجاباجباریآنراتکاندادنمادینروسریسفید

دختر»چندروزپیشازتظاهراتاعتراضیگستردهدربیشازیکصدشهرایرانبهوقوعپیوست.ویداموحدکهبه96ماهسالششمدی

کتینمادینروسریسفیدرنگیرابرسرچوبکردودرمعروفشددرتقاطعخیابانانقالبووصالشیرازیتهران،درحر«خیابانانقالب

 .اعتراضبهحجاباجباریآنراتکانداد

 .نامگرفت«دخترانخیابانانقالب»بلکه،«دخترخیابانانقالب»اقداماعتراضیویآغازگرحرکتیشدکهدیگرنه

یدیگرایرانبهشیوهمشابهی،حجاباجباریدرایرانبهچالشچندروزبعدازاقدامویدا،درهماننقطهومناطقدیگرتهرانوشهرها

 .هایاجتماعیدردسترسهمگانقرارگرفتکشیدهشدوتصاویروویدئوهایآندرشبکه

موحدبرآنایستادهبودوسکوهایدیگررابهحالت،ایرانحکومتاسالمیپلیس برایمقابلهبااینحرکتمجبورشدسکوییکهویدا

.هاشودداردربیاوردتامانعایستادنزنانمعترضبرآنگوشوشیبسه

شد،پلیسهایاجتماعیمنتشرمیدربرخیویدئوهاییکهازاقدامزنانمعترضبهحجاباجباریدرتهرانودیگرشهرهایایراندرشبکه

خشونتآن ازبلندیبا را بهپایینمیها خودمیها وبا کهکشید کهبهیکیازآنبرد مریمشریعتمداریبود وکیلها گفتهنسرینستوده،

 .دلیلپرتشدنبهپایینسکوازسویپلیس،شکست،پایویبهوزندانیدادگستری

نکتهقابلتوجهدراینویدئوهاتشویقزنانمعترضازسویمردمحاضردرصحنه،هوشدنمامورانپلیسودرمواردیدرگیریلفظی

 .ورانونیزپیوستنمردانمخالفحجاباجباریبهاینحرکتبودامهابامآن

نفردراین29رسانینیرویانتظامیتهرانبهگفتهمرکزاطالع1۳96بهمنماه12ماهتاایتکرارشدکهازششمدیبهاندازه،اینحرکت

 .رابطهدستگیرشدند

اند،امابهجزویداموحد،آغازگرآنکهازسرنوشتویاطالعیدردستنیست،زنانماندهشدگاناینحرکتدرگمنامیشماریازبازداشت

 .شدگانبودندزاده،مریمشریعتمداریوهمرازصادقیدرمیانبازداشتدیگریچوننرگسحسینی،اعظمجنگروی،شاپرکشجری

هایامنیتیدراقدامیتهدیدآمیز،هشداردادندکهاتهاممعترضانن،مقامبهنقاطمختلفایرا«دخترانخیابانانقالب»دنبالگسترشحرکتبه

 .هاخواهدشدهممتوجهآن«تشویقبهفساد»محدودنخواهدبودواتهام«عدمرعایتحجابشرعی»دیگرتنهابه

 .تریمواجهشوندنگیناینتهدیدبهاینمعنیبودکهمعترضانممکنبودبهجایدوماهزندانیاجریمه،بااحکامس

مقام انتظامی و قضایی همحکومتهای اژهاسالمی محسنی غالمحسین قضاچون قوه سخنگوی رایای، معترضان کردند تالش یا یه،

 .آنهاشوند«باندیوسازمانی»معرفیکنندویامدعیوابستگی«کنندهموادمخدرصنعتیمصرف»و«کودک»،«خوردهفریب»

خواندواحمدخاتمی،امامجمعهتهرانهمازوضعیتحجاب«نخاله»نیونهمچونحسیننوریهمدانینیزایندخترانراشماریازروحا

 .درایرانبهتندیانتقادکرد

آن مقامبا بیاسالمیتالشمیحکومتهایکه ایرانرا حجاباجباریدر اعتراضعلنیبه اینموضوعبهکردند اما دهند، اهمیتجلوه

،درجمعمداحانبهاینموضوعاشارهکرد.96اسفند17روزای،هللاعلیخامنهآیتاماایاهمیتیافتاندازه

همههزینه،فکروتبلیغاتکردندکهدرنتیجهآنچنددخترفریببخورندودرگوشهوکنارروسریازسربردارندودشمنانآن»گفت:او

 <«اینیستیجهکوچکوحقیرخالصهشدکهاین،مسئلههایشاندرایننتهمهتالش

نظاماسالمیبافردیکهدرخانهخودودرمقابل»هایمسئولدربرخوردبااینپدیدهنیزگفت:برایروشنکردنتکلیفمقامای،خامنه

تعلیمعمومیاستوبراینظامبرآمدهازاسالم،شوددرواقعکاروعامانجاممیالءنامحرمحجابندارد،کاریندارد،اماکاریکهدرم

 .«کندتکلیفایجادمی
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بازداشت وجود اینحالوبا به«دخترانخیابانانقالب»ها،حرکتبا صورتیکهروزهفتمازمیاننرفتوجستهوگریختهادامهیافت،

 .جابازسربرداشتهبود،توسطنیرویانتظامیبازداشتشدماهسالجاری،زنیجوانکههویتویمشخصنشدودرمیدانانقالبحآبان

دراینراههایهنگفتبرایترویجحجابومقابلهبابدحجابی،عالوهبرصرفهزینه،تابهامروزتاسیسازبدوحکومتاسالمیایران

 وفقنبودهاست.

تازگیگفتهکهحجابافزا،معاونزنانشورایانقالبفرهنگیبههایحکومتی،فرشتهروحسالازاینتالش40باوجوداین،پسازگذشت

 .«ترخواهدشداینافولبیشاقطع»و«باشتابدرحالافولاست»درایران



کم*ب طرحسازگاریبا مدیر زهرایی مینفشه آبیوزارتنیرو بیشاز امسال تابستان تنشآبشرببودند۳0گوید دچار نفر .میلیون

تغییراقلیمسببشدهاستکهتوزیعزمانیو»گفت:«2020ایرانوچالش»شنبهدرنشستایسنا،اینمقاموزارتنیروروزسهگزارشبه

 «دلیلاثراتگرمایشنیازهایآبیکشاورزیافزایشپیداکردهاست.هادرکشورعوضشود.بهمکانیبارش

وبرنامهترنگرانیگفتهبنفشهزهراییدرحالیکهپیشازاینبیشبه برایتامینآبکشاورزیبوداکنونتامینآبآشامیدنیریزیها ها

 .شهرهادغدغهوزارتنیروشدهاست



 اجرایحکمشالقشاعرونویسندهدرخوی*
بهشالقمحمدحسینضر74حکم(،2018دسامبر2۳ماه،شنبهدومدییک)گزارشکمپیندفاعاززندانیانسیاسیومدنی،روزگذشتهبه

پیش که طنزنویسآذربایجانی و شاعر سوداگر، سویشعبه از کیفری10۳تر 2دادگاه اتهام اکاذیب»شهرستانخویبه صادر«نشر

 .بود،دردادسرایاینشهراجراشدشده

رایشهرخویواعمالنفوذشیسشوی،مجیدمقدمر96اینحکممرتبطباشکایتسال»یکمنبعمطلعدراینخصوصبهکمپینگفت:

.«استاستودلیلآنطرحسواالتیازجانبآقایسوداگرازمجیدمقدمعنوانشدهدردادگاه،صادروبهاجرادرآمده

اش،گفتهبودکهویمدرکدکترانداردوفقطدارایمدرکفوقلیسانساستوچراآقایسوداگردرمطالبطرحشده»اینمنبعافزود:

 .«استکردهخودشرادرپوسترهایانتخاباتیدارایمدرکدکتراواستاددانشگاهشهیدبهشتیمعرفیمی

چهارروزپیشاجرایاحکامخویباآقایسوداگرتماسگرفتهوازاوخواستهبودند»الزمبهتوضیحاستکهبنابهگزارشاینمنبعآگاه

عدممراجعهویبهدادگاه،مامورانامنیتیروزگذشتهبهمنزلاومراجعهکردهوضمنبازداشتش،اوکهبهدادگاهمراجعهکند،امابهدلیل

 .«جانیزحکمشالقرااجراکردندرابهدادسرایخویمنتقلوهمان

.استهاییازسویفعاالنمدنیآذربایجانیشدهگفتنیاست،اجرایحکمشالقاینشاعرونویسنده،باعثبروزواکنش

 

گویددادستانشدهمحیطزیستمیدرپروندهپنجتنازفعاالنمحیطزیست.وکیلچندتنازفعاالنبازداشت«االرضافسادفی»*طرحاتهام

ازتهرانپسازدریافتنامه ندهتغییردادهوپرو«االرضافسادفی»به«جاسوسی»ایازارتش،عنواناتهامیپنجنفرازاینفعاالنرا

 .آمادهارسالبهدادگاهاست

«باکیفرخواستجاسوسی»طوراتفاقیمطلعشدهباپایانتحقیقاتاینپرونده،بازپرسآنرامحمدحسینآقاسیبهرادیوفرداگفتکهبه

تصمیمگرفتکهاتهامرا«ایکهارتشازطریقشورایعالیامنیتملیفرستادهبراساسنامه»برایدادستانتهرانفرستادهامادادستان

.تغییردهد«االرضافسادفی»به«جاسوسی»از

نام زیستبه محیط فعال عبدالرضاهشت قدیریان، طاهر بیانی، نیلوفر کاشانی، سپیده جوکار، هومن خالقی، امیرحسین رجبی، هایسام

.برنددربازداشتموقتبهسرمی96کوهپایهومرادطاهباز،ازبهمنماه



دیرروابطعمومیادارهکلاموزشوپرورشسیستانوبلوچستانازکودکجانباختند!م4سوزیدرواحدپیشدبستانیزاهدان،آتش*

سوزیواحدآموزشیپیشدبستانیودبستانیدرزاهدانخبرداد.آموزحادثهآتشفوتسهدانش

صبحامروزدرخیابان9بارهگفت:ساعت،دراین2018دسامبر18-1۳97رآذ27شنبهگوباخبرنگارایلنا،سهوعلیمرادیدرگفت

مصطفیخمینیزاهدانبراثرحادثهآتش آموزشیپیشدبستانیغیردولتیدخترانه، 70کودکدچارسوختگیباالی4سوزییکواحد

کیبهبیمارستانامامعلیزاهدانمنتقلشدند.هایپزشآموزانتوسطنیروهایفوریتدرصدشدند.ویافزود:بالفاصلهایندانش

هایمریمنوکندیکالساولی،صباعربیکالساولوموناخسروپرستپیشنامرغمتالشتیمپزشکیتاکنونسهنفربهویادامهداد:علی

دریکخبردیگریاعالمشدکهکودکسپسنامیکتامیرشکارنیزوخیماعالمشدهاست.آموزدیگربهدبستانیفوتکردندووضعیتدانش

 چهارمنیزجانباختهاست.



آموزاندرزاهدان.محمودبهشتیلنگرودیواسماعیلعبدی،دومعلمزندانی،درواکنش*واکنشدومعلمزندانیازاوینبهسوختندانش

آتش خیزشسوزیمدرسهبه نسبتبه زاهدان، ایدر و تونسشدن»هایمردمی دادهایران« آتشهشدار حادثه مدرسهاند. سوزیاخیر

 .آموزانجامیدبهمرگچهاردانش«اسوهحسنه»

اتهام با معلمیکه دو عبدی، اسماعیل بهشتیلنگرودیو درزنداناوینمحمود حالسپریکردندورانمحکومیتخود هایامنیتیدر

آموزدخترایدرزاهدانکهمنجربهمرگچهاردانشسوزیاخیردرمدرسهشدسامبر،طییادداشتیبهآت24-هستند،روزدوشنبهسومدی

 .اندشد،واکنشنشاندادهونسبتبهپیامدهایچنینحوادثیهشدارداده

شمحمودبهشتیلنگرودی،ازاعضایارشدهیأتمدیرهکانونصنفیمعلمانایرانواسماعیلعبدی،دبیراینکانونبهترتیببهپنجوش

هاییامنیتیسالحبسمحکومشدهودرحالحاضردرحالگذراندندورانمحکومیتخوددرزنداناوینهستند.اینمعلمانزندانیبااتهام

 .روهستندروبه«تبلیغعلیهنظام»و«اجتماعوتبانیعلیهامنیتملی»نظیر

هایصنفیمعلمانایرانونیزکانونوکالیدادگستریهنگیان،کانونهایصنفیفرپیشازایندومعلمزندانی،شورایهماهنگیتشکل

استان در آموزشی اماکن نامناسب وضعیت به نسبت هشدار با بامرکز، رابطه در مسئوالن پاسخگویی خواستار کشور، محروم های

.مدارسشدهبودند«استانداردسازی»زاهدانو«اسوهحسنه»سوزیمدرسهآتش



اقدامی کنوانسیونبین*در کمیسیونحقوقیوقضاییمجلسطرحکهخالفاعالمیهجهانیحقوقبشرونیز المللیحقوقکودکاست،

 سالممنوعشدهاستراردکرد.1۳کودکهمسریکهدرآنازدواجدخترانزیر



 

11 
 

درهمسریماهطیبهسیاوشیعضوفراکسیونزنانمجلسدرتوییترخودازردطرحکودکدرروزدومدی ازدواجکودکان( )مخالفتبا

بااکثریتآراینمایندگان97درمجلسشورایاسالمیمطرحودرمهرماه95کمیسیونحقوقیوقضاییمجلسخبرداد.طرحیکهازسال

هایبرداریازطرحیکپ»و«مخالفتمراجع»،«مسایلفقهیوشرعی»باقیدیکفوریتبهتصویبرسید.دلیلرداینطرحمغایرتآنبا

 .عنوانشدهاست«غربی

 متاسفانهطرحما»کردهاست:«طورکلیردبه»طیبهسیاوشیدرتوییترخودخبردادکهکمیسیونحقوقیوقضاییمجلساینطرحرا

یکفوریتطرحدرصحنترکهپیشطورکلیدرکمیسیونقضاییمجلسردشد.آنهمباوجودآنسالبه1۳برایممنوعیتازدواجزیر

 «مجلسرایآوردهبود.

برداریازکهطرحماکپیترمسائلفقهیوشرعیعنوانشدوالبتهایندالیلمخالفانبیش»خانمسیاووشیدرادامهتوییتشنوشتهاست:

مخالفتمراجع»رداینطرحراپور،عضوهیاترییسهکمیسیونحقوقیوقضاییمجلسدلیلچنینیحییکمالیهم«هایغربیاست.طرح

 «دانست.

سالرا1۳ازدواجکودکانزیر95هللامکارمشیرازیدرسالدرحالیدلیلرداینطرحمخالفتمراجعومسایلشرعیعنوانشدهکهآیت

درگذشتهاین»آوردهاست:«سالچیست1۳حکمازدواجفردزیر»سایترسمیخودودرپاسخبهاینسئوالکه:خواندودروب«باطل»

شد.ولیدرعصروزمانماعمالثابتشدهکهشدکهحتابرایصغیرهمسریانتخابکنندومعموالمشکلیایجادنمیاجازهبهاولیادادهمی

هاود،اینگونهازدواجکهغبطهومصلحتبایدرعایتشهابهمصلحتدختروپسرنیستودارایمفاسدیاستوباتوجهبهایناینازدواج

 «باطلاستواعتباریندارد.

یونسکواستکهکلطرحبامخالفتشدید20۳0یامنظورهمانسندآموزشی«هایغربیبرداریازطرحکپی»چنیندلیلدیگرمخالفتهم

شودایناستکهازانتقاداتیکهواردمیوگودیگریگفتهبود:یکیتندروهاورهبرایرانقرارگرفت.طیبهسیاوشینمایندهمجلسدرگفت

 «گونهنیست.ایدامااصالایناینطرحرانوشته20۳0اندازسندگویندشماباتوجهبهچشممی

هایگستردهوناگهانینمایندگانمجلسنسبتبهاینازمخالفت97آذر20پیشازاینپروانهسلحشورینمایندهدیگرمجلسدرتاریخ

هابهاینبهنمایندگانگفتهشدهکهباطرحکودکهمسریمخالفتکنند.اوحمله«ازیکنهادخاص»هبود.سلحشوریگفتهبودطرحگفت

هاییازایندست،سیاسیشدهاسترسدمتاسفانهاینطرحهممثلبقیهمواردوطرحنظرمیبه»خواندهوگفتهبود:«سابقهبی»طرحرا

کنیمودنبالحلیکمعضلاجتماعیهسیتم.امامتاسفانهتازمانیعنوانیکامراجتماعیوفرهنگیاینرادنبالمیعابهدرحالیکهماواق

 «هاییاصالحیچونکودکهمسریراجلوببریم.هایمختلفراازدریچهسیاستنگاهکنیمنخواهیمتوانستطرحکهمامسایلحوزه

هامانندگزارشکمیسیونحقوقیوقضاییمجلسدربارهردطرحکودکهمسریدرصحنعلنیشکمیسیوننامهمجلس،گزاربراساسآیین

توانندبرخالفنظرکمیسیونبهاینطرحمجددارایمثبتبدهندبااینحالمشخصنیستکهتاچهشودونمایندگانمیمجلسقرائتمی

 .تواندتاثیرداشتهباشداندازهمی

 .هزارنفراعالمشدهاست40هزارتا۳0سالدردختران14یا1۳نفروآمارازدواجزیر۳00سالبیشاز9زیرآمارازدواج

نمایندهحاضر209رایموافقاز151قانونمدنیرابااکثرآرا)1041،طرحیکفوریتیاصالحماده97نمایندگانمجلسچهارممهر

سال16ترازسالوپسرانکم1۳ترازطرحنمایندگانموافقخواستارممنوعیتازدواجدخترانکمدرمجلس(تصویبکردند.براساساین

 .شدند

«شرعاسالم»درروزتصویباینطرح،احمدامیرآبادی،نمایندهمردمقمدرمجلسویکیازمخالفاناینطرحبااستنادبهمخالفتآنبا

 ازآن»گفت: کهتشخیصشرعمقغیر میچه رد شوراینگهبانآنرا یقینا است، درشرایطیکهاوهم«کند.دساسالم چنینگفتهبود

.اوضاعاقتصادیکشورخوبنیست،نمایندگاننبایدبهاینمسایلفکرکنند

باتصویبمجلس1۳72دهدکهایراندرسالهادرایراندرشرایطیبهشکلقانونیممکناستورخمیهاوپسربچهازدواجدختربچه

مشروط شوراینگهبانبهشکلرسمیاما تایید پذیرفتوبهعضویتاینکنوانسیون«کنوانسیونحقوقکودک»شورایاسالمیو را

قوانین»المللیحافظحقوقکودکدرآمد.البتهدولتجمهوریاسالمیایرانشرطکردکهتنهاتاجاییکهمفادکنوانسیوندرتعارضبابین

 .داندنباشد،خودراموظفبهرعایتتعهداتناشیازپیوستنبهکنوانسیونمی«اخلیوموازیناسالمید

المللیحقوقکودکازازدواجکودکانصحبتنشدهاست،امااینقانونبهکهبهشکلصریحومشخصجاییدرمتنکنوانسیونبینبااین

سالتعیینکردهاست.بنابراینبا18هایقانونیراکودکدانستهوسناحرازمسئولیتسالرا18تمامیافرادزیر1صراحتدرماده

 .شودسال،مصداقازدواجکودکومغایرباتعهداتکنوانسیونمحسوبمی18توجهبهاینمادهعمالازدواجزیرسن

گیریکرد.برایمثالعیتازدواجکودکرااستخراجونتیجهتوانازآنممنوالمللیحقوقکودکمواددیگریهمداردکهمیکنوانسیونبین

ماده«استفادهجنسیسوء»کنوانسیونهرگونه۳4و19مواد تحتهرعنوانیممنوعدانستهاست. که۳6ازکودکرا نیزهرعملیرا

 .کودکشود،ممنوعدانستهاست«استثمار»موجب

سنکاملوقانونیو»داند،ازدواجزنومردراتنهادرنیزکهایرانخودرابهآنمتعهدمیاعالمیهجهانیحقوقبشر16حالمادهدرعین

داندوحتااگربرفرضنظرکودکیهمدرازدواجپرسیدهشود،وقتیکودکهنوزبهسنتشخیصمجازمی«آزادی،رضایتواختیارکامل

 .گیریکنداهمتشخیصدادهوباآزادیوآگاهیتصمیمتواندمصلحتخویشرعقلیوقانونینرسیدهاست،نمی

منعازدواج»حاضرنشدندقطعنامه2014ازسویدیگرحکومتاسالمیایراندرکنارحکومتسودانتنهاکشورهاییبودندکهدرسال

حق»نامهکهبرباپاراگرافیازاینقطعحقوقبشرسازمانمللمتحدتصویبکرد،امضاءکنند.حکومتاسالمیایرانراکهکمیته«کودکان

 .خوددانستهبود«دینوعرف»تاکیدکردهبود،مخالفتکردهواینپاراگرافرامغایربا«حفاظتازحقباروریزنان»و«زنبرتنخود



تحقیقاتتهرانواقعدربلوارماهواژگونییکدستگاهاتوبوسحاملدانشجویاندانشگاهعلومودی4شنبهروزسه12*حوالیساعت

 .نفرنیزمجروحشدند27دانشجوجانخودراازدستدادندو9سیمونبولیوار

 .شدگاناینحادثهابتداهفتنفراعالمشداماساعاتیبعددوازمجروحاناینسانحهدربیمارستانجانخودراازدستدادندتعدادکشته

 .دیگرازمصدومانحادثهواژگونیاتوبوسدانشگاهآزادعلوموتحقیقاتخبردادرییساورژانستهرانازفوتیکی

سرنشیندرروزگذشته،گفت:دراین۳5دکترصابریاندرگفتوگوباایسنابااشارهبهحادثهواژگونیاتوبوسدانشگاهعلومتحقیقاتبا

منتقلشدندکهتاشبگذشتهدوتندیگرنیزبهعلتشدتبهبیمارستانتن28حادثههفتتنازسرنشیناندرمحلحادثهجانباختندو

 .شاندربیمارستانجانباختندوخامتحال

جانخودراازدستدادوتعداد«محمدرضافضیلتینیا»ویادامهداد:متاسفانهبامدادامروزنیزیکیدیگرازمصدوماناینحادثهبهنام

.تنشد10دانشگاهعلوموتحقیقاتقربانیانحادثهاتوبوس

گفتهشدهاستکهایناتوبوسدرطولششهفتسالموردکنترلفنینشدهبودوترمزآننیزاشکالداشت.



 

12 
 

 لیاقتیتجمعاعتراضیدانشجویاندردانشگاهعلوموتحقیقاتتهرانباشعار:والیتیوالیتیاسوهبیدریکفیلم

یادجانجمعیازدانشجویاندانشگا برگزاریتجمعدرایندانشگاه باختگانحادثهواژگونیاتوبوسراهعلوموتحقیقاتصبحامروزبا

دردیکردند.برخیوالدیندرگذشتگاننیزدراینمراسمحضورداشتند.دانشجویانازجملهبررویگرامیداشتندوبابازماندگانابرازهم

لیاقتاستعفااستعفا/والیتیاستعفااستعفااستعفا/والیتیدادند:مسئولبیچنینشعارمیهاهمریکردند.آنباختهگلگذانماددانشجویانجان

 ...لیاقتمحاکمهمحاکمهوالیتیاسوهبیلیاقتی/مسئولبی

هااست.هاشغلداردکهریاستدانشگاهآزادیکیازآنایدهاکبروالیتی،مشاورخامنهعلی

تن 7.زخمیبرجایگذاشت27کشتهو9کمشنبهدستواژگونیاتوبوسدانشجویاندانشگاهآزادعلوموتحقیقاتتهراندرروزسهحادثه

 .انداتوبوسدرهمانمحلوقوعحادثهودوتنازدانشجویاننیزدربیمارستانجانباختههازکشتهشدگانازجملهرانند

 .نشانیتهرانادامهداشتچنینآتشتیپسازوقوعحادثهبهکمکنیروهایاورژانسوهمهاتاساعاعملیاتنجاتزخمی

چناندرشرایطاندهمهاکهبهبیمارستانمنتقلشدهتناززخمی7هایاینحادثهاعالمنشدهاست.بنابرگزارشایسناشمارقطعیزخمی

 .تندیگردرآیسییوتحتنظارتهستند5اندویقرارگرفتهبرند؛دوتنازآنانتحتعملجراحبحرانیبهسرمی

 بهدیواربتنیدر؟؟؟شنبهسرنشیننیمروزسه۳0اتوبوسدانشجویانعلوموتحقیقاتبا ناگهانازمسیرخودخارجوپسازبرخورد

 .مسیریباشیبتند،درنهایتواژگونشد

نشانانمجبوردرجریاناینحادثهبخشیازاتوبوسکامالدرزمینفرورفتهاست.آتشنشانیگفتهجاللملکی،سخنگویسازمانآتشبه

 .تکهکنندتابتوانندبخشفرورفتهدرزمینراخارجکنندانداتوبوسراتکهشده

توسازمانپزشکیچناندردستبررسیاساتوبوسدرزمانوقوعحادثههمهرانندهیساورژانستهراناعالمکردکهادعایسکتیر

 .قانونیهنوزگزارشیدراینبارهمنتشرنکردهاست

هایایران،ادعایسکتۀرانندهازسویمعاوندانشگاهآزادمطرحشدهبودبااینوجودبرخیازمصدومانحادثهدربنابراعالمرسانه

 .جریانتشریحماجرااعالمکردهبودندکهاتوبوسترمزبریدهاست

شودکهعالوهبرفرسودگیناوگانحملونقلدانشگاهعلوموتحقیقات،خطرناکبودنمسیررفتوآمدخودروهانیزدروقوعاینیگفتهم

تاثیرنبودهاست.باوجودشیبتندمسیرحرکت،تدبیریبرایافزایشضریبایمنیآناتخاذنشدهبودوحتیبراینصبگاردریلحادثهبی

 .شیبتندمسیر،اقدامینشدهبودگیردروسرعت

ونقلکابلیعلوموتحقیقات،قراربوداینحادثهدرحالیرویدادکهبنابراعالممحمدعلیکرونیمدیرپیشینکنترلپروژهسامانهحمل

ونقلکابلیمجهزانهحملتحقیقاتبهسامهفتکیلومتریکوهستانیوخطرناکواحدعلوموابرایافزایشایمنیاینمسیر،مسافتحدود

شودتابهاینترتیبمسیررفتوآمدبهکمترازیکچهارممسیرکنونیکاهشیابد.اماباوجودآغازاینپروژهوتنهاسهماهقبلاز

 .برداریازآن،باتغییرمدیریتدانشگاهآزاداینپروژهنیزمتوقفشدبهره



شرکتآسمانکهازتهرانبهسمتیاسوجدرپروازبود (ATR72) 72آرتیایمسافربریای،هواپیم1۳96بهمن29شنبه*روزیک

هللاخدمهپروازیداشت.حجت6مسافرو60درحوالیمنطقهسمیرمدرجنوباصفهانپسازاصابتبهکوهدناسقوطکرد.اینهواپیما

آررادرکارنامهخودداشتهوازخلبانانباتجربهدرپروازتیوازباهواپیمایایساعتپر700هزارو17فوالد،خلباناینگروهواپیمااز

.شدهاستبااینهواپیمامحسوبمی

هایرسمیایرانشرکتخطهواییآسمانوخلبانپروازجعبهسیاهاینهواپیماحدوددوهفتهپسازحادثهپیداشد.بهگزارشخبرگزاری

کهپروازیاسوجمقصرانا-تهران اینحالسازمانهواپیماییکشوریدرگزارشخودتوصیهکرد با صلیسقوطهواپیمایمعرفیشدند.

 .هواپیماهایاینمدلموقتامتوقفشودچراکههنوزابهاماتیدرمورداینسقوطوجوددارد

یورونیوزگفتکهشرکتیایگویهواپیماسازیداویدوارگاس،سخن تهواپیماییآسمان،هواپیماهایجدیداینشرکتراآر،درگفتگوبا

.سالعمرکردهبود25یاسوجازنسلقدیممحصوالتاینکارخانهبودهکهنزدیکبه-نخریدهوهواپیمایتهران



رحسنروحانی،الدینآشنا،مشاوحسام.وهزارانقربانیآنخواند4الدینآشنا،محسنرضاییرامسببلورفتنعملیاتکربالیحسام*

در1۳65درپنجمدیماه«4عملیاتکربالی»پیشینسپاهپاسدارانرابهلودادنهیسجمهوریاسالمیایران،محسنرضاییفرماندیر

 جریانجنگایرانوعراقمتهمکردواوراازمسبباناصلیکشتهومجروحشدنهزارانسربازایرانیدراینعملیاتمعرفینمود.

الدینآشناکهاینسخنرادرواکنشبهاظهارنظرتوئیتریدبیرمجمعتشخیصمصلحتنظامایرادکردهدرکانالتلگرامیخودخطابحسام

گاهازشمانپرسیدندچراازچندشبقبلازعملیاتکربالیهاهزاررزمندهوخانوادههزارانشهیدهیچده:»بهمحسنرضایینوشتهاست

هایتوپخانهلشگربچه»مشاورحسنروحانیسپسافزودهاست:«ازمنورهایچلچراغیدشمن،مانندروزروشنشدهبود.چهارآسمان

«هایدشمنقرارگرفت.هامورداصابتتوپدقیقهپسازآغازعملیاتتقریباتمامقبضه45گاهازشمانپرسیدندچراتنهاهیچ27

پزشکانوپرستارانازوقوععملیاتآگاهیدرستینداشتندهنگامیکهباموجنخستهزارانیکهحتسپسافزودهاست،الدینآشناحسام

کردند.روشدند،درحالیکهرادیویسازمانمجاهدینخلقورادیویبغدادهرلحظهوضعیتعملیاتراگزارشمیهمجروحاینعملیاتروب

هایپسینیمحسن،بینعملیاتفریبوعملیاتلورفتهتفاوتاززمینتاآسماناست.تحلیلدرادامهافزودهاست:بردار،الدینآشناحسام

«کند.ماشایدخطاکارانراببخشیماماخودشیفتگانراهرگز.مشکلیراحلنمی

گردجنگوچهلمینسالگردپایانامینسالآشنادریادداشتکوتاهدیگریخطاببهمحسنرضاییگفتهاست:وقتآنرسیدهکهدرسی

رازهای»چنینایرانوعراقوهمهشدگانوقربانیانجنگهشتسالهایکشتهانقالباسالمیتنبهشفافیتدادهوبهسئواالتخانواده

جنگهشتسالهپاسخدهید.«مهرسربه



سالگیانقالباسالمیبهمن* چهل آستانه اعتراض۵7در فائو گذشته، سال اکبرهایدیماه دختر سابقمجلسو نماینده هاشمی، زه

 گذارانحکومتاسالمی،ازفروپاشینظامحاکمبرایرانگفتهاست.هاشمیرفسنجانیازبنیان

تررویکردخودراحمایتازدولتحسنروحانیاعالمکردهبود،ضمنانتقادچاپتهرانکهپیش«مستقل»وگوباروزنامههاشمیدرگفت

گفتهاوفروپاشیظاهریوفیزیکیتاکنونرخوحانیگفتهاستکهفروپاشیمحتوایینظامجمهوریاسالمیاتفاقافتادهوتنهابهازدولتر

ندادهاست.

منتشرشده،احتمالفروپاشیفیزیکیبراینظامجمهوریاسالمیرا1۳9۶گردخیزشمردمیدیماهزمانباسالوگوکههماودراینگفت

زذهنندانستهوگفتهاستدلیلاینکهتاکنوناینموضوعمحققنشدهآناستکهمردمنگرانندبعدازجمهوریاسالمیچهکسیبردورا

سرکارخواهدآمد.
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اینصحبتهم تاجیک،مشاورسیاسیمحمدخاتمیرییسزمانبا محمدرضا بهکشتیها جمهورپیشینایران،هموضعیتکنونیکشوررا

باخدمهومسافرانشدردریاغرقشد.1912ایاستعاریبهکشتیبخاریکهدرتانیکتشبیهکرد.اشارهتای



زیربناییکجامعه»کهدرسخنانیبابیانایندسامبر،28شباسالمی،جمعهحکومتگذارهللاخمینیبنیانهللاروححسنخمینی،نوهآیت

 «مینیوجودنداردکهمابمانیمودیگرانبروند.هیچتض»،گفت:«احساسرضایتمردماست

مردمبههرترتیبیبایداحساس»گفت،افزود:هللاجمیسخنمیگرددرگذشتآیتحسنخمینیکهدرحسینیهجمارانودرمراسمدهمینسال

«رضایتکنندوتحمیلجاییدرجامعهنداشتهباشد.

به کردنمداو»گفتهحسنخمینی، پاره اینپاره انتشارمرتبنفاق، کینه، پخشمکرر جامعه، جامعهمجبورشوندشخصیتم در افراد که

«هااست.هایبداقبالیدولتتکماازصداقتدورشویمازنشانهکهتکدوگانهداشتهباشندواین

«ستکهاینجامعهدچارمشکلشدهاست.چسبیمزنگخطریااگردیدیماصولماازدسترفتهوبهفروعاتمی»،اضافهکرد:خمینینوه



.ایرابهتصویبرساندکهبهنقضگستردهحقوقبشردرحکومتاسالمیایراناعتراضداردنامه*مجمععمومیسازمانمللمتحدقطع

موافق،رای84نامهبانامهکمیتهسوممجمععمومیسازمانمللمتحدبرگزارشدکهاینقطعگیریدربارهقطعآذر،رای26دوشنبهشب

 .تصویبرسیدممتنعبهرای67مخالفورای۳0

هایاجتماعیومعترضاندرایرانافزایشپیداکردهنگاران،کاربرانشبکهنامهآمدهاست:دریکسالگذشتهسرکوبروزنامهدراینقطع

 .است

 .نامهرایمنفیدادندهازجملهکشورهاییبودندکهبهاینقطعکرهشمالی،کوبا،عراق،روسیه،ونزوئالوسوریچین،افغانستان،

اینسبتبهنامهگیریدوشنبهشب،بعدازآنبرگزارشدکهیکماهپیشکمیتهسوممجمععمومیسازمانمللمتحدباتصویبقطعرای

 .هشدارداد«بشردرایرانترشدنوضعحقوقوخیم»

ترازتوانبهتداوماعدامافرادیکهدرسنکمعنواننقضحقوقبشردرایراناشارهشده،مینامهبهآنبهازجملهمواردیکهدراینقطع

هایخودسرانه،محاکماتبدونطیشدنروندعادالنهقضایی،تهدیدفعاالناند،شکنجهزندانیان،بازداشتسالگیمرتکبجرمیشده18

.رهکردحقوقبشرومحدودشدنآزادیبیاناشا



شنبهگذشتهواژگونشدنیکاتوبوسحاملدانشجویانروزسه*درایران،بااعتراضدانشجویانسپریشد.2018*آخرینروزهایسال

نفروزخمیشدنچندیندانشجویدیگرانجامید.اینحادثه10واحدعلوموتحقیقاتدانشگاهآزاد،واقعدرمنطقهپنجتهران،بهمرگ

 .هایفرسودهدرناوگانحملونقلدانشجویانکردکارگیریاتوبوسیوسیعیرامتوجهمسئوالندانشگاهآزادبهخاطربهانتقادها

اتوبوسد نوسازیناوگان تجمعیاعتراضیخواستار در آزاد تحقیقاتدانشگاه و علوم عذرخواهیرسمیانشجویانواحد و استعفا رانی،

 .اهآزادشدند.کسیازمدیراندانشگاهدرجمعمتعرضانحضورنیافتیسدانشگیسرپرستاینواحدور

خانواده همراه به آزاد تحقیقاتدانشگاه و علوم دانشجویانواحد از نفر دیصدها هشتم بستگانقربانیانحادثهصبحشنبه و هایخود

 .داخلیاینواحداعتراضکردندواژگونیاتوبوسدرپارکینگایندانشگاهمستقرشدهوبهسوءمدیریتومشکالت

تاکنونبهفکرحملونقلاینهمههزینهدریافتیازمابابتشهریه،کجامی»خبرگزاریایسنابهنقلازیکدانشجونوشت: رودوچرا

 «اند؟ایمنبرایدانشجویاننبوده

گوباشندومسئوالندانشگاهبایدبهمنپاسخ»سناگفتهاست:مادرنیلوفررادمهریکیازدانشجویانیکهدرحادثهاتوبوسجانباخته،بهای

 .«شومروموتاحقدخترمرانگیرمآرامنمیجانمیمنتاپاسخنگیرمازاین

یسواحدعلومتحقیقاتیشد.دانشجویانخواهانحضوررضامسعودی،رءدراینتجمعتومارینیزدراعتراضبهمدیریتدانشگاهامضا

 .هایخودنخواهندگذشتدانشگاهیاندکهازخونهمخودبودهوگفتهدرجمع

هایویژهبیمارستانامامخمینیزخمیاینحادثه،حالپنجنفروخیماست.اینپنجنفردربخشمراقبت28ها،ازمیانبهگزارشرسانه

.بستریهستند

علی استعفای و عذرخواهی مجلسخواستار والیکنماینده راکبر بهایسهیییتی، تهران، دانشگاه امنای واژگونیت اخیر سانحه خاطر

 .اتوبوسدانشجویاندرتهرانشد.والیتیدرکناراینمقام،مشاوررهبروعضوچندیننهادجمهوریاسالمیاست

بین مشاور آزاد، ریاستهیأتامنایدانشگاه بر عالوه حاضر حال در خامنهوالیتی علی مجمعایرهالمللی عضو جمهوریاسالمی، بر

ها،چندینپستوالمعارفاسالمیوعضوشورایعالیانقالبفرهنگیاستودرکناراینسمتتشخیصمصلحتنظام،عضوبنیاددائره

.مقامدیگررانیزبرعهدهدارد



فرانسه
لهبهدفترمجلهفکاهیشارلیهبدوکهدرجیبوتیپیترشریف،آمرومغزمتفکرحم«شارلیهبدو»استردادمغرمتفکرحملهبهدفتر

 .بازداشتشدهبود،بهفرانسهتحویلدادهشد

دسامبر،اعالمکرد:پیترشریف،آمرومغزمتفکرحمله2۳شنبهبهگزارشرادیوفرانسه،کریستوفکاستانر،وزیرکشورفرانسه،روزیک

 .ازداشتشدهبود،بهفرانسهتحویلدادهشدبهدفترمجلهفکاهیشارلیهبدوکهدرجیبوتیب

 .بنابراعالموزیرکشورفرانسه،پیترشریفبهمحضورودبهفرانسهبهبازداشتگاهمنتقلشدهاست

کریستوفکاستانردریکپیامتوئیترینوشت:پیترشریفازدستعدالتدرفرانسهگریختهبود،بایددرپیشگاهعدالتحاضرشودوبابت

 .وزیرکشورفرانسهازعملکردنهادهایوابستهبهوزارتکشوروتبادالتجهانیتقدیرکرد.گوباشداقداماتشپاسخ

 .بهدفترمجلهفکاهیشارلیهبدودرفرانسهبود2015پیترشریفازافرادنزدیکبهبرادرانکواشی،عامالنحملهژانویه

هفکاهیشارلیهبدودرپاریستعدادیازحاضراندردفتراینهفتهنامهرابهگلولهبستند.مردانمسلحدرحملهتروریستیبهدفترمجل

 .تندراینتیراندازیکشتهشدند.دوتنازقربانیاناینحادثهازنیروهایپلیسفرانسهبودند12کمدست

 .شدگانبودنددرمیانکشته«ولینسکی»،و«تینیوس»،«شارب»،«کابو»هاینامه،بهنامهایفعالدراینهفتهچهارتنازکاریکاتوریست

سالزندانمحکومشد.وی15،یکیازنیروهایالقاعدهدرعملیاتفلوجهدرعراقبودکهپسازدستگیریبه2004پیترشریفدرسال

ماهدرحبسبود.پیتر18مدتدادهشدوبهپسازفراراززندانبهسوریهگریختاماپسازبازداستبهفرانسهتحویل،2007درسال

 .موفقبهفرارشدوپسازآنبهیمنگریخت،2011شریف،درسال
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جنبشجلیقهزردها
.دیدرخیابانشیکشانزهلیزهکهاوایلماهصحنهشورشواعتراضبود،جمعشدند8-دسامبر29زردشنبهجلیقه*

رامسدودکردند؛یفرانسههاهاووروردیاتوبانهایاستانهاوخیابان،چهارراه2018نوامبر17کهدراولینشنبهاعتراضاتجنبشی

مبارزاندردومینشنبهاعتراضات بهتصاویر، رییسنوامبر،24بنا سنگربندیکردندودرخواستدیداربا را لیزه جمهوریراشانزه

محالتثروتمندشهرپاریسحملهکردند،مملوازخشمباپلیسدرگیرشدندوبهبرخیدسامبر،معترضانبه1داشتند.درسومینشنبه

 …هاحملهکردندهاورستورانفروشگاه

هایاجتماعیشروعزردهادرپاسخبهفراخوانیکمیلیونامضاءبرایدعوتبهاقدامعلیهافزایشقیمتسوختدرشبکهجنبشجلیقه

وبهخیابانآمدند.ازاولینشنبهمبارزه،مالتیتوددرهایزردپوشیدندهاجلیقهوانراامضاءکردهبوند؛همانهزارنفراینفراخ250شد.

آن است: بوده بهجنبشحاضر میها متصل همدیگر به افقی آنصورت بخششوند، از عمدتا توسعهها کمتر مناطقهای از کشور، یافته

 آیند.هفرانسهمیشهرییاازمناظقدورافتادنیمه

)ازجملهکارگرانومزدبگیراهشاغلدرساختارتولیدسنتی(کهبااصالحاتنئولیبرالیاینجنبشیاستباترکیبطبقاتِیمتوسطروبهپایین

 .ترازبخشخدماتشهریوتولیدمکانیزهبهادادهشدهاستهاکماندودرمجموعبهآنفقیرترشده

ایشقیمتسوخت،محرکاینجنبشبودهاست؛طرحیکهبهتازگیتوسطمکروناعمالشدهواوریاکارانهآنرااقدامیشودافزگفتهمی

میمحیط تغییراتآبوهوایی به مربوط و نقل،زیستی و حمل و کار درخواستکاهشمالیاتبر از مطالباتجنبشعبارتبودند داند.

ویژهعلیهطرحدولتمکرونمبنیبرحذفعدالتیمالیبههایزندگی،اعتراضبهبیافزایشهزینهدرخواستافزایشقدرتخریددربرابر

 .منجرشد«مکرونبانکدار،مکروناستعفا»هایبزرگکهخیلیزودبهطرحشعارمالیاتبرثروت

مالیاتمس خانه، قالبپرداختوام در را خود درآمد دوسوم افرادیکه هزینهبهفهرستهزینه دست…هایخدماتعمومیوتقیم، از

دهند،قیمتسوختهماضافهشدهاست.درمناطقیکهوسایلحملونقلعمومیکافیوجودندارد،اتومبیلابزاراصلیبرایرفتنبهسرمی

است؛دراینشرایط،دولتنهتنهاهاییباتحرکباالمانندپرستاریوحملونقل،اتومبیلیکنیازضررویکاراست،یابرایکاردربخش

گویدمسألهپرداختمالیاتیکوظیفهمدنیبرایدفاعاززندگیدربرابرتغییراتزیستکندبلکهبهشمامیمالیاتیبرابزارکاراعمالمی

 پاسخایناست: پایانجهانمی»محیطیاست. درباره ما پایانماهاست.مکرونبه ت«گوید،مشکلما وقفپرداختمالیاتیازجملهآیا

 مالیاتبرسوختازطرفنخستوزیر،ادواردفیلیپ،برایخنثیکردناینفیوزدرحالسوختنومتوقفکردنآتشاعتراضاتکافیاست؟

بخشسالمتو حقوقبازنشستگان، دنارضایتی…درمورد حلنشده، همهمسائِل است: وبارههایفراوانیتوسطاینجنبشابرازشده

 زردهاهستند(مردمحامیجلیقهدرصد80تا60)بینمطرحشدهوکشورراازپایینتاباالتکاندادهاست.

زمانیطوالنیموردتوجهوپیگیریقرارگرفتههادردوبازهطورگستردهتوسطاتحادیهبه«گراییمبارزاتهم»الزمبهذکراستکهمسئله

.آهنهقانونالخمریوسپسدرجریاناعتراضاتکارگرانراهبود،ابتدادراعتراضاتب



هایییادکردکهازافرادوگروه«سممهلکنظریهتوطئه»تحتعنوان2018دسامبر14روزنامهلوموندفرانسهدرسرمقالهروزجمعه

 .داردجمهوریفرانسهدرحملهتروریستیاستراسبورگنقشباوردارندامانوئلمکرون،رییس

زمانیتظاهراتجلیقهزردهاوحملهاستراسبورگبهشایعاتیمطرحشدهدرفضایمجازیاشارهکرد؛شایعاتیمبنیلوموندبااشارهبههم

 «!کهحملهتروریستیکاردولتبودهتامانعازتظاهراتجلیقهزردهاشوداین»بر

 نوشت: ادامه در میبرخیمی»لوموند اینبرایلغوبرگزاریتظاهراتوملهرویمیبایستیکحگویند از بهتر ماکرونهیچچیز داد.

مرحلهانکاروقوعحملهاستراسبورگپیشرفتکردو«جلیقهزردها»هایترساندنمردمپیدانکرد.حتیماکسیمنیکول،یکیازچهره تا

می که کسی واقعی»خواستیکگفتکه حمله ی« ساعتهشتشببه دهد خیابانانجام از وقتیهایاستراسبورگنمیکی بلکه رفت،

 «!کردهستندآنجاخودشرامنفجرمی«هانفروسطشانزهلیزهمیلیون»

بهباورسرمقالهنویسلوموند،حتیکشتهشدنعاملحملهتروریستیاستراسبورگنهتنهانتوانستهاینتئوریراازبینببرد،بلکهحتی

 .آنراتقویتکردهاست

کاری،چنینکسرنکردنمالیاتازدستمزدساعاتاضافههاوهمازسویشرکتالعادهروزنامهلوموند،نوشتکهوعدهپرداختپاداشفوق

دنبالاجرایسریعهابرانگیختهاست.درحالیکهنمایندگانحزبحاکمدرمجلسفرانسهبههایداغیرامیاندولتومخالفاناینوعدهبحث

ازچهرهدهوع بهمدیریتبرونولومر، وزارتاقتصاد نگرانافزایشبدهیهایراستهایرییسجمهوریهستند، هایدولتفرانسهگرا،

داراندرسراسرفرانسهکهقاعدتادرآستانهسالنومیالدیبایدرونقداشتهباشد،بهخاطرتظاهراتاست.دراینشرایط،کسبوکارمغازه

.ابههمخوردهودولتازجلیقهزردهاخواستهکهاینشنبهتظاهراتنکنندجلیقهزرده



گزارشخبرگزاریفرانسه،نمایندگانزردهاالیحهکاهشمالیاتراتصویبکرد.بهمجمعملیپارلمانفرانسهدرپاسخبهاعتراضاتجلیقه

موافقتکردند.مکرون«زردهاجلیقه»جمهوریبرایپاسخبهجنبشیسمجمعملیدرپارلمانفرانسهبابستهپیشنهادیامانوئلمکرون،ری

هایرانیتلویزیونیوعدهدادکهبخشیازمالیاتزردها،دریکسخناوایلماهجاریدرتالشبرایفروخواباندناعتراضاتگستردهجلیقه

کم افزایشمالیکارگران دولتفرانسه، اساسپیشنهاد بر شود. بخشیده برایاکثریتمستمریبینیاتپیشدرآمد وشده بگیرانحذفشد

میلیاردیوروهزینهدربر15گوینداینکاهشمالیاتیتاهامیکاریبرایتمامکارگرانمعافازمالیاتاعالمشد.اقتصادداندستمزداضافه

است،حاالنمایندگانسنایفرانسهبایدباآنموافقتخواهدداشت.پسازتصویباینالیجهدرمجمعملیکهمجلسسفالیپارلمانفرانسه

باردراعتراضگاهخشونتهایگهاند.هرچنداینتجمعهادرسرتاسرفرانسهبهخیابانآمدههایاخیرشنبههاهزارمعترضدرهفتهکنند.ده

مخالفتتام سرعتبه به افزایشمالیاتسوختصورتگرفت، دولتمکرووبه با استعفایرئیستمام و شد بدل بهن فرانسه جمهوری

خواهدافزایشاندکهازمکرونمیمیلیونتندرفرانسهپایدادخواستیراامضاءکرده15/1زردهاافزودهشد.هایجلیقهفهرستخواسته

مالیاتسوخترامتوقفکند.

شنبهدرواکنشبهایندادخواستاند.مکرونپنجیلیپیشنهادکردههایفسنویسانچندینروشبدیلبرایمبارزهباآلودگیسوختدادخواست

 «گویم:حقباشماست.پیامشماراشنیدم.بهشمامستقیمپاسخمی»گفت:



بخشدیگرکشورهادراروپا،خاورمیانهودرآفریقایجنوبیشدهاست.جنبشجلیقهزردهادردیگر*جنبشفرانسویجلیقهزردهاالهام

شبکهکشوره در چه اروپایی خیابانای در چه اجتماعی درهای کشورها از برخی شهروندان الهام جنبشمنبع این است. شده ظاهر ها

 خاورمیانهودرآفریقایجنوبیهمشدهاست.
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هبازداشتچهارصدتنازپیماییبپیماییکردند.اینراههفدهمآذردربروکسلراه-حدودهزارتنازمردمبلژیکشنبهگذشتههشتمدسامبر

آنانانجامید.تظاهرکنندگانبلژیکیبهافزایشقیمتسوختاعتراضمیکردندوخواستارافزایشقدرتخریدبودند.



نیزسنبازنشستگیاعتراض پیمانمراکشدرزمینهمهاجرتو به افزایشبسیارمهاجرت، به تظاهراتخود جلیقهزردهایهلندیدر

چنینخواستاربهبودبیمهخدماتدرمانیشدند.مکردند.آنانه



لهستانوصربستاننیزظهورکرده درمجارستان، تظاهرکنندگاندرمجارستانبهوضعقانونجدیدیدرزمینهساعاتجلیقهزردها اند.

مکمالیدولتبرایرویاروییباطاعونخوانند،اعتراضکردند.دامدارانلهستانیخواهانکمی«داریحقبرده»اضافهکارکهآنراقانون

خوکیآفریقاییهستند.



ایازمردمهریکازدوکشوربابرتنکردنجنبشجلیقهزردهادرعراق،لبنان،اسرائیلودرآفریقایجنوبینیزپژواکداشتهاست.عده

چنیندربخشایینبودنحقوقکارکناندربخشدولتیوهمجلیقهزردبهدالیلمشابهازجملهافزایشقیمتسوخت،باالبودنمالیات،پ

خصوصی،کاهشقدرتخریدوکیفیتپایینخدماتعمومیواجتماعیدستبهتظاهراتزدند.



ترکیه شهروندان از تن یک*هزاران 16شنبه جنبش2018دسامبر الگوبرداریاز با کشور، این جنوبشرق در بکر دیار استان در

 .هایاخیرزدندمعیشتیماههایآمیزعلیهموجگرانیفرانسهدستبهتظاهراتیاعتراض«ایزردهجلیقه»

انددرمرکزشهرها،معترضانکهدرپاسخبهفراخواناتحادسندیکاهایکارگرانخدماتعمومیدستبهتظاهراتزدهگزارشخبرگزاریبه

 .دهند،تجمعکردندشکیلمیدیاربکرترکیهکهاغلبساکنانآنراُکردهات

هزینهبحران»هانوشتهشدهایندرحالیاستکهتظاهرکنندگانباوجودحضورگستردهنیروهایامنیتیباباالبردنپالکاردهاییکهرویآن

 .فرانسهبرایبرقراریعدالتاجتماعیتمجیدکردند«زردهاجلیقه»ازجنبش«اقتصادیرانخواهیمپرداخت

گیردکهرجبطیباردوغان،رییسجمهوریترکیهبهمخالفانخوددربارهبرگزاریهرگونهظاهراتیکروزپسازآنصورتمیاینت

آیندهامیزردهابهتنکردهوبهخیابانهایزردفرانسهدرکشورشهشداردادوتهدیدکردکسانیکهجلیقهتظاهراتمشابهجنبشجلیقه

 «پرداختخواهندکرد.سنگینیراهزینه»

هایاقتصادیودرپیآنناکارآمدیسیاست2018هایدیپلماتیکمیانآنکاراوواشینگتندرتابستانهایاخیرباباالگرفتنتنشدرماه

.دولتدرتنظیمبازار،اوضاعاقتصادیترکیهباکاهشارزشپولملیاینکشور،بهشدتنابسامانشدهاست



دسامبردربرابرتئاترملیمونیخدست15صدهاتنباپوشیدنجلیقهزردروزشنبهزردهاازفرانسهبهآلمانسرایتکرد.*جنبشجلیقه

بدهندبهتظاهراتزدند.آنهاضمناعالمپشتیبانیازجلیقهزردهایفرانسهاعالمکردندکهاینبارتنهاقصددارندبهمقاماتآلمانیهشدار

 هاکشیدهاست.برندکهدرفرانسههمدردانشانرابهخیابانشکالتیرنجمیکهازهمانم

هایمقیممونیخبرگزارشد.جنبشقیاموگروهیازفرانسوی«جنبشقیام»تظاهراتجلیقهزردهایآلمانیپسازبرلیناینباربافراخوان

عنوانیکجنبشمستقلاعالمموجودیتکرد.واگنکنشتکهدربهآلمانچندماهپیشبهرهبریزهراواگنکنشترییسحزبچپآلمان

حزبچپپشتیبانانزیادیداردهنگاماعالمموجودیتجنبشقیاماعالمکردکهتصمیمداردچپهایپراکندهدرسراسرآلمانرازیرسقف

یکجنبشهمگانیکهحزبنیستجمعکند.

قهزردهادرمونیخنوشت:بااینکهاینتظاهراتبهیکرژهعظیمناراضیانتبدیلنشد،هشداراشپیگلآنالیندربارهنخستینتظاهراتجلی

دادندکهازعمیقشدنشکافطبقاتیدرآلمانترتظاهرکنندگانراافرادیتشکیلمیمهمیبرایآلمانبود.بنابهگزارشاینرسانه،بیش

همواره»گفت:رزیدوبااینهمهحضوردرخیابانرابهماندندرخانهترجیحدادهبودمیلسالهکهازسرمامی67شکایتداشتند.یکزن

ترازهزاریورودادکهباکماینزنتوضیحمی«گویندکهوضعمادرآلمانخوباست.اماچرامااینموضوعرالمسنمیکنیم؟بهمامی

دوستانشنیست.حقوقبازنشستگیحتیقادربهنوشیدنیکقهوهبا

بهافزایشبی مسکن، اجاره بهرویه را مردم خرید قدرت بازنشسته زن این گفت:گفته اشپیگل خبرنگار به او است. داده کاهش شدت

«هایشبرسد.تواندبهخواستهناراضیانبایدبهخیابانبریزند.جلیقهزردهایفرانسوینشاندادندکهآدممی»

راحککردهبودند.«زندهبادانقالب»هایخودشعارتئاترملیمونیخبرگزارشد.بسیاریازمعترضانرویجلیقهتظاهراتدرمیدانمقابل

برخینیزپرچمسرخوسفیدجنبشقیامیاپرچمفرانسهرابهاهتزازدرآوردهبودند.

اگر»کردکهرویآننوشتهشدهبود:الکاتیراحملمیطورزودرسبازنشستهشدهاست،پسالهکهبهدلیلبیماریبه۳2یکتظاهرکننده

مدت داشتند بانک یک بودند.بیماران یافته نجات پیش ها » بیکار 62یک گفت: آنالین اشپیگل خبرنگار به همواره»ساله ثروتمندان

«نشیناندیگرقادربهپرداختاجارهخودنیستند.شوند،درحالیکهاجارهثروتمندترمی



کاآمری
هفتهزارمیلیارد»*ترامپدرفروردینامسالنیزدریکسخنرانیازخروجنیروهایآمریکاازسوریهسخنگفتهبودباایناستداللکه

ایاستکهازبسیاریجهاتشبیهبهیککشوراینگرفتیم...وضعیتامروزآمریکابهگونهدالردرخاورمیانهخرجکردیماماهیچنتیجه

 «ومیهستیمواینمایهخجالتاست.جهانس

تداومحضور راضیکندکهوضعیتسوریهومنافعومصالحآمریکا آنزمانموضعجیمزمتیس،وزیردفاعآمریکا،توانستترامپرا

کندوتااطالعثانوینبایدسراغآنرفت.آنراضروریمینیروهای

ناپذیراست،ولوکهانتقادهابهآنهمدرسطحمااینبارتصمیمیظاهراجدیوبرگشتاعالمخروجدوهزارنیرویآمریکاییازسوریها

المللیکمنیست.داخلیوبین

هااینگفتند.استداللآنهایارشدآمریکاازضرورتتداومحضورنیروهایآمریکاییدرسوریهسخنمیتاهمینهفتهپیشهماغلبمقام

هزارو14کمکاملازبیننرفتهوطبقبرآوردنهادهایاطالعاتیآمریکادرماهاوت،هنوزهماینگروهدستبودکهاوالداعشبهطور

نیرویفعالدرخاکسوریهوعراقدارد.500

این گزارشطرفه بر بنا که داعشاقدامیتروری10ها، خروجنیروهایآمریکاییازسوریه ترامپدرمورد توئیتر از قبل ستیدردقیقه

گیریشهرهجیندرنزدیکیپسشود.بازنزدیکیمحلاستقرارایننیروهاانجامدادکهنشانهدیگریازتدوامفعالبودناینگروهتلقیمی



 

16 
 

ثباتیونارضایتیدرهاییازشهرتسلطدارد.بیمرزعراقازداعشدرحدودیکهفتهپیشهم،هنوزتکمیلنیستوایننیروبربخش

شود.گرفتندوبارهتلقیمیناطقغربیعراقودرخودرقهومناطقشرقیسوریههمزمینهمساعدیبرایانفعالمردمدرقبالقوتم

اندماندندرسوریهواعمالفشاربرایتحققاینامر،بهاستداللدیگراینبودکهمادامکهنیروهایایرانیخاکسوریهراترکنکرده

هللا(ازمرزهایاینکشور،بایدادامهیابد.)حزبیامنیتاسرائیلودورکردنخطرایرانومتحدانشخصوصدرراستا

خیزدرشرقاینکشورحضورنیروهایآمریکاییدرسوریهکهبهخصوصدسترسیدولتدمشقبهمنافعنفتوگازونیزاراضیحاصل

التآیندهسوریه،نحوهتنظیموتدوینومحتوایقانوناساسیجدیدونهایتا نوعترکیبوشدنیزاهرمیبرایتاثیرگذاریبرمعادرامانعمی

آمدتاصرفا ایرانوسوریهوروسیهآنرامطابقخواستومنافعخودپیشنبرندوانحصارقدرتصرفاچینشقدرتدردمشقبهشمارمی

دردستاسدومتحدانآنباقینماند.

ترامپیک تصمیمتصمیم نهاد که شد اعالم آن پساز )روز خارج به آمریکا فروشتسلیحات مورد در  Defense Securityگیرنده

Cooperation Agencyهایپاتریوتبهاینکشورچراغسبزنشانداد.(بهمعاملهسهونیممیلیارددالریباترکیهبرایفراوشموشک

من چارچوب در است، ناتو عضو گرچه خریدترکیه به که بود کرده تهدید کردهایسوریه مورد در رویکرد نوع سر بر آمریکا با اقشه

جمهورشنبهیکتماستلفنیهممیانترامپورجبطیباردوغان،رییسازروسیهدستخواهدزد.همانروزسه400هایاسموشک

ترکیهبهمناطقکردنشینشمالسوریهچراغسبزنشاندادهترکیهصورتگرفتکهبهادعایاردوغانترامپدراینتماسبرایحمله

است.

کیلومترمرزیدرغربدستزدهکهعمدتا500درحالحاضرترکیهبرشمالشرقخاکسوریهتقریبامسلطاستوبهبسیجنیرودر

درکلمرز نخواهدبودوبرخیشهرهایمرزیراشاملمناطقهکردنشینسوریهاست.حملهترکیهبهاینمناطقاگرعملیشود،احتماال 

ظرفیت تبعاتآننامشخصاستو امریکه شد، میخواهد فراهم منطقه در مناقشه برایدرگیریو بهخصوصکههایمعینیرا کند،

یاآنصورتواردعملهادربحبوبهمناقشهترکیهوکردهایسوریهمناسبببینندوبهایننیروهایداعشهمفرصترادرغیابآمریکایی

شوند.

کند،ولیامتیازیبهترکیههایاشتغالمحملمناسبیایجادمیفروشپاتریوتبهترکیهگرچهبرایتبلیغاتترامپدرجهتایجادوحفظمحل

رشمالسوریهعمال مانعیکردنکردهایسوریهوبازگذاشتناحتمالیدستترکیهبرایعملیاتدهماست،کهدرکنارامتیازدیگر،یعنیرها

براینزدیکیبیشترآنکارابامسکواست.

سلماندرقتلخاشقجیزیرفشاراستوبرتداوماشنسبتبهنقشبندرشرایطیکهکاخسفیدازهمهسوبهخاطرموضعغیرانتقادی

وعربستانتاکیددارد،طبعاترامپاینانتظارراهم ازآنکاراداردکهدرقبالامتیازاتیادشدهفتیلهماجرایمناسباتحسنهمیانآمریکا

سلمانرارقمبزند،ادامهندهد.ایکهتداومفشاربربنخاشقجیراتاحدممکنپایینبکشدوبهپیگیریآنبهگونه

برایتاثیرگذاریدرمعادالت هم امکانواشینگتنرا خاکسوریه، ازیکسوم وشکینیستکهخروجآمریکا سوریه آینده مربوطبه

کند.اینسخندولتآمریکاکهقرارشدهکندوهماهرمفشاربرایخروجایرانازاینکشورراتضعیفمیساختارسیاسیآتیآنمحدودمی

اظربرایناستکهتریباشداحتماالنوهماهنگیوانسجامیبیشکهدرزمینهمسائلمربوطبهسوریهمیانواشینگتنوآنکاراهماهنگی

هاباروسیهوایران،چهدرچارچوبمذاکراتآستانهوچهدرخارجازآننظراتوازاینپسترکیهبیشازپیشدرتعامالتوکشاکش

منافعآمریکاراملحوظخواهدکرد.

)اگرکهکردهادرنزدیکیبادولتسوریههایدیگریازمناطقشمالطبیعیاستکهحضورکنونیترکیهدرادلبوبسطایننفوذدربخش

دمشقوروسیهموفقیتآنراسدنکنند(بیشازپیشنقشآنکارارادرتاثیرگذاریبرمعادالتسوریهتقویتکند.

آن غافلگیرانهبود. اعالمخروجنیروهایآمریکاییازسوریهبرایاسرائیلنیزنسبتا انتظارداشتندتا هایایرانازخروجکاملنیرو»ها

غیرخشنودانهازخروجآمریکایی«سوریه محتاطانهوتلویحا موضعینسبتا اسرائیلحاالبا ازسوریهبرتداوماینحضورادامهیابد. ها

شد.تواندمحملحمالتومناقشاتجدیدیبااقداماتخوددرراستایمحدودسازیحضورایراندراینکشورتأکیدکردهاست،تأکیدیکهمی

هاییدرموردخروجنیروهایشازسوریهتوافقکردهاینگزینهالبتهمنتفینیستکهآمریکاعالوهبرترکیهباروسیهنیزباشرطوشروط

هاسوقمسکوبهمحدودسازیحضورایراندرمعادالتنظامیوسیاسیسوریهاست.باشد،کهازجملهاینشرط

هماناروپایی بهباورپاریس،لندنوبرلینرفتازاعالمخروجنیروهایآمریکاییازسوریهابرازنگرانیکردهمیطورکهانتظارها اند.

خروجنیروهایآمریکاییدرشرایطیکهداعشکامالنابودنشده،معادالتمربوطبهآیندهسوریهدرابهاماستوترکیههمبرایحملهبه

ثباتیبیشتردرمنطقهاستوآوارگیوهایجدیدواحتماال بیسازدکهمحملمناقشاتودرگیریرامیکند،خالییکردهایسوریهتهدیدمی

مهاجرتبهسویاروپارادوبارهتشدیدخواهدکرد.

ایکهرشود،ایدهتجانبهآمریکاراتأکیدیبرموضعاخیرخودهمیافتهاستکهدرزمینهنظامیوامنیتیاروپابایدمستقلفرانسهاقدامیک

المللیاست.اعالمخروجآمریکاازسوریهابهاماتدرگرچهتحققشآساننیست،ولیهمچنانتأییدیبرشناورترشدنوضعیتمناسباتبین

ترکردهاست.بارهاینمناسباتشناوروسمتوسویآیندهآنرافزون



بنابرآمار.اندبهباالترینحدخوددرحدودچهلسالاخیررسیدهاستازدستداده*شمارافرادیکهبااسلحهگرمدرآمریکاجانخودرا

هزارنفردرسالگذشتهدراینکشوربا۴0وابستهبهوزارتبهداشتایاالتمتحده،حدود(CDC) «مراکزمدیریتوپیشگیریبیماری»

 .ودهاستهاخودکشیبهزارموردازآن24اندکهحدوداسلحهکشتهشده

حدودده1999اندکهدرمقایسهباسالشدهمیالدیتوسطاسلحهگرمدرآمریکاکشته2017نفردرسال۳977۳مطابقارقاممنتشره،

 .دهدهزارتنافزایشنشانمی

.بودهاست1979هادرسالآوریدادهاینباالترینمیزانثبتشدهمرگبراثرسالحگرمدستکمازآغازجمع

7اندکهاینرقمافزایشیحدودتوسطاسلحهگرمخودکشیکرده2017نفردرسال2۳854باختگانبرطبقاینآمار،ازمجموعکلجان

 .دهدنشانمی1999هزارینفریرادرمقایسهباسال

کشی،شلیکناخواستهومداخالتنظامیشودکهبراثرجنگ،جنایت،خودهایسرشماریشدهبراثرسالحگرمبهآندستهاطالقمیمرگ

 .قانونیصورتگرفتهباشد

 .هایگرمجهاندرمالکیتشهروندانایاالتمتحدهاستدرصدسالح46درژنو،«هایسبکسالح»بنابرتحقیقپروژهتحقیقاتجهانی

«انجمنملیسالح»هاستکهعمدتابهدلیلمخالفهایفراوانیبرسراصالحقانونکنترلسالحدرآمریکامطرحشدهایاخیربحثدرسال

.نتیجهماندهاستایاالتمتحدهبی

درصد46مالکیت2017دهداماشهرونداناینکشورتاپایانسالجمعیتایاالتمتحدهآمریکاچهاردرصدکلجمعیتجهانراتشکیلمی

 .میلیونقبضهسالحجهانرادراختیاردارند857از
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درژنوبراساسآخرینپژوهشخوداعالمکردندکهبیشاز (The Small Arms Survey)«هایکوچکسالح»حقیقاتجهانیپروژهت

 که دارد جهانوجود در سالحگرم ارتش8۵یکمیلیارد اختیار در باقیمانده نظامیو دستشهروندانغیر آندر نیروهایدرصد و ها

 .انتظامیاست

میلیوننفرافزایشیافته207بهمیزان2006میلیوننفررسیدکهنسبتبهسال875به2017رجهاندرسالشمارصاحباناسلحهد

 .است

زبنابرقانونایاالتمتحدهآمریکا،حملاسلحهدراینکشورآزادوخریدوفروشآندرمیانشهروندانرایجاست.امادقیقاچهتعدادا

 ایطرفدارانبیشتریدارد؟واستفادهازچهنوعاسلحهمردماینکشورمسلحهستند

داشتنیکنیروی»کند.درمتنقانونآمدهاست:آمریکایکیازمعدودکشورهاییاستکهقانوناساسیآنازحقداشتناسلحهحمایتمی

«یاسلحه،نبایدنقضشود.دارمنظمشبهنظامیمردمیبرایامنیتیککشورآزادضروریاستوحقمردمبرایحملونگه



اندافزایشیافتهخانمانشدهمیالدیبی2018هایاخیر،تعدادشهروندانیکهدرسال*باوجودافزایشرونقاقتصادیدرآمریکادرسال

 .خانمانیدراینکشوربهویژهدرساحلغربیاستترینعلتافزایشنرخبیاست.اجارهبهایزیادمهم

به2017هزارنفردرسال551خانمانیدراینکشورازخیروازرتمسکنوتوسعهشهریایاالتمتحدهآمریکا،نرخبیطبقگزارشا

درصد17سالگذشتهقریببه10رشدداشتهاست،امادرمجموعنسبتبهسال۳/0هزارنفردرسالجاریمیالدیافزایشیافتهو55۳

 .کاهشیافتهاست

خانمانپسازهفتسالپیاپیکاهشدراینزمینهبوده،دومینافزایشدرمیزانجمعیتافرادبی2017نفرازسال2000افزایشتقریبا

 .سالگذشتهکاهشمحسوسیداشتهاست50است.ایندرحالیاستکهنرخبیکارینسبتبه

هاهاوپارککنندوباقیدرخیاباندولتیوخصوصیزندگیمیهایخانماندرپناهگاهبراساسآمارهایموجودتقریبادوسومازافرادبی

 .خوابندمی

جمعیت باالترین یکیاز هایبیایالتکالیفرنیا گزارشخبرگزاریرویترز، به دارد. را اینکشور در بی۳0خانمان از هایخانماندرصد

 .هگاهدسترسیندارندکنندوتقریبانیمیازآنهابهپناآمریکادراینایالتزندگیمی

 .اندهایایاالتمتحدهرادرخودجایدادهخانمانهایکالیفرنیا،نیویورک،فلوریدا،تگزاسوواشنگتننیمیازبیدرمجموعایاالت

هایرشدوایالتهایکالیفرنیا،هاوایی،ارگان،واشنگتنونواداباالترینرخلهمشخصشدکهایالتئچنینبابررسینرختغییراینمسهم

 .اندخانمانیراازآنخودکردهمین،رودآیلند،نبراسکا،ورمانتوداکوتایجنوبیکمتریننرخرشدپدیدهبی

کهدرپسازانتشاراینگزارشپامالهیوزپیتنود،معاونوزیرمسکنوتوسعهشهریایاالتمتحدهازسمتخوداستعفاکردوگفتازاین

 .کندترامپ،رییسجمهوریآمریکادراینپستفعالیتکردهاحساسافتخارمیدولتدونالد

 

همراهاولینعالئمبیماریدراینپسرکوچککهبه.هایمرزیآمریکاجانباختسالهاهلگواتماالدرشبکریسمسدرزندان8یکپسر*

ازنیمهشبکریسمسدربیمارستاننیومکزیکوجانباخت.علتپدرشزندانیبودروزدوشنبهنمایانشدودرنهایتمدتکوتاهیپس

 .مرگاوهنوزروشننشدهاست

شودوکادربیمارستانبرایتدریجدچارتبمیتشخیصاولیهپزشکانپسازانتقالکودکبهبیمارستانسرماخوردگیبودهاست.امااوبه

 .کننداوآنتیبیوتیکتجویزودرنهایتویرامرخصمی

شود.بهاینترتیبمامورانزندانباردیگراورابهبیمارستانباگذشتزمانوضعیتسالمتکودکبدترودراوایلشبدچارتهوعمی

 .سپاردگرداندندامااودرزمانکوتاهیپسازنیمهشبجانمیبرمی

ایبهشرحماجراپرداختوافزودکهدولتگواتماالرادربیانیهادارۀگمرکوحفاظتمرزیایاالتمتحدهآمریکاپسازوقوعاینحادثهدر

 .جریانآنچهرویداده،گذاشتهاست

8سالۀگواتماالیینیز7مرگکودکاناهلگواتماالدرمرزآمریکادرماهجاریمیالدیاست.ژاکلینکالمککویین،دخترهایندومینحادث

.نسپردهایآمریکاجادسامبردربازداشتگاه


مکزیک* مرز در آمریکا دیوار رییس. ترامپ، چناندونالد اگر گفتکه برایجمهوریآمریکا درخواستیاو بودجه اینکشور کنگره چه

 .بنددکشیدندیواردرمرزمکزیکوآمریکاراتاییدنکند،اواینمرزرامی

میلیارددالرالزمبرایساختدیوارمکزیکراتأمین۵هاگرکنگرهترامپدرحسابتوئیترخودنوشتکدی،7-دسامبر28روزجمعه

 .نکند،اومرزآمریکاومکزیکراخواهدبست

ناچارخواهیمشدکهتماممرزهایجنوبیرابهطورکاملببندیم،اگرچنانچهدموکراتهایاخالل»دونالدترامپدرحسابتوئیترخودنوشت:

 «….کند،بهماندهندایکهکشورماباآندستوپنجهنرممیمامدیواروهمچنینتغییرقوانینمهاجرتیمسخرهایجادکن،پولرابرایات

کهاینکشورهاهمآمریکا،جمهورییسی دادچرا کاهشخواهد گواتماالوالسالوادوررا کهبودجهحمایتیبههندوراس، کرد چنیناعالم

 .کنندهایغیرقانونیبهسمتآمریکانمیکاریبرایمقابلهبامهاجرت

بهدلیلاختالفکنگرهودولتبرسر(22)دسامبرهاهنوزتاییدنشده،ازیکهفتهپیشهاییازدولتفدرالایاالتمتحدهکهبودجهآنبخش

 .اندشود،تعطیلشدهالیحهبودجهکهشاملدیوارپیشنهادیمی

چا سنا، مجلس دموکرات اقلیت پنجرهبر روز شومر، ک جمهوری27شنبه که گفت فصلدسامبر و حل برای دموکرات و خواهان

 .هاشانبرسرالیحهبودجه،بسیارفاصلهدارنداختالف

 .انداماباساختدیوارمخالفندمیلیارددالربرایتأمینامنیتعمومیمرزیموافقتکرده۳/1هاباسقفدموکرات

خواهانبودکههریکتعطیلیدولتراناشیازاخاللهاوجمهوریگرانحامیدموکراتریکاییمحلمناقشهتحلیلهایآمهفتهگذشتهرسانه

 .دانستنددرکارحزبمخالفمی

و مشترکرویترز اساسنظرسنجی پنج Ipsosبر روز در گذشتهشنبهکه شد، آمریکایی47منتشر از درصد و ترامپ درصد۳۳ها

 .دانندرامسئولتعطیلیدولتمیهارادموکرات

خواهانبهتوافقهاوجمهوریشنبه،قراربودکهمجلسسنایکباردیگرالیحهبودجهرابهرایبگذاردامابهایندلیلکهدموکراتپنج

 .گیریفراخواندهنشدندنرسیدند،سناتورهابرایرای

 .لجدیدمیالدیکشیدهخواهدشداکنونمشخصشدهکهتعطیلیدولتفدرالآمریکابهسا
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تاییدکوتاه-1هایمجلسنمایندگانمشغولبررسیسهگزینهبرایخروجازبحرانتعطیلیدولتهستند:پلیتیکوگزارشکردهکهدموکرات

رددیواررابهتعویقگیریدرموکندوموضوعرایشدهراتاهشتفوریهتأمینمیهایتعطیلمدتیکالیحهبودجهموقتیکهبودجهبخش

کندواحتمالیکتعطیلیدولتدیگرراسپتامبرتأمینمی۳0هایتعطیلشدهراتاتاییدیکالیحهبودجهدیگرکهبودجهبخش-2اندازد؛می

کندوبهامیمعرفییکبستهشاملششالیحهبودجهکهبخشمخصوصبودجهامنیتملیراازسایرمواردجد-۳زند؛درآیندهرقممی

هااینترتیبموضوعامنیتملیکهشاملدیواروتغییرقوانینمهاجرتیاست،بیشترموردبحثقرارخواهدگرفتوبودجهسایروزارتخانه

 .دهدونهادهاراتحتشعاعقرارنمی

تغییرمی2019سومژانویه درمجلسنمایندگانآمریکا ازاینبهبعدکاردونالدهاحزبکندودموکرات،آرایشقوا اکثریتخواهندشد.

 .اشدشوارترهمخواهدشدهایپیشنهادیترامپبرایتاییدبودجه

ساعته24هافرصتگذارانمجلسنمایندگانوسناتورهاگفتهشدهکهاگرتوافقجدیدیحاصلشود،بهآنتاروزسومژانویه،بهقانون

یریبهصحنکنگرهبرسانند.بیشترنمایندگانوسناتورهااکنوندرتعطیالتآخرسالودورازپایتختگخواهنددادکهخودرابرایرای

 .هستند

هزارکارمنددولتکهشغلضروریدارند420هاوهمچنیننهادهایدولتیشدهوبهخاطرآنتعطیلیدولتآمریکا،شاملبرخیوزارتخانه

هزارنفرهممادامیکهتعطیلیپابرجاستنهبهسرکارخواهندآمدونهدستمزددریافتخواهند۳80کنند.بدوندریافتدستمزدکارمی

.کرد



جسربازانآمریکاازسوریهوخر
دسامبر،باانتشارویدیوییدرتوییتردرمبارزهباداعشاعالمپیروزی19-آذر28*دونالدترامپ،رییسجمهوریآمریکا،روزچهارشنبه

 .وگفتدیگروقتآنرسیدهتاسربازانآمریکاییازسوریهخارجشوندکرده

وگویتلفنیروزجمعهدونالدترامپ،رییسجمهوریآمریکابارجبطیبتصمیمبهخروجسریعنیروهایآمریکاییازسوریهپسازگفت

 .ازسوریهراآغازکردهاستاردوغان،رییسجمهوریترکیهگرفتهشدودولتآمریکاخروجسربازاناینکشور

خروجبه روند سوریه، از متحده ایاالت نیروهای خروج جهت ترامپ دونالد رییسجمهور تصمیم از پس آناتولی، گزارشخبرگزاری

 .هاینظامیآمریکا...،ازبامدادشبگذشتهآغازشدهاستکامیون

دسامبرروانهمرز19-آذر28هاازحوالیساعتیازدهشبچهارشنبهمیونخبرگزاریآناتولیبهگفتهمنابعمحلینوشتهاستکهاینکا

کردند.روبیحملمیهایمینآالتودستگاههاماشیناندوبرخیازآنعراقباسوریهشده

ینظامیآمریکاازرادیوآلمان:هشدارکردهایسوریهنسبتبهخروجآمریکاازاینکشور.کردهایسوریههشداردادندکهخروجنیروها

«دولتاسالمی»تواندبهقدرتیافتنمجددجهادگرایاندراینکشوروافزایشفرارگروهیشهروندانازترسجریانتروریستیسوریهمی

 .منجرشود

ابرایخروجدسامبر،اعالمکردتصمیمکاخسفیدآمریک20-آذر29شنبهروزپنج(SDF) گویائتالفنیروهاینظامیکردوعربسخن

 .نیروهایآمریکاییازسوریهتاثیریمنفیبرمبارزهبانیروهایتروریستیخواهدگذاشت

برایننظراستکهبهاینترتیبشرایطبرایحملهجدیدترکیهبهمناطق(SDF) گویائتالفنیروهاینظامیکردوعربکریمعمر،سخن

هنوزمبارزهضدتروریستیبهپایان»خروجنیروهایآمریکاازسوریهدرحالیاستکهمرزیسوریهآمادهشدهاست.اودرادامهگفت

  «نرسیدهاست.

هایجدیدیراآغازکنند.اوبادهدکهباردیگرخودراتجهیزکردهوفعالیتهامیکریمعمرگفتتصمیمکاخسفیداینامکانرابهتروریست

وبهاحتمالهزارانتواندبهافزایشبحراندرمنطقهبینجامدایمیطقکردنشینسوریهگفتچنینحملهاشارهبهاحتمالحملهترکیهبهمنا

 .شوندهامیبرندموفقبهخروجاززندانهابهسرمیجهادگراکهاکنوندرزندان

دهند.اینهزارنفرآنراکردهاتشکیلمی25هزارنفردراختیارداردکهحدود۳0،نزدیکبه(SDF) ائتالفنیروهاینظامیکردوعرب

 .بودآزادسازد«دولتاسالمی»ائتالفتاکنونموفقشدهدرشمالوشرقسوریهمناطقبسیاریراکهزیرکنترل

زندان آلمان، گزارشخبرگزاری به تروریستی جریان رزمندگان عرببسیاریاز و کرد دولتاسالمی»هایائتالفنیروهاینظامی و«

«دولتاسالمی»جابههاازکشورهایدیگریچونآلمانبهسوریهرفتهوآناند.بسیاریازاینرزمندههارادرخودجایدادهخانوادهآن

.ملحقشدهبودند



یعلیهداعشالمللفرستادهویژهآمریکادرائتالفبین«برتمکگرک»وزیردفاعآمریکا،«جیمزماتیس»گیریساعتپسازکناره 48*

 .دهدنیزاعالمداشتکهازماموریتخوداستعفامی

گویدکهداعشناپدیدشدهاست،اخیرا گفتهبودکهکسینمی«داعش»المللیمبارزهبابهگزارشمنابعخبریفرستادهآمریکابهائتالفبین

 .دویادعاینابودیکاملداعشدرسوریهراسادهسازیمسئلهتوصیفکردهبو

رئیسجمهوریآمریکادرتوئیتیکهدرموردخروجنیروهایآمریکاازسوریهمنتشرکردعنوانکردهبودکهتنهادلیلحضورنیروهای

بودهواینامرحاصلشدهاست.دونالدترامپنوشتهاستباازمیانرفتنداعشدلیلیبرایادامه«داعش»آمریکادرسوریهمبارزهبا

 .بیندایآمریکادرسوریهنمیحضورنیروه

ایاعالمداشتکهروندبازگشتسربازانآمریکاییازسوریهآغازبهدنبالانتشارتوئیترییسجمهوریآمریکا،کاخسفیدباصدوربیانیه

 .شدهاست

المللیمعنایپایانکارائتالفبینبهخودتاکیدکردهاستکهاینتغییررویکردبهسیاستآمریکادرسوریهگویکاخسفیددربیانیهسخن

.نخواهدبود«داعش»علیه



نخستینمنتقدان.همراهداشتهایبسیاریبه*یورونیور:انتشارخبرآغازخروجنیروهایایاالتمتحدهازسوریهدرروزچهارشنبهواکنش

تقدندبیرونرفتنایاالتمتحدهازخاکسوریهبهتقویتنقشخواهایاالتمتحدهبودندکهمعاینتصمیمدونالدترامپاعضایحزبجمهوری

 .ایرانوروسیهدراینکشورخواهدانجامید؛کشورهاییکههردوحامیدولتبشاراسدهستند

 .خواهدداشت«گرپیامدهاییویران»خواهاعالمکردخروجازسوریهلیندزیگراهام،سناتورجمهوری

رییس ترامپ نوشت:جمهوریدونالد توییتی در کشور باقی«این برای من دلیل تنها که کاری دادیم شکست سوریه در را داعش ما

 «)نیروهایآمریکایی(دراینکشوربود.ماندن

 .شدتبااینسخندونالدترامپمخالفاستوزیردفاعبریتانیا،اعالمکردبه
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روزآیندهاینکشورراترکخواهندکرد.گرچههنوزمعلومنیست100تا60ینکاخسفیدگفتهاستنظامیانآمریکاییمستقردرسوریهب

 .تننظامیآمریکاییتاچهزمانوبهچهشکلازسوریهخارجخواهندشد2000تمامی

بررس برایخروجازسوریهرا یکردهودرازسویدیگربنیامیننتانیاهو،نخستوزیراسرائیلنیزاعالمکردکشورشتصمیمآمریکا

 .راستایتامینامنیتخوداقدامخواهدکرد

اندازیرابرایایندرحالیاستکهخبرگزاریدولتیروسیهبهنقلازوزیرخارجهاینکشورگفتخروجنظامیانآمریکاییازسوریهچشم

 .حلسیاسیبحراناینکشورایجادکردهاست

 .ایدرسوریهانجامخواهددادلیرسیدکهدولتترکیهاعالمکردعملیاتنظامیتازهخبرخروجنیروهایآمریکاییازسوریهدرحا

باقیمانده درسوریه شبهبسیاریازسربازانآمریکاییکه با که هستند نیروهایعملیاتویژه عضو بهاند وعربموسوم نظامیانکرد

 .نیروهایدموکراتیکسوریههمکاریدارند

.چنینخشمترکیهرانیزبرانگیختهاستدرچندسالگذشتهبهشکستنیروهایدولتاسالمیانجامیدهوهممشارکتایننیروها



آن:*یورونیوز پشتیبان ایران که نیروهایی با خود مبارزه نبرد کرد اعالم اسرائیل بخشیددولت شدتخواهد سوریه در بنیامین.هاست

ماعلیهتالشایرانبرایسنگربندیدرسوریهبهشدتمقابلهخواهیم«بهبااعالماینخبرگفت:شنوزیراسرائیلروزپنجنتانیاهو،نخست

 «کرد.

دانمکهاینکارراباپشتیبانیوحمایتکاملایاالتمتحدهمانبکاهیمبلکهبرآنخواهیمافزودومیماقصدنداریمازتالش»ویافزود:

 «انجامخواهیمداد.

 .داندهاراوابستهبهایرانمیسالگذشتهمیالدیبارهابهمواضعنیروهاییدرخاکسوریهحملهکردکهدولتنتانیاهوآناسرائیلدر



نظامیانداعشهنوزبهتمامیمحوخواهندماندچراکهشبهزمانمقاماتفرانسهاعالمکردندنیروهایاینکشوردرشمالسوریهباقی*هم

تهدیدمیاندواینانشده فوریه.کندمرمنافعفرانسهرا 2019امانویلماکرون،رییسجمهوریفرانسهپیشترگفتهبودبقایایداعشتا

 .یعنیتادوماهدیگر(درسوریهنابودخواهندشد)

 .استهاراغافلگیرکردهنیرویآمریکاییازسوریهآن2000انداعالمناگهانیخروجتمامیمقاماتفرانسهگفته

آنهنوزبهتمامیازروینقشهمحونشدهاست.آخرینهایدولتاسالمیوریشه«لورانسپارلی،وزیردفاعفرانسهدرتوییتینوشت:

 «باروبرایهمیشهنابودشود.شکلنظامییکبقایایاینسازمانتروریستیبایدبه

اندوازشهرونداناینکشوردرچندسالگذشتهبهعضویتاینگروهدرآمدهایداردصدهاتندولتفرانسهنسبتبهداعشحساسیتویژه

 .چنیندرگذشتهاینگروهچندینحملهتروریستیعمدهرادرخاکفرانسهانجامدادهاستهم

افکنبهمشاورهومبهایبتننیروینظامیفعالدرسوریهوعراقداردکهعالوهبرتدارکلجستیک،توپخانهوجت1100فرانسهحدود

پردازندتعلیمدادننیروهاینظامینیزمی

 

ترکیهاز.تریرادراینکشورخواهددادپایانیافتنحضورنیروهایآمریکاییدرسوریه،بهآنکارافرصتبلندپروازیوتجاوزگریبیش*

رویدرقلمروشرقرودخانهفراتخبردادهاست.رمنبجوپیشالوقوعبهنیروهایکرددنیمهماهدسامبرازآمادگیواحتمالحملهقریب

نیروهایارتشترکیهپیشازاینبرایمبارزهباداعشوگروهُکردیگانهایمدافعخلقدرغربرودفراتدرسوریهحضورنظامیداشته

 .دخانهفراتپیشروینکردهبوداستاماتابهامروزبرایجلوگیریازبرخوردبانیروهایآمریکاییبهسمتشرقرو

پیمانانش،روسیهوایرانازتضعیفنیروهایبشاراسدوهم.تواندهدفحملهبعدیباشدحالباخروجنیروهایآمریکایی،شهرمنبجمی

 .کردسوریهسودخواهندبرد

عنوانمثال،کیهوارتشسوریهتقسیمخواهدشد.بههاییازقلمروینیروهایدموکراتیکسوریهبینترکنندقسمتبینیمیگرانپیشتحلیل

بازپسگیرندواینبهنیروهایطرفداربشاراسدمی کنترلشهررقه،پایتختخودخواندهنیروهایداعش،ودیرالزوررا معنیپستوانند

.هاینفتیخواهدبودگرفتنزمین

ییدیگرمانعیبرایدسترسیایرانبهمدیترانهازطریقمسیرزمینیباگذرازگرانمعتقدندباخروجنیروهایآمریکابرخیدیگرازتحلیل

 .عراقوسوریهوجودنخواهدداشت

.تریدرجنگداخلیسوریهخواهدداشتروسیهنیزباخروجنیروهایآمریکا،قدرتنظامیودیپلماتیکبیش



گفته«معتبر»زمانبادرخواسترییسسازمانمللبرایارائهمدرکوهماوغلو،وزیرامورخارجهترکیهدراجالسدوحه*مولودچاووش

ریزیگیرنداماروشناستکهتیمعربستانسعودیکشتنخاشقجیراازقبلبرنامهبسیاریازکشورهایاروپاییقتلخاشقجیرانادیدهمی

.هاسپردهاستآناارائهکردهوادامهتحقیقاترابهایآمریکآیکردهاست.اوگفتهترکیهشواهدوقرائنرابهسازمانسی

«مصمم»آذردرهجدهمیناجالسدوحهدرموردپروندهقتلجمالخاشقجیگفتکهزمانیکهاردوغان24-دسامبر15اغلو،شنبهچاووش

 :اندنتیجهبرساند،رهبراناروپاییاینپروندهرانادیدهگرفتهبودهتاتحقیقاترابه

نتیجهبرساند.بسیاریازکشورهایرییسجمهوریترکیهبسیارازابتدامصممبودتااینپروندهرابهسرانجاموتحقیقاتپروندهرابه»

 «پوشیکردند.براینپروندهچشمکنند،اروپاییکهآزادیرسانهوآزادیبیانراتبلیغمی

2نگارمنتقدسعودیکهاعالمکردهبودترکیهدرپروندهقتلجمالخاشقجی،روزنامهآذر20-دسامبر11شنبهاوغلوکهسهمولودچاوش

درموردآیندهتحقیقاتگفتوگوشدهاست،اکتبرسالجاریدرکنسولگریعربستاندراستانبولبهقتلرسیدباسازمانمللمتحدواردگفت

آیندهاینپروندهاکنوندردستآمریکاستواقداماتبعدیبهتصمیمآمریکابستگیایازآنکاراآیکهپسازدیدارجیناهاسپل،رییسسی

تریدارند.هااطالعاتبیشهابستگیدارد.مناطمیناندارمکهآنشدهگوشدادند.اکنوندیگربهآنچنینبهصداهایضبطهاهمآن»:دارد

 «هاهمهاطالعاتوهمهجزئیاترادارند.آن

نامهست.امااینقطعاینمادیناعالمکردکهمحمدبنسلمان،ولیعهدسعودیآمرقتلجمالخاشقجینامهکامجلسسنااخیرادرقطعدرآمری

 .االجرانیستتاتصویبدرکنگرهآمریکاالزم

:قتلخاشقجیارائهشودوگفتیدرمورد«معتبر»درجریاناجالسدوحهآنتونیوگوترش،رییسسازمانمللنیزدرخواستکردکهمدرک

 «کامالضروریستکهتحقیقاتمعتبریداشتهباشیموکسانیکهمجرمبودندمجازاتشوند.»

کنندکهکشورهایاروپاییوآمریکابرایافزایشفشاربرعربستانسعودیاقدامنمیگزارشگرشبکهالجزیرهدراستانبولگفتهترکیهازاین

کشدوازهمکاریوحتیافشایمحلعربستانسعودیپاپسمیرسدکهراساساینگزارش،درترکیهبهنظرمیسرخوردهشدهاست.ب
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المللیبرایفشاربرعربستاندارد.همراهیجامعهبینتنهاییاقدامکندونیازبهتواندبهکند.ازطرفی،ترکیهنمیجسدخاشقجیخودداریمی

 .ربستانآسیبواردشودخواهدروابطباعامانمی

صورتمکررگفتهاستکهمسئله،مسئلهجنایتاستونهروابطباعربستانسعودی.امااگربرادامهرسیدگیبهپروندهاصرارترکیهبه

 .ممکناستبهاینروابطخدشهواردشودکند،

 .دبرعربستانسعودیفشاربگذاردبسیاریبیشازپیشخواهانتحقیقاتیبهرهبریسازمانمللهستندکهبتوان

انجامچاووش حال در واشنگتن استکه گفته اردوغان به رییسجمهوریآمریکا ترامپ، دونالد که اجالسگفته این در همچنین اوغلو

متهم2016تایسالهللاگولناست.گولنروحانیترکساکنآمریکاازسویایندولتاردوغانبهدخالتدرکوداقداماتبرایاستردادفتح

.است



نظامیانیکهکنترلمنبیجرابرعهدهدارند،ارتشسوریهکهازپشتیبانیروسیهبرخورداراست،هماهنگباشبهنیروهایروسیدرمنبیج.*

گویندبینند،مینیروهایبیشتریرابهاینشهرکاعزامکرد.ایندرحالیاستکهآندستهازشورشیانسوریکهترکیهراحامیخودمی

 .اندخودراآمادهحملهکرده

گویشوراینظامیمنبیجگزارشدادکهاعزامنیروهایسوریبهاینشهرکنقلازسخنشنبهچهارمدی،بهخبرگزاریرویترزروزسه

 .آیدشمارمیتردرمنطقهبهیبیشایبرتحرکاتنظامنظامیانتحتحمایتآمریکادرمنبیجاست.اینرخدادمقدمهاقدامیهماهنگباشبه

جنگبهزودی»تریننیرویشورشیتحتحمایتترکیهدرمنطقه،بهخبرگزاریرویترزگفت:گویارتشملی،اصلییوسفحمود،سخن

 «شود.آغازمی

 «د.اکنوندرجبههشاهدیمتقویتهمهنیروهاستتابراینبردبهآمادگیکاملبرسنچیزیکههم»اوافزود:

المللیعلیهداعشنیروهایدمکراتیکسوریه،منبیجرادوسالقبلازچنگداعشخارجساختند.اینرخدادیکیازنقاطعطفکمپینبین

 .شودمحسوبمی

بهشرقرودفراتدرشمالسوریهاعزامکند.وزیرخارجها دارددراولینفرصتممکننیروهایخودرا کهقصد ینترکیهاعالمکرده

.فرستد،حتماچنینخواهدکردگویدنیروهایخودرابهسوریهمیکشورنیزتاکیدکردهکهاگرترکیهمی



گیروابطچینوآمریکاتیره
وچین،سران2018سال زیرا،روابطدوابرقدرتتیره2018درسهماههاولسال،دستبهزورآزماییزدند.آمریکا اعالمترشد. با

واکنش50یهاتعرفه دالریدر آنمیلیارد به کاخسفید که مالکیتمعنوی»چه مرحلهتوسطچینی«سرقتتکنولوژیو وارد نامید، ها

هاهایچینیگذاریهایکمرشکنشاملوارداتفوالد،آلومنیوم،کفش،قطعاتالکترونیک،پوشاکوبخشیازسرمایهایشد.تعرفهخصمانه

سویجنگتجاریدرروابطدوکشوربود.هایحرکتبهشد.ایناولیننشانهدرایاالتمتحدهنیزمی

میلیارددالربرتولیداتوکاالهایصنعتیچیناعمالو4۳درماهژوئیهاختالفاتچینوآمریکابهاوجخودرسید.تعرفهجدیدیبهمبلغ

درصدمالیاتاضافیشدند.اقداممتقابلچین25کاربرددرپزشکیمشمولعالوهبرآنوارداتکاالهاییمانندتلویزیونوابزارهایدارای

میلیارددالرکاالیوارداتیازآمریکاشدکهاقالمیمانندگوشت،موادلبنی،غذاهایدریایی،ودانه500شاملافزایشتعرفهبربیشاز

شد.هادیدهمیسویادرمیانآن

بهموازاتاین ازچینتوقعداشتکهدراجرایسیاستمهاررگیریدرعرصهتجاری،دکشمکشاما آمریکا هایدیگرنیزادامهداشت.

مناطقتواناییهسته نظامیچینبر اقتصادیو آنسیاستگسترشفشارهایسیاسیو از گذشته همکاریکند. آمریکا با شمال ایکره

یدآمریکابودهوهست.همسایهمانندتایوانازموضوعاتموردمنازعهومخالفتشد

هاشدتموجبتحریکچینیکرهشمالیازدیگرمواردیاستکهبهغیراتمیشدنکرهشمالیوتصوربرقراریروابطعادیبینآمریکاو

جغرافیایاقتصادیوسیاسیبهچینوابستهاستوبرایکرهشمالیتعاملبادنیاازنظراستراتژیکیوهرنظر.کرهشمالیازشدهاست

تواندبدوندرنظرگرفتنروابطایندوکشورمشکلاتمیکرهشمالیراحلکندوکند.آمریکانمیاستراتژیکازطریقخاکچینعبورمی

ازکرهشمالیکشوریبسازدکهبهآمریکامتکیووابستهباشد.

درحالیکهحدسرانسرانجامدرروزاولدسامبر، وددوساعتونیمبرسرمیزشامرودرروییکدیگرنشستهدواقتصادبزرگدنیا

متوقفکنند.«موقتا»هاویابهتعبیردیگرجنگاقتصادیبیندوکشورراکردندتوانستندرویاروییدرموردافزایشتعرفهبودندوبحثمی

«روابطویژه»کیدبرادرپایانترامپباتجمهوربودند.یسیداریومایکپومپئووزیرامورخارجهدرمعیتراستیونمنوچینوزیرخزانه

یدکردایجمهورچیننیزتیسیور«همبرایچینوهمبرایآمریکاخوبخواهدبود»خودباشیجینپینگگفتنهایتا تصمیمیگرفتیمکه

.«نشانهبارزرابطهفردیمااست»کهاینتصمیم

29اوروزشنبه.درراهحلاختالفاتخبرداد«یکپیشرفتبزرگ»بطتجاریباچینورسیدنبهازاحتمالبهبودرواچنین،همترامپ

یسجمهوریچینیتماسطوالنیوبسیارخوبیباشی،ر»پسازگفتگویتلفنیباهمتایچینیخود،دریکپیامتوییترینوشت:دسامبر،

گیرد.هاونقاطاختالفرادربرمیمبرسد،بسیارجامعبودهوتمامموضوعات،حوزهرودواگربهسرانجاخوبیپیشمیداشتم.توافقاتبه

.«پیشرفتبزرگیبوجودآمدهاست



آمریکاوکرهشمالی
المللیوآمریکاخواهانمذاکرهبرایخاتمهدادنبهتواناتمیوموشکیومتوقفکردنصادراتتکنولوژیبرایچندیندههجامعهبین

هایمختلفیازایوجهانیخواهانتحققاینهدفبودهوبهمکانیسماند.آمریکابیشازسایربازیگرانمنطقهکرهشمالیبودهموشکی

تحریم پیمانمنعگسترشاتمی، همکاری، مذاکره، ومکانیسمجمله دردوموردهایگستره است. کنترلصادراتمتوسلشده هاییمانند

 انستهکرهشمالیرابهمذاکرهبکشاندولینهایتا بدونتوفیقرهاشدهاست.اقداماتدیپلماتیکتو

آخرینروزهای اتفاققطع2017در به شورایامنیتسازمانملل براساسآنتحریم2۳97نامه که بهتصویبرساند هایجدیدیرا

شود.دربنددیگریازمیلیونبشکهمحدودمی4تنفتیدرحدشود.عالوهبرآنصادراشدهمیدرصدازموادنفتیتصفیه90متوجهتقریبا

ترازدوسالنسبتبهاخراجآنانکنندخواستهشدهکهظرفمدتکمنامهازکشورهاییکهنیرویکارازکرهشمالیاستخداممیاینقطع

اقدامکنندتاکرهشمالینتواندازطریقاینکارگرانارزخارجیبهدستآورد.

رانیسالنوخوداعالمکردکهکرهتواناییمقابلهباهرگونه،کیمجونگاوندرسخن2018رواکنشبهاینتحریم،درروزاولژانویهد

هاخواهدزد.سهروزایبرایآنموشکهایهستههایبالیستیکوکالهکتولیدانبوهموشکتهدیداتمیراازجانبآمریکاداردودستبه
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هاینظامی،نرمشیازجانبپرزیدنتترامپمشاهدهشدودرعینحالکرهتوافقآمریکاوکرهجنوبیبرایبهتأخیرانداختنتمرینبعدبا

بهکرهجنوبیاعزامخواهدکرد.2018شمالینیزاعالمآمادگیکردکههیئتیرابرایشرکتدرالمپیک

هایاجرایتحریمجدیدشورایامنیترابررسیکنندتاراهکشورجهانرادعوتمی20ژانویهکاناداوآمریکاوزرایخارجی161۶در

نیزازدوکشورچینوروسیهمی درعینحالتیلرسونوزیرخارجهوقتآمریکا درحالیکهکنند. کنند اجرا کهاینقطعنامهرا خواهد

دند.هیچیکازدوکشوربهکنفرانسسراندرکانادادعوتنشدهبو

رودودرعینحالکیمجونگاوندونوعموشکهایبعد،دیپلماسیالمپیکباحضورخواهرکیمجونگاونبهسرعتپیشمیدرماه

.متعاقبآنگذاشتباربااستفادهازسوختجامدبهنمایشآزمایششدهبودندباردیگرواین2017راکهقبالدرسال15و14هواسونگ

کند.ایناولینسفربهخارجازکشورواولینمالقاتسابقهبهپکنرفتهباپریدنتشیجینپینگمالقاتمیندریکسفربیکیمجونگاو

بارهبریککشورخارجیاززمانبهقدرترسیدنکیمجونگاوناست.

عنوانفرستادهویژهپرزیدنتترامپباکیمبهووزیرخارجهکنونیآمریکا،یسوقتسازمانسیایزمانکوتاهیپسازآنمایکپومپئور

گیرد.سفرپومپئوپسازمالقاتیکهمادلینجونگاوندیدارکردهوامکانمالقاتبینکیموترامپموردمذاکرهوتأییدطرفینقرارمی

باالترینسطحمالقاتدولتیبهحساب)پدرکیمجونگاون(داشتباکیمجونگایل2000آلبرایتوزیرامورخارجهوقتآمریکادرسال

 آید.می

ردوبدلشدهوترامپ«تولهسگمریض»،و«پیرمردخرفت»،«کوچکموشکیمرد»آمیزیمانندهایتوهینبینترامپوکیمتنهاپیام

ترامپبارهبرکرهشمالیمطرحوسانخواهدکرد.اماناگهاندرفاصلهکوتاهیموضوعدیدارتهدیدکردهبودکهکرهشمالیراباخاکیک

حتیتاریخآننیزبرایماهژوئناعالمشد.

هاوتهدیدهاانجامشدوهردوطرفازآناستفادهتبلیغاتیوسیعیکردند.امادرششماهیکهازمالقاتاینمالقاتتاریخیدراوجتنش

نحویکهبندیشدهبرایخلعسالحکرهشمالیبهتوافقنرسیدند.بهنرهبراندوکشوردرسنگاپورگذشتطرفینبرسریکبرنامهزما

نشده،بهحالتتعلیقدرآمدهاست.توانگفتاینتوافققبلازورودبهمرحلهاجرایی،بهصورتغیررسمیواعالممی

لیلنقضسال،آمریکاسهمقامکرهشمالیرابههاعلیهکرهشمالیآغازوپایانیافت.درواقعسههفتهقبلازپایانباتحریم،2018سال

 ترینمشاورکیمجونگاونرهبرکرهشمالیاست.حقوقبشرموردتحریمقراردادکهاتفاقایکیازاینسهنفرنزدیک

عتقداستدرشرایطیکمبرایمدتیانتظاررسیدنبهراهحلاجراییخلعسالحاتمیرامتوقفکردهاست.پیونگیانگمهمینرویداددست

چنینهایکرهشمالیوهمها،اشخاصوکشتیهاییراعلیهشرکتکندبرایهشتمینبارتحریمکهآمریکاصحبتازتوافقباکرهشمالیمی

ایهمیشهتلقیجزیرهکرهبرروسیهوچینکردهاست.اینکشور،اقدامآمریکارااشتباهونتیجهآنرامسدودشدنمذاکراتخلعسالحشبه

کند.می

،باوجودهایبیندوکرهشمالیوجنوبیرادرنظرنگیریم،مالقاتپرهیاهویدونالدترامپوکیمجونگاوناگرتغییراتتاکتیکیوتماس

ودستکمتاپایانسال-جزیرهکرهایجادکردانتظاراتیکهدرموردبهبودروابطدوجانبهوغیراتمیشدنشبه نتیجهباقیبی2018عمال 

ماندهاست.

متهممی را کهمیکرهشمالیآمریکا وزارتخارجهکرهشمالیدرآخرینبیانیهکند مناسباتبهدورانپرتنشگذشتهبرگردد. اشخواهد

کند.ایتواندکرهرامجبوربهکنارگذاشتنتسلیحاتهستهکندوافزایشفشارنمیاعالمکردکهآمریکااشتباهمی

البتهپیونگیانگابرازتمایلکردهکهباردیگربامقاماتواشنگتنمالقاتکند.



هاتاثیراتمرگجمالخاشقچیبرروابطدولت
*مرگتکان دهنده خاشقجی. مخالفحکومتکشورشجمال خاشقجی روزنامهجمال این شد؟ ناپدید پسچرا نبود؛ وارد)عربستان( نگار

اندخاشقجیدرداخلساختمانیهایخارجیدرزدادهراستانبولشدوازآنخارجنشد.طبقاطالعاتیکهخبرگزاریکنسولگریعربستاند

اندنگارانودانشگاهیانوفعالینسیاسیزندانشدهایکهمطبوعاتسختگرفتارسانسورهستندوروزنامهعربستانبهقتلرسید.درترکیه

 .نگارعربستانِی،کشفویاپنهانشودهایاطالعاتیمستبداندرجریاناستتاسرنوشتروزنامههایمیاندستگابازیپیچیده

ایآمریکایینوشتبهپایانرسید؛صاحبدادواندکیاعتراضکردودرروزنامهنگاریکهبهسلطاننصیحتمیواقعنقشاینروزنامهدر

 سویمرگرهنمونکرد.چنیننقشیرابه

گفته«معتبر»زمانبادرخواسترییسسازمانمللبرایارائهمدرکاوغلو،وزیرامورخارجهترکیهدراجالسدوحهوهمدچاووشمولو

ریزیگیرنداماروشناستکهتیمعربستانسعودیکشتنخاشقجیراازقبلبرنامهبسیاریازکشورهایاروپاییقتلخاشقجیرانادیدهمی

 .هاسپردهاستآنایآمریکاارائهکردهوادامهتحقیقاترابهآیهترکیهشواهدوقرائنرابهسازمانسیکردهاست.اوگفت

چاووش شنبه 15اغلو، اردوغان24-دسامبر که زمانی که گفت خاشقجی جمال قتل پرونده مورد در اجالسدوحه هجدهمین در آذر

 :اند،رهبراناروپاییاینپروندهرانادیدهگرفتهنتیجهبرساندبودهتاتحقیقاترابه«مصمم»

نتیجهبرساند.بسیاریازکشورهایرییسجمهوریترکیهبسیارازابتدامصممبودتااینپروندهرابهسرانجاموتحقیقاتپروندهرابه»

 «ند.پوشیکردبراینپروندهچشمکنند،اروپاییکهآزادیرسانهوآزادیبیانراتبلیغمی

2نگارمنتقدسعودیکهآذراعالمکردهبودترکیهدرپروندهقتلجمالخاشقجی،روزنامه20-دسامبر11شنبهاوغلوکهسهمولودچاوش

درموردآیندهتحقیقاتگفتوگوشدهاست،قتلرسیدباسازمانمللمتحدواردگفتاکتبرسالجاریدرکنسولگریعربستاندراستانبولبه

ایازآنکاراآیندهاینپروندهاکنوندردستآمریکاستواقداماتبعدیبهتصمیمآمریکابستگیآیهپسازدیدارجیناهاسپل،رییسسیک

 :دارد

هاآنهااطالعاتبیشتریدارند.هابستگیدارد.مناطمیناندارمکهآنشدهگوشدادند.اکنوندیگربهآنچنینبهصداهایضبطهاهمآن»

 «همهاطالعاتوهمهجزئیاترادارند.

ست.امااینقطعنامهاینمادیناعالمکردکهمحمدبنسلمان،ولیعهدسعودیآمرقتلجمالخاشقجینامهدرآمریکامجلسسنااخیرادرقطع

 .االجرانیستتاتصویبدرکنگرهآمریکاالزم

:یدرموردقتلخاشقجیارائهشودوگفت«معتبر»مانمللنیزدرخواستکردکهمدرکدرجریاناجالسدوحهآنتونیوگوترش،رییسساز

 .«.کامالضروریستکهتحقیقاتمعتبریداشتهباشیموکسانیکهمجرمبودندمجازاتشوند»

کنندرعربستانسعودیاقدامنمیکهکشورهایاروپاییوآمریکابرایافزایشفشاربگزارشگرشبکهالجزیرهدراستانبولگفتهترکیهازاین

کشدوازهمکاریوحتیافشایمحلعربستانسعودیپاپسمیرسدکهنظرمیسرخوردهشدهاست.براساساینگزارش،درترکیهبه

ایفشاربرعربستاندارد.المللیبرتنهاییاقدامکندونیازبههمراهیجامعهبینتواندبهکند.ازطرفی،ترکیهنمیجسدخاشقجیخودداریمی

 .خواهدروابطباعربستانآسیبواردشودامانمی
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صورتمکرروباهدفامیتازگرفتنازعربستان،گفتهاستکهمسئله،مسئلهجنایتاستونهروابطباعربستانسعودی.امااگرترکیهبه

 .خدشهواردشودممکناستبهاینروابطبرادامهرسیدگیبهپروندهاصرارکند،

 .بسیاریبیشازپیشخواهانتحقیقاتیبهرهبریسازمانمللهستندکهبتواندبرعربستانسعودیفشاربگذارد

همچاووش انجاماوغلو، حال واشنگتندر استکه اردوغانگفته به رییسجمهوریآمریکا ترامپ، دونالد که ایناجالسگفته چنیندر

متهم2016هللاگولناست.گولنروحانیترکساکنآمریکاازسویایندولتاردوغانبهدخالتدرکودتایسالتحاقداماتبرایاستردادف

 .است



 *تغییراتگستردهدرحکومتعربستانسعودی
ازجملهوزیرخارجهایرادردولتعربستانانجامدادوهاییتغییراتگستردهپادشاهعربستانسعودیباصدورحکمسلمانبنعبدالعزیز،

دامنهنفوذمحمدبنسلمان،ولیعهدسعودیالمللیقرارداشت.اینتغییراتاحتماال گذشتهتحتفشارشدیدبینرابرکنارکرد.ریاضچندماه

.راکاهشخواهندداد

 کارلتونبودابراهیمالعساف،وزیرخارجهجدیدسعودیاززندانیانکارزارضدفسادبنسلماندرهتلریتز

،وابستهبهحکومتسعودی،ملکسلماندوحکمسلطنتیصادرکردهاست؛یکیبرایتغییراعضایکابینه«العربیه»گزارشخبرگزاریبه

بنسلمان،یکیازدوزیرمجموعهکابینهدولتکه«شورایامورسیاسیوامنیتی»دولتبهریاستخودشویکیبرایاصالحساختار

 .رابرعهدهداردریاستآن

 دیگر2015اینشورا داشت. بننایفبرعهده ولیعهدوقت،محمد فرمانملکسلمانجایگزینشورایامنیتملیشدوریاستشرا با

 .استکهریاستآنرانیزبنسلماندردستدارد«شورایاموراقتصادیوتوسعه»زیرمجموعهکابینه

ریاستوزیرگاردملی،وزیراطالعاتکل،وزیرامورخارجه،ازجملهوزیردفاع،یعضوهستند؛وزیردرشورایامورسیاسیوامنیت 9

 .ادارهامنیتعمومی

نظامیانشیعهعلیهشبه«طوفانقاطعیت»شورایامورسیاسیوامنیتینقشاصلیرادرهدایتمداخلهنظامیدریمنوعملیاتموسومبه

 .عهدهداشتهاستحوثیتحتحمایتایرانبر

 .ملکسلمانوزیرامورخارجهراتغییردادوابراهیمالعسافجایگزینعادلالجبیرشد.الجبیراکنونوزیرمشاوردرامورخارجهاست

ارلتون،هاوثروتمندانسعودیبهدستوربنسلماندرهتلریتزکالعسافوزیرداراییپیشینعربستانبودودرماجرایبازداشتشاهزاده

 .شدگانبود.العسافعضوخانوادهسلطنتینیستاونیزدرمیانبازداشت

رسانیعوزیرگاردملینیزتغییرکرد.متعبالثانیبنعبدهللاجایخودرابهعبدهللابنبندربنعبدالعزیزداد.ترکیالشبانهبهوزارتاطال

 .شدرسیدوحامدالشیخنیزبهعنوانوزیرآموزشمنصوب

 .ملکسلمانهمچنینمساعدبنالعیبانرابهسمتمشاورامنیتملیعربستانبرگزید

نترکیبنطالل،برادرناتنیولیدبنطاللکهدرجریانکارزارضدفساددرهتلریتزکارلتونزندانیبود،جایگزینفیصلبنخالدبهعنوا

 .امیرمنطقهعسیرشد

سلطانبنسلمانازریاستکمیسیونگردشگریومیراثملیعربستانبرکنارشدوبهریاستسازمانفضاییرسید.اونخستینفضانورد

 .عربومسلمانودومینپسرملکسلماناست

 .نیاهمازسمتشبرکنارشدبدربنسلطان،امیرمنطقهالجوفنیزجایخودرابهفیصلبننوافداد.محمدبننوافسفیرریاضدربریتا

 .ریاستادارهامنیتعمومیعربستاننیزبهخالدبنقرارالحربی،فرماندهنیروهایویژهضدتروریسمرسید

بینعربستاندرماه جامعه انتقاد بهچندیندلیلمورد روزنامههایاخیر قتلجمالخاشقجی، کنسولالمللقرارداشت: در منتقد گرینگار

راستانبولکهبهگفتهآژانساطالعاتمرکزیآمریکابهدستوربنسلمانصورتگرفتهبود؛مداخلهدریمنوکشتارغیرنظامیان،سعودید

هایگستردهوسرکوبمخالفانازجملهزنانوکودکاندرحمالتهواییومشارکتدربروزبزرگترینبحرانانسانیاکنونجهان؛بازداشت

 .لومنتقداندرداخ

 .حکومتسعودیدرداخلنیزبامشکلاقتصادیوافزایشبیکاریمواجهاست

یابیبهنظممامصممبهانجاماصالحاتاقتصادی،دست»رانیتلویزیونیگفتهبود:آذردریکسخن27-دسامبر18شنبهملکسلمانسه

«مالی،بهبودشفافیتوتوانمندسازیبخشخصوصیهستیم.



 مذاکراتصلحدرسوئدجنگدریمنو
پایانمردمیمن.ولیتاصلحوبرپاییدولتمرکزیهنوزطلبانیمندراستکهلم،تنهاگامکوچکیبوددرکاهشرنجبیوگویجنگ*گفت

 رسد.بسمحدودبرایبندرحدیدههمچندانپایداربهنظرنمیراهیبسدرازوپرخطردرپیشاست.حتیهمانتوافقآتش

وطرفدارانعبدربههادیمنصوردراینبندرهاگزارشکردندکهپسازتوقفیکوتاهجنگمیانحوثیشنبهگذشتهخبرگزاریکدری ها

توافقکردهبودندکههمهجنگجویاناز-هاوعربستانیابهتربگوییمحوثی-هاوونمایندگانهادیمنصور،دوبارهزبانهکشیدهاست.حوثی

بسنشینیکنند،امنیتآنرابهنیروهایبومیواگذارندوناظرانسازمانمللهموارداینبندرشدهوبرآتشستراتژیکعقباینبندرا

ولیهنوزنمی اصوالچنیننیرویبینظارتکنند. نه.هریکازدوطرفطرفیدرحدیدهیافتمیدانیمنیرویبومیکیستوآیا یا شود

ودشرابهعنواننیرویبومیبهسازمانمللبقبوالند.خواهدطرفدارانخمی

آوریگمرکاتومالیاتکاالهایواراداتیاست،کهبرایشرایطامروزییمنمبلغسازمانمللوظیفهدیگریهمبهعهدهگرفتهوآنهمجمع

شود.نبندرواردیمنمیهایخارجیازراههمیدرصدکمک80ترینبندریمناست،بیشازهنگفتیاست.حدیدهمهم

قراراستسازمانمللعوارضگمرکیرابهشعبهبانکمرکزیدرحدیدهواریزکند.ولییمندوبانکمرکزیدارد،کهیکیدرصنعاودر

تابهحالبااینبانکعوارضگمرکیحقوقکارگرها،ودیگریدرعدنپایتختموقتمنصورهادیاست.حوثیکنترلحوثی انبندر،ها

پرداختندکهچندانهمکافینبود.معلمینودیگرکارمندانرامی

دانند،چراکهبعدازپنجهایغربیوخودسازمانمللتوافقاتاستکهلمراپیروزیمهمیمیهایامدادیجهانی،بسیاریازدولتسازمان

وگوشدند.سازمانمللهمچنینامیدواراستکهآرامارحاضربهگفتهایپیکارجوبرایاولینبگرسرانجامرهبرانگروهسالجنگویران

هایآیندهنشانخواهنددادکهآیااینآرزومحققخواهدشدومردمبسحدیدهرابهدیگریمنمناطقگسترشدهد.روزهاوهفتهآرامآتش

عادییمنباالخرهنفسیراحتخواهندکشیدیانه!

وگوبنشینند.ولیخالدیمانیوزیرامورخارجهکهدرپایانماهژانویهیکباردیگربهسوئدبیانندودوبارهبهگفتاندهردوطرفقولداده

بسرابهطورکاملرعایتکنند.هاآتشگردندکهحوثیگویداووهیئتشبهشرطیبهسوئدبازمیدولتمنصورمی
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بر ملل سازمان ویژه نماینده گریفیت، گفتمارتین این اصلی معمار یمن فعالیتای بدون بود. شبانهوگوها گفتهای او اینروزی وگوی

نامهمحکم،نهتنهاپشتیبانیجامعهجهانیازگویدکهسازمانمللهرچهزودتربایدبایکقطعگرفت.حاالگریفیتمیساالراندرنمیجنگ

وگوهایاستکهلمباشد.یمسلحناظردرپیتحققدستاوردهایگفتتوافقاتیمنرااعالمکنندبلکهبافرستادننیروها

یعنیدرروزهایاول،2015آوریل5ایکهشورایامنیتدرنامهعملیشود.همانقطع2216نامهگویدکهاولبایدقطعولیعربستانمی

قطع این کرد. صادر سعودی هواپیماهای توسط یمن حوثیبمباران از مینامه اسلحهخوها که سنگیناهد وهای دهند دولت به را شان

نامههیچگاهعملینشد.نیروهایشانراازصنعابیرونببرند.درخواستینشدنیکهبههمینعلت،اینقطع

هرگزوگوهایاستکهلمگزارشدادندکهاگرفشارهایعربستاننبود،هیئتمنصورهادیهایعربیپیشوپسازگفتبسیاریازروزنامه

وگویتلفنیازعبدربهمنصورهادیوسلماندردوگفتآمد.چندگزارشگرحتیمدعیشدندکهدرساعاتآخرمحمدبنبهاستکهلمنمی

درنگبهاستکهلمبروند.وزیرشخواستهاستکهبینخست

باردیگردراستکهلمگردهمآورد.ولیبرای،یک2019ساالرانیمنیرادرپایانژانویهخواهدجنگمارتینگریفیتنمایندهسازمانمللمی

هاایندفعهبهفشارندومعلومنیستجنوبیهاپامیچنانبرخلعسالححوثیایننشستهنوزدستورکاریندارد.طرفدارانمنصورهادیهم

استکهلمخواهندآمدیانه.

توانامیدداشتکهاندبندرحدیدهراازدستجنگجویانبیرونآوردآنگاهمیجدایازاینمشاجراتسیاسیامااگرسازمانمللواقعابتو

شوندواگرگویدروزانههزارنفردریمنبهوبامبتالمیپایانمردمیمنکمیتخفیفیابد.یکگزارشسازمانبهداشتجهانیمیرنجبی

گیرد.عادوحشتناکیبهخودمیدارو،غذاواقالمبشردوستانهجهانیبهیمننرسد،اینرونداب

.است2014-2015هایترینتحولاززمانآغازجنگدرسالآذربزرگ22-دسامبر1۳شنبهدرهرصورتتوافقپنج

درصدمواد80ایاستکهحدودپسازسهسال،سرانجامشورشیانحوثیبندراستراتژیکحدیدهراترکخواهندکرد.اینبندردروازه

میغذاییی آنوارد آتشمناز ایننظر، از و شود. کشوریاستکه خبریخوشبرایمردم آن، جمعیتآننیازمند75بسدر درصد

 .هایبشردوستانهاستکمک



سالهیمنیازدوسالپیشجنگیدنرا1۳شوند!محمدکودککشندوکشتهمیجنگند،میایکهمیساله10*تراژدییمن؛کودکسربازان

گفتهخودش،تاجنگد.بهنظامیانوابستهبهائتالفاعراببهرهبریعربستانسعودیمیزکردهاست.اودرکنارنیروهایحوثیباشبهآغا

.کنونهمدیگرانراشکنجهدادهوهمکشتهاستوزندهماندنیامرگخودشنیزچندانبرایشمهمنیست

هایانیروهایتحتحمایتائتالفاعراببهرهبریعربستانکیمنیاستکهازسویحوثیبهگزارشیورونیوز،محمدیکیازصدهاکود

.رسدسالمی10اندتابجنگند.سنبرخیازاینکودکانبهسعودیبهکارگرفتهشده

اند؛اقدامیکهنبردفرستادهگذردوتاکنونهردوطرفجنگشمارقابلتوجهیازکودکانرابهمیداننزدیکبهچهارسالازجنگیمنمی

.شودالمللیحقوقبشرمحسوبمینقضآشکارقوانینبین

اندآماریدراختیارنیست؛امادرجبههازشمارکودکسربازانیکهازسویائتالفاعراببهرهبریعربستانسعودیبهکارگرفتهشده

هزارکودکسربازاززمانآغازجنگ18ستهاستنامشفاششود،نزدیکبههاکهنخوامقابلبنابراعالمیکیازمقاماتنظامیحوثی

.اندمیالدیتاکنونبهخدمتگرفتهشده2014درسال

کودکبرایجنگدرهردوسویجبههرا2721کمدهد.اینسازمانحضوردستتریرانشانمیگزارشسازمانمللدراینبارهرقمکم

هاییمنیکهخانوادهترازاینرقماستبویژهآنجوداینسازمانتاکیدکردهاستکهشمارکودکسربازانبسیاربیشتاییدکرده؛بااینو

.بارهوارائهاطالعاتنیستنددلیلترس،حاضربهصحبتدراینبه

هاقولاندزیرابهآنخودشانبهنظامیانپیوستهاندکهداوطلبانهوبهمیلالمللیگفتههایبینبرخیازکودکسربازانبهخبرنگارانرسانه

.دستبگیرندپرداختپولدادهشدهیااینفرصتدادهشدهتااسلحهبه

هاازخانهیامدرسهربودهشدهیادرازایآزادشدنعضویازخانوادهکهاند.آناندکهمجبوربهاینکارشدهاماگروهیازکودکاننیزگفته

.اندبوده،مجبوربهجنگیدنشدهدربازداشت

کنند.گروهینیزهایکوچکشانحملمیهارارویشانههایبازرسیبینشهریدیدکهاسلحهتواندرایستگاهبرخیازاینکودکانرامی

.اندعنوانپیادهنظامبهخطمقدمجبههفرستادهشدهبه

یکیدیگرازاینکودکسربازانمی کهنریاض، بهگفتۀاویمیازسربازانیکهدرکناراودرخطمقدممیگوید کودکبودند. جنگیدند،

کنندکهدرزماناجرایعملیاتحتیدرحالیکههواپیماهایائتالفدرحالبمبارانهستند،بهفرماندهاننظامیمعموالکودکانرامجبورمی

.پیشرویادامهدهند

.هایشانفرستادهشدهاستشدهواجسادشانپوشیدهدرکفنبرایخانوادهبسیاریازاینکودکسربازانکشته

کنونبیشاز برگزارشیونیسف،اززمانآغازجنگیمنتا معلولشده6بنا حمالتائتالفاعراببهرهبریهزارکودککشتهیا اند.

 اینوجودمشخصنیستکهدرکناراینحمالت،چهعربستانسعودیعاملاصلیمرگبخشقابلتوجهیازکودکانیمنبودهاست؛با

.اندتعدادازکشتهشدگاناینجنگ،کودکسربازانبهکارگرفتهشدهدرهردوسویجبههبوده



2018سوریهدرسال
عملآمدههایبهقرود.طیتوافشمارمیهایآنبهیجدیدیشدهاستکهجنگوتوافقازویژگیواردمرحله2018سوریهازابتدایسال

توافقعفرینهانامههایدیگرخارجوبهقلمروخودافزودند.یکیازاینتوافقسوریهمناطقفراوانیراازکنترلگروهحکومتنیروهای

زغوطهخارجکرد.کارانمسلحوابستهبهخودرااگرترکیهبهاشغالعفرینپرداختهودرمقابلتبهبود.دولتاشغالدرمقابلغوطهشرقی

حکومتالمللیبامنافعمتفاوتبهتوافقیمبنیبرحمایتازنایوبینیروهایمنطقه2018بعدازگذشتهفتسالازشروعجنگ،درسال

بینسوریهپرداختند.اینحمایتدرراستایکنترلمجددنواحیجنوباینکشورتوسطسوریهانجامشد.اینشهرهاومناطقطیتوافق

روسیهواسرائیلازیکسویوآمریکاواردنازسویدیگرانجامشد.

اند.روشدهسوریهباشکستروبهبرایحلموضوعوتهرانآستانه،کارهایارائهشدهدرسوچیتمامیراهتاکنون

سال27در ،2018نوامبر و ماکرون پوتین، مشارکتاردوغان، با استانبول ایننشستطرفیننشستدیگریدر در شد. برگزار مرکل

تابهمناطقشمالیسوریهحملههارترکردنتایجایننشستاردوغانرااماکارنماید.هنگارشقانوناساسیآغازبدرخواستنمودندکمیته

سرکانیشروعشد.سپی،منبجومتعاقبایننشست،حمالتترکیهعلیهمناطقمرزیشمالسوریهوخصوصاکوبانی،گری.نماید

اندوبیشاند،ششمیلیونسوریدرخارجازکشورپناهندهشدهاند،صدهاهزارنفرزخمیشدهصدهاهزارنفرازمردمسوریهکشتهشده

 اند.آوارهدرداخلازپنجمیلیوننفرسوری
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ناطقمهمیرادرسوریهازکنترلشورشیاندرآورندوتوانستندم2018،روسیهومتحدآندولتسوریهدرسالاتبراساساینگزارش

.تغییریافتهاست«نویسقانوناساسیجدیدبرایسوریهپیش»به«اسدبایدبرود»اکنونادبیاتروندصلحدراینکشوراز

گانجنگسوریهاست.داعشباتوجهبهاینکهمناطقگستردهسوریهراازدستدادهوفقطدرچندنقطهمحدودشده،ازبازند

درسوریهتعیین2015استزیرابهاهدافیکهدرسال2018والدیمیرپوتین،رییسجمهورروسیهبرندهبزرگجنگسوریهدرسال

خاصیتکردننشستژنوبرایحلبحرانسوریهوکردهبوددستیافتهاست.ازجملهایناهداف،ایمنساختنمتحدانخوددرسوریه،بی

دهندهمذاکراتصلحژنواست.الوقوعاستفاندیمستوراسازمانگیریقریبنارهک

ایناتفاقمیهم ایدرهایسلسلهایبرایپایانیافتنجنگتواندنشانهچنینشکستداعشدیگرتاثیراتمثبتینیزبرجایگذاشتهاست.

2011سوریهنیزازسالنراسرنگونکردند،درگیرآنبودهاست.،زمانیکهآمریکاوانگلیسصدامحسی200۳عراقباشدکهازسال

هاییکهدرعراقوسوریهترجنگهایداخلیشدهاست.بیشجمهورسوریهدرگیرسلسلهجنگیسیباشروعتظاهراتعلیهبشاراسد،ر

ربستان،مردممقابلدیکتاتوری،آمریکادربرابرطیفهایشیعهوسنی،اعرابوکردها،ایرانوعهاییمیانگروهجنگ؛اتفاقافتادهاست

کهپایانآرامیبرایآنجنگ،ایازمخالفانگسترده کمهاییهستند اما قابلتصورنیست. برندگانوبازندگاناینجنگها کهبرایکم ها

هابرخاستندوبارهداعشوالقاعدهیاتبدیلدوبارهآنراشکلخواهندداددرحالپدیدارشدنهستند.هشدارهادربارهظهوروهامنطقهدهه

حمایتطلبانجنگالشعاعقرارنخواهدداد.امروزدیگربارجدید،عمقتغییراتیراکهدرچندسالگذشتهرویداد،تحتهایمرگبهفرم

ازهاچشمبینیوپیروزیها،عواملغیرقابلپیشفکریسنیایخود،هممنطقه ازآناندودشمنانآندستدادهگیررا اند،چهقبالبودهها

 .است،بلکهشایدفعالمنتفیغیرممکننهاند.برخاستندوبارهداعشدیگرترشدهقوی

اندکهایننگیخت.علتآنهمشایداینباشدکهمردمهنوزکامالمتقاعدنشدهارفت،برنیاماشکستداعشآنخوشحالیراکهانتظارمی

 تواندهنوزتعدادزیادیرابکشد.هنوزنگرانندکهداعشمی.برخیازمردممردهاستیواقعگروهخظرناکبهمعنی

نظامیروند دولتشبه سوی از داخلی و بومی خارجیگری گروههای برخی از چنان هم ترکیه، دولت مثال برای نیست. منتفی هایهم

هللالبنانوحکومتبشاراسدهاییمنوحزبیاحکومتاسالمیایرانازحوثیکند.دحمایتمیتروریستیکهدرگیرجنگدرسوریههستن

.رودمینفراترازمرزهاهمروابطایرانوحوزهمدیترانهازطریقعراق،سوریهولبنانبهسمتثباتکند.حمایتمی

جنگ حاضر حال در خونناتمام یمن، ظالمانهدر و جبارترین محاصرهترین دلیل به یمن مردم از تن هشتمیلیون است. منطقه نگدر

ترینشیوعیکبیماریچنینبیشازیکمیلیوننفردرمعرضابتالبهوباهستندکهبزرگهمعربستانسعودی،باقحطیمواجههستند.

 .درتاریخمعاصراست

مرگاوست.تغییراتبهنفعتغییروکردکهطورحتمفکرمینسلمانبهکهترامپدرماهمهبهعربستانسعودیسفرکرد،محمدبزمانی

عنوانطورکلیآمریکاواروپایغربی،باعربستانسعودیبهبهجمالخاشقچیمعادالترابهضرربنسلمانبههمزد.امابااینوجود،

منطقه هژمون مییک رفتار آنای انگیزه استمنافعهاکنند. آنزیر.شان میا متحدانها و عربستان به را خود تسلیحات که خواهند

.فارساینکشوربفروشندخلیج





 اشغالعفرین
هایتروریستیهمراهشپسازاینکهکانتونعفرینرااشغالکردنددستبهکشتاروتحقیرمردموغارتنیروهایارتشترکیهوگروه

هاومناطقمسکونیاندبهدلیلاینکهارتشترکیهحتیمدارسوبیمارستانفعخلقاعالمکردههایمدااموالعمومیاینشهرزدند.یگان

نشینیگریختندنخستآنانرابهمناطقامنانتقالدادندوسپسازمواضعخودعقبکردنداجبارامردمیکهازشهرمیرانیزبمبارانمی

کاریهایتبهگروتروریسمدولتیترکیهوتروریسمگروهچریکیشهریراعلیهنیروهایاشغالاندکهجنگچیناعالمکردهها،همکردند.آن

اند.کندآغازکردههاحمایتمیکهحکومتترکیهازآن

18بهشنهایمدافعخلق،شهرعفرینرابهاشغالخوددرآوردند.بامدادروزیکنشینییگانروزوعقب58نیروهایارتشترکیهپساز

باختنبیشازهایجهادیتحتحمایتدولتترکیه،پسازدوروزبمبارانمداوممرکزکانتونعفرینوجاننیروهایارتشترکیهوگروه

غیرنظامیاینشهررابهاشغالخوددرآوردند.70

مادمقاومتونوروزاسترابهپایینکشیدندکهن«کاوهآهنگر»دربدوورودنیروهایجهادیوارتشترکیهبهمرکزشهرعفرین،مجسمه

هاواموالعمومیمردماینشهرزدند.هایدولتیآویزانکردندودستبهغارتمغازهوپرچمترکیهنیزبرفرازساختمان

انداختنطناببرهایمنتشرشدهازپایینکشیدنمجسمهکاوهنشانمیتصاویروفیلم گردناینمجسمهوبهدهندکهنیروهاینظامیبا

کنندتااینمجمسهراپایینبکشند.کمکبولدوزرچندینبارتالشمی

بیانیه عجیناستدر اینمنطقه مقاومتدر و فرهنگنوروز با و اهمیتنمادیندارد روژآوا برایمردم که کاوه پایینکشیدنمجسمه

اند.نیروهایترکیهومتحدانشعلیهمردمانجامدادهنیروهایدموکراتیکسوریهنخستینخشونتیارزیابیشدهکه

هاهزارغیرنظامیازمواضعخودبهسویجنوبشهرهایمدافعخلق،بههمراهدههایجهادی،یگانپیشازورودنیروهایترکیهوگروه

نشینیکردند.عفرینوشهرکشیرآواعقب

نیروینظامیترکیهکشتهشدهو76تنازنیروهایمهاجمازجمله496وماهگذشتههایدبرپایهآمارهایمنتشرشدهدرجریاندرگیری

اند.پیمانروژآوانیزجانخودراازدستدادههایمدافعخلقآنودیگرنیروهایهمتنازاعضاییگان500بیشاز

هایجهادیتحتحمایتاینکشورنظامیارتشترکیهوگروهاندکهازآغازشروععملیاتچنینمنابعبیمارستانیدرعفریناعالمکردههم

اند.غیرنظامیجانباختهوبیشازیکهزارتننیزمجروحشده250کمدرعفریندست

هزارغیرنظامیهاسکوتبیکمیسیونعالیحقوقبشرسازمانمللنیزپسازمدت انتشارگزارشینسبتبهوضعیتصدها با شرمانه،

عفرینابرازنگرانیکرد.دراینگزارشتصریحشدهاستکهنیروهایترکیهخطوطانتقالآببهعفرینراقطعکردهواینشهرساکنشهر

هایجهادیتحتحمایتترکیهبسیاریازروستاهاچنینگزارششدهاستکهگروهراباکمبودشدیدآبوموادغذاییمواجهکردهاست.هم

اند.راغارتکرده

گلولهوموشکبهمناطقمسکونیاینکانتوناصابتکردهوعالوهبرخساراتجانی600کمساعتقبلازاشغالعفرین،دست72رطید

خساراتمادیزیادیرابهاینشهرواردکردهاست.

هایهزارتنازاعضایگروه20هزارسربازوصدهاتانکونیروهایهواییاینکشوروباهمراهی40عملیاتارتشترکیهبامشارکت

چنانادامهدارد.ژانویهآغازوهم20جهادیعلیهکانتونعفرینبهبهانهحفظامنیتمرزهایترکیهاز

ازعفرینشروعکردیمتاقندیلنیزبهپاکسازی»یالچینتوپچو،مشاورارشدرجبطیباردوغان،رییسجمهورترکیه،ادعاکردهاست:

«هخواهیمداد.ادامهااین
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بیانیهمدیریتعفرین
آن انسانی یکفاجعه بروز از جلوگیری برای که کردند اعالم خبری کنفرانسی برگزاری با آن، فرماندهی و عفرین کانتون هامدیریت

اند.غیرنظامیانساکندرعفرینراازاینشهرخارجکرده

روزگذشتهمبارزانمامقاومتیسترگدرمقابلدومینارتشناتوازخود58در»دربخشیازبیانیهمدیریتکانتونعفرینآمدهاست:

ایپوالدین)خلقومبارزین(باارادههاییکهایننیروهاانجامدادندمارسانیمکهباوجودتمامجنایتنشاندادند.بهاطالعافکارعموممی

دادوتنهادردوروزگذشتهگرغیرنظامیانراآماجحمالتخودقرارمیلکهترکیهاشغالهامقاومتکردیم.امابهایندلیگریآنعلیهوحشی

وبهگونه56 ازدستدادند را تخریبمیایبرنامهغیرنظامیجانخود برایجلوگیریازفاجعهایانسانیریزیشدهشهررا ما کرد،

«تصمیمگرفتیمکهغیرنظامیانراازشهرخارجکنیم.

اندکههایجهادیتصریحکردههایمدافعزنباتاکیدبرتداوممقابلهبانیروهایارتشترکیهوگروههایمدافعخلقویگانماندهییگانفر

گررادرتمامنقاطاشغالیراهدفقرارخواهندداد.هاینامنظمتغییردادهونیروهایاشغالایبهجنگاستراتژیخودراازجنگجبهه

نشینیازیکجبههجنگلحمسلمعضوکمیتهروابطخارجیجنبشجامعهدموکراتیک،باانتشارپیامیدرتویترخوداعالمکردهکهعقبصا

معنیشکستنیست.به

هایجنگبهمعنیشکستوعقبنشستنازجنگنیست،بلکهجنگونشینیازیکیازجبههعقب»مسلمدرادامهپیامخودافزودهاست:

«اندادامهخواهدداد.هاطراحیکردهایکهبرایآنکشیدرگیریادامهخواهدداشتومردمکردنیزبهدفاعازخوددرمقابلنسل



بینایران،ترکیهوروسیهسوریهجنگدرسوریهومذاکراتصلح
ژنوبرگزارمیشودزمینهتشکیلکمیتهبازنویسیجانبهکهباحضورنمایندهسازمانمللدر*روسیه،ترکیهوایراندریکنشستسه

.آورند.وزیرانخارجهسهکشوربرایاینمنظورواردژنوشدندقانوناساسیسوریهرافراهممی

تندیگر50نفرازدولتسوریهو50نفرازشورشیانمخالفاسد،50نفراست:150کمیتهبازنویسیقانوناساسیسوریهمتشکلاز

کند.برسراینفهرستسوماختالفوجوددارد.بهگزارشخبرگزاریرویترز،هارامعرفیمیاملافرادیاستکهسازمانمللآننیزش

برایشرکتدریکنشستسه وترکیه روسیه ایران، وزیرانخارجه چاوشاوغلو، سرگئیالوروفومولود ظریف، جواد جانبهمحمد

رودکهسازمانمللازتوافقیکهدرایناند.انتظارمیوگودربارهفهرستسومواردژنوشدهوریهوگفتپیرامونکمیتهقانوناساسیس

 .شودحمایتکندنشستحاصلمی

فرستادهویژهسازمانمللدرامورسوریهکهازیکمژانویهاستفاندی بودگیریمیازاینسمتکناره2019میستورا، کندتالشکرده

هایجنگسوریهبهتوافقبرسد.توافقصلحدرسوریهبهتشکیلاینعضوکمیتهقانوناساسیسوریهباهمهطرف150سامیدربارها

 .کمیته،بازنویسیقانوناساسیوسرانجامبرگزاریانتخاباتدرسوریهبستگیدارد

دموکراتیکوعادالنهوقابل»بشاراسددریکانتخاباتجانبهدرژنواعالمکردهبودکهاگروزیرخارجهترکیهپیشازآغازنشستسه

پیروزشود،ترکیهآمادهاستبااوهمکاریکند.امامولودچاوشاوغلوشامگاهدوشنبه،دردوحه،پیشازعزیمتبهمقصدژنو«اعتماد

 :اینسخنانراتعدیلکرد.وزیرخارجهترکیهگفت

کهاگردرسوریهانتخاباتکنیم.مندرپاسخبهسئوالیمبنیبراینهاقداماتبشاراسدراتصویبمیوقتنگفتیمونخواهیمگفتکماهیچ»

همکاریمی«عادالنه» او با آیا شود، پیروز اسد و اینبرگزار همه شود، برگزار اعتماد قابل انتخاباتدموکراتیکو اگر که گفتم کنید،

 «دهند.یموضوعراموردبررسیوارزیابیقرارم

نامبردهبود.ترکیهازمخالفانبشاراسددرشمال«تروریست»عنوانیکیسجمهوریترکیهازاسدبهیسالگذشتهرجبطیباردوغان،ر

 .کندسوریهحمایتمی

برگزارینشستسه از قبل نیز سوریه امور در آمریکا نماینده جفری، خوجیمز متحده ایاالت که کرد اعالم ژنو نحوهجانبه تغییر اهان

 :گفت«اندیشکدهآتالنتیک»کشورداریدرسوریهاست.جفریدرجلسهپرسشوپاسخ

ایحکومتسوریهنبایدازتروریسمحمایتکند،نبایدازسالحشیمیاییعلیهمردمخودشیادیگراناستفادهکند.نبایدتبدیلبهپایگاهیبر»

طورمشخصدراینموردمنظورایراناست.نبایددستبهشکنجهبزند.بایدبهپناهجویانههایراهبردیشود،بکشورهایدیگربانیت

کمککندتاداوطلبانهبهمحلزندگیخودبازگردند.اگرحکومتسوریهایننیازهایاولیهرادرجریانیکروندسیاسیرعایتکند،چهما

 «آییم.میآنحکومترادوستداشتهباشیمچهنه،باآنکنار

 :میستورایکشنبهگذشتهاعالمکردهبودکهتشکیلکمیتهقانوناساسیسوریهممکناستبهپیشرفتدرروندصلحکمککنددی

تعدیلمی» دراینکمیتهبرایمثالقدرترییسجمهوریسوریهرا تفکیکقوا میسرسازد. کندوممکناستبرگزاریانتخاباتآزادرا

 «عضالتاست.سوریهیکیازم

گفتهبرخیدیپلمات بهخبرگزاریرویترز دیها درنشستسهاند که بهمیستورا دارد ترکیهوروسیهحضور ایران، وزیرانخارجه جانبه

اکنونایناستکهتاپیشازپایانترینهدفدیشودحمایتخواهدکرد.مهماحتمالزیادازتوافقیکهدرایننشستحاصلمی میستورا

:میستوراگفتهاستموریتشدرسوریهدرهفتهجاریدرمالقاتباآنتونیوگوترشتشکیلکمیتهقانوناساسیسوریهرااعالمکند.دیام

 «ص،هرچندهمکهمقتدرباشد.شخگیردونهیککشورمتصمیمنهاییراسازمانمللمی»



 طالبانافغانستانهابامذاکراتآمریکایی
بازلمیخلیلزاد،نمایندهویژهآمریکابرایصلحافغانستاندراماراتمتحدهمدتدوروزازهفدهمتاهجدهمدسامبرالبانبه*نمایندگانط

.عربیدیدارکردند

،آزادیالمللیازافغانستانهمینمناسبتمنتشرکردنداظهارداشتندکهمحوراینگفتگوها،خروجنیروهایبینایکهبهطالباندراعالمیه

 .زندانیانطالبوتوقفحمالتهوایینیروهایائتالفبهفرماندهیآمریکابودهاست

نشرایناعالمیهتاکیدکردهکهمسالهحضورنیروهایبینهللامجاهد،سخنذبیح المللیدرافغانستانکهازدیدآنان،گویگروهطالبان،با

الباناست.هایمهمطشرطشودازپیشاشغالپنداشتهمی

شانرویانتخابات،دسامبرصادرشده،نگاشتهکهدوطرفدرگفتگوهایدوروزه19-قوس28اودرایناعالمیهکهامروزچهارشنبه

 بسموقت،حکومتموقتوگفتگوباحکومتافغانستاناصالبحثینکردند.آتش

پیش.رونخستبایدبهاینمسئلهرسیدگیشودهایدیگراستوازهمینافغانستانعاملاصلیمشکالتوچالش«اشغال»بهباورطالبان،

 .بسششماههگفتگوخواهدکردهاینشریافتهحاکیازآنبودکهآمریکادرگفتگوباطالبان،رویآتشازاین،گزارش
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 .نیزحضورداشتندبربنیاداعالمیهطالبان،درایننشست،نمایندگانسهکشوراسالمیشاملعربستانسعودی

اندکهنمایندگانحکومتافغانستاننیزالمللیازافغانستانراشرطیبرایگفتگوباحکومتکابلگفتهحالیخروجنیروهایبینطالباندر

 .برندسرمیبرایدیداروگفتگویرودرروباطالبان،دراماراتبه

هیئتطالبانوکنندهحکومتافغانستان،برایآغازگفتگویقریبمذاکرهترگفتهبودکههیئتریاستجمهوریافغانستان،پیش الوقوعبا

 .قوس(واردابوظبیشد26)بهروزدوشنبهرودرآمادگیبراینشسترو

راراستچنینگفتکههیئتافغانستانبازلمیخلیلزاددیدارکردهوقگویریاستجمهوریافغانستانهمشاهحسینمرتضوی،معاونسخن

 .درهفتهجاریبانمایندگاناماراتمتحدهعربیوعربستاننیزدیدارکند

برخیرسانه دراینگفتگوها،خواهانایجادپیشازاینگفتگوها، کهاینگروه بودند بهنقلازبرخیمنابعگروهطالبانگزارشداده ها

 .پیشنهاداینگروهانتخابشودحکومتموقتشدهوتاکیدکردهکهرهبریاینحکومتبایدبه

قوس28ایمطبوعاتینگاشتهکهزلمیخلیلزادپسازسهروزگفتگو،امروزچهارشنبهافزونبراین،سفارتآمریکادرکابلدراعالمیه

رییساجراییحکومتاف عبدهللاعبدهللا، اشرفغنیو محمد رییسجمهور با جزییاتگفتگوهایشرا تا شد کابل میانوارد در غانستان

 .بگذارد

دراینگفتگوهایپشتدرهایبسته،هگفتگوهایصلحدرحالییکباردیگرداغشدهاستکهخیلیئلمس درافغانستاننگرانندکهمبادا ها

زدهشود.سالهپیشینقربانیصلحشتاب17دستاوردهای



مذاکرهحکومتاسالمیایرانباطالبانافغانستان
دیدردیدارباهمتای5است،روزچهارشنبهدبیرشورایعالیامنیتملیحکومتاسالمیایرانکهبهکابلسفرکردهعلیشمخانی،*

 .دارداشتهواینمذاکراتبااطالعدولتافغانستانانجامشدهاستافغانخودخبردادکهایرانباطالبانمذاکراتیادامه

لیشمخانی،نمایندهرهبرحکومتاسالمی،اینمطلبراروزچهارشنبهپنجمدی،درصدرهیئتیبهگزارشخبرگزاریتسنیم،دریابانع

 .سیاسی،نظامیوامنیتیدردیدارباحمدهللامحب،مشاورامنیتملیافغانستان،بیانکرد

وگوهایانجامشدهباگروهتباطاتوگفتمجموعهار»وگوهایجاریمیانحکومتاسالمیایرانباگروهطالبانگفتکهاوبااشارهبهگفت

 «چنانادامهخواهدیافت.طالبانبااطالعدولتافغانستانبودهواینروندهم

عنوانکردوجزئیاتدیگری«کمکبهرفعمشکالتامنیتیموجوددرافغانستان»وگوباطالبانازطرفتهرانراشمخانیهدفازگفت

 .ارائهنداد

اینگروهبرای درحالمذاکرهبا داردودرحالیکهآمریکا درکنترلخود گروهطالباندرحالحاضربخشمهمیازخاکافغانستانرا

حاکیاستکهدونالدترامپ،رییآمیزاستبرخیگزارشیابیبهراهحلیمسالمتدست هزاراننیرویسها درصدداستتا جمهورآمریکا

 .آمریکاییراازافغانستانخارجکند

کرد،امارابطهحکومتاسالمیایرانباترینخطرهایامنیتیبرایخودتلقیمیحکومتاسالمیایران،زمانیگروهطالبانرایکیازبزرگ

 .استخودگرفتهاینگروهچندسالیاستکهابعاددیگریبه

کردودرنزاعهایشیعهافغانستانراسرکوبمیهایحکومتشبرافغانستان،بابرداشتتندروانهخودازاسالمسنی،اقلیتطالباندرسال

 .ایبرسرافغانستانمستقیما دربرابرحکومتمذهبیوشیعهایرانقرارداشتداخلیومنطقه

اینهمه،پسازچندیکهازسرنگونیدول عملیاتایذاییبا برخیازمقامآنتطالبانوآغازدوباره گذشت، هایدولتافغانستانوها

)داعش(«حکومتاسالمی»کنندازگسترشنفوذرهبرانگروهطالبانگفتندکهایرانوطالباناکنونباهمکاریدرعملیاتپنهانیسعیمی

 .درافغانستانجلوگیریکنند

اردیبهشتامسالسرانجاممحمدرضابهرامی،سفیرایراندر۳1کهدرشدتااینایدراینخصوصمنتشرمیدههایپراکنهموارهگزارش

 حکومتاسالمیباگروهطالبانراتاییدکرد.«تماس»افغانستان

اطنکردیمزیرانخواستیمبرایطالبانایمکهباطالبانتماسداریموحتیاینتماسراتبدیلبهارتببهصراحتگفته»گونهتوضیحداد:اواین

 «زاییشود.مشروعیت

کندوایندرحالیعنوانکردهوحمایتازاینگروهراتکذیبمی«تماس»حکومتاسالمیایران،ارتباطخودباطالبانافغانستانرادرحد

 .استاستکهآمریکاچنیناتهامیرامتوجهحکومتاسالمیکرده

هاییعلیهطالبانافغانستان،اینگروهوهشتفردحامیآنراهدفقراردادداریآمریکاروزاولآبانباوضعتحریمخزانهازجملهوزارت

 .هاایرانیومرتبطبانیرویقدسسپاهپاسدارانهستنداستدونفرازآنکهعنوانشده

اینوزارت از اوحدی»خانه ابراهیم محمد » رضوی»و اسماعیل آننا« و برده طرفنیرویقدسسپاهم از استکه ساخته متهم را ها

 .اندپاسدارانبافراهمآوردنامکاناتمالیوفنیازطالبانافغانستانحمایتکرده

طالباندرچنانازگروهیکهفتهپسازآننیزبرایانهوک،نمایندهویژهآمریکادرامورایران،درنشستیخبریایرانرامتهمکردکههم

 .کندافغانستانحمایتنظامیمی

پنج روز ایران، امور در آمریکا ویژه نماینده برایانهوک، هم8شنبه که کرد متهم را ایران حکومتاسالمی خبر نشستی در چنانآذر

 .استظامیقراردادهکندوگروهطالباندرافغانستانرانیزموردحمایتنهایخودتجهیزمینظامیانحوثیراباسالحشبه

هایامنیتیوالیتغزنیافغانستانازکشفوضبطمقادیریاسلحهومهماتساختایراندرغزنیخبردادند،اماکمیپسازآننیز،مقام

هابهایرانراتکذیبکرد.ایانتساباینسالحسفارتحکومتاسالمیدرکابلدربیانیه



گویوزارتخارجهایرانخبردادکههیئتیازگروهطالبانبهعالیامنیتملیایرانبهافغانستان،سخنچندروزپسازسفردبیرشورای

 .تهرانسفروباهیئتیبهریاستعباسعراقچی،معاونوزیرخارجه،مذاکرهکردهاست

بهگفته.باهیئتایرانیداشتهاست«راتمفصلیمذاک»دی،اعالمکردکهاینهیئت9بهگزارشخبرگزاریایرنا،بهرامقاسمیروزدوشنبه

 .هایافغانانجامشدهاستبیندولتوگروه«وگوهایصلحپیشبردگفت»وگوهابااطالعدولتافغانستانوباهدفقاسمی،اینگفت

.بهمذاکرهباایرانداشتهاست«تمایل»چنینگفتکهگروهطالبانهماو



 دهدیافتهدرهراتافغانستانانجاممیترورهایسازمان،ایرانمیحکومتاسالسپاهپاسداران
دسامبرگفتکهتمامیترورهایسازمان29فرماندهیپولیسهراتافغانستانروزشنبه«مبارزهعلیهتروریسم»فضلالرحمانخادم،مدیر

 .شودیافتهدروالیتهرات،ازسویسپاهپاسدارانایرانانجاممی
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رشخبرگزاریکهندژافغانستان،محمودافخمیرشیدی،سرکنسولایراندرهراترابهمدیریتاینترورهامتهمکردهوگفت،براساسگزا

 .دراینوالیتازسویسپاهپاسداراناست«تروریستی»هایمالگروهعاسنادیدردستداردکهنمایانگرا

المللیبهسولایراندرهراتوسپاهپاسداران،بهدولتافغانستانونهادهایبینمدیرفرماندهیپولیسهراتدرادامهگفتکهازسرکن 

 .شمولدادگاهالههشکایتخواهدکرد

 .شوندهراتفعالیتدارندکهازسویایرانتمویلوتجهیزمی«پشتونزرغون»درولسوالی«تروریستی»گروه24بهگفتهاو،هماکنون

 .برادرشراکشتهاست،مدعیشدکهسپاهپاسدارانایرانچنانالرحمنخادمهمفضل

ایساختهکهبرادرشمعاونآمریتمبارزهباتروریسمپاسگاههشتمامنیتیشهرهراتالرحمنخادمدرشرایطیایناطالعاترارسانهفضل

.شنبهگذشتهتوسطافرادمسلحناشناسکشتهشدبودوروزپنج

درشهرواطرافوالیتهراتمتالشیو«تروریستی»دردستدارد،کهازشروعتاافتتاحبندسلماچندینگروهخادمتاییدکرد،اسنادی

 .گرفتارگردیدند،کهازسویسپاهپاسدارنتنظیمواکمالمیشدند

اشتند،گرفتارشدند،کههمهبهجرمهایمسلحانهدستداودرادامهگفت،بهتعقیبآنپسازپروژهتاپیچندیننفرکهدرترورهاوسرقت

 .شدندخوداعترافکردندکهازسویسپاهپاسدارانایرانتمویلمی

هایشگفت،اکنونبعدازافتتاحراهالجوردپدیدۀترورهاومدیرعمومیمبارزهباتروریسمفرماندهیپولیسوالیتهراتدرادامهصحبت

ایوالیتهراتدرحالاوجگرفتناستوهمزمانباتروربرادرشکهمعاونآمریتضدتروریسمههایمسلحانهدرشهروولسوالیسرقت

قرارگرفتهوشدیدآزخمی«تروریستی»حوزههشتمامنیتیهراتبود،یکسربازبهنامناصردرناحیهچهاردهماینشهرنیزهدفحمله

 .شدهاست

سوالیتهراتافزود،اینادعارامستندومستدلبراسنادوشواهد،دستداشتهمطرحکردهمدیرعمومیمبارزهباتروریسمفرماندهیپولی

کهبرایشانبهجرماینیسپردهاست،همهدرتحقیقاتیقضاراکهدرگذشتهگرفتاروبهمحاکمعدلیو«تروریستانی»استوتاکیددارد،

 .هایعدلیوقضاییحکماعدامصادرشدهاستهانیزازسویارگانبرایتعدادیازآناند،کهکنند،اقرارکردهسپاهپاسدارانکارمی

اند،کهچهارتنشاناتباعکشورایرانبازداشتکرده«تروریستی»تنرابهاتهامحمالت1۳4فضلالرحمنخادمگفت،طیچندسالگذشته

 .قضاییشدهاستایعدلیوهشانهمهمحولارگانهاینسبتیهستندودوسیه

هایالمللبهحمایتمالیوتسلیحاتیازگروهطالبانمتهمشدهاست.امامقامهایافغانستانوبینقابلذکراستکهایرانبارهاازسویمقام

 .اندایرانیهموارهچنیناتهامیراردکرده

هایایرانیکهنزدطالباندرافغانستانواشتکهمربوطبهسالحمریکاقطعاتیازاسلحهرابهنمایشگذآدرآخرینمورد،ایاالتمتحده

 .هادریمنپیداشدهبودحوثی

 .ایخودبکاهدهایخربکارانهمنطقهپنتاگوناینکارراهدفافزایشفشارهابرایرانعنوانکردوگفتایرانبایدازفعالیت

گفتهبود،دولتایراندرنقطهصفریاینوالیتیکافراهدرغربافغانستاناخیرازسویدیگر،محمدعارفشاهجهانوالیپیشینوالیت

 .دهدجویاناینگروهراآموزشنظامیمیمرکزآموزشنظامیبرایطالبانداردکهجنگ



 باردرسوریهایراناین1۳67تکرارجنایاتسال
 .شتارهمگانیزندانیانسیاسیدستزدهاستبشاراسددرسوریهبهکحکومتیکروزنامهآمریکایینوشتکه

گویندکههمهزندانیانسیاسییکیاندازآنکشوربگریزند،ازجملهمیروزنامهواشنگتنپست،ازقولزندانیانپیشینسوری،کهتوانسته

 .اندواینزندان،اکنونکامالخالیشدهاستبهقتلرسیده«سیدنا»نامهایمخوفبهاززندان

جاپسازگذراندنیابندودرآنانتقالمی،دستوربشاراسد،زندانیانسیاسیازسراسرسوریهبهزندانسیدنادراینگزارشآمدهاستکهبه

 .نامندمی«کشتارگاه»رسند.آشنایانامورسیاسیدرسوریه،آنزندانراهایبسیار،بهقتلمیشکنجه

بازندکهعلتآناند،پیشازرسیدنبهزندانجانمیفرستادهشده«سیدنا»ارگروهیاززندانیانیکهبهدرادامهگزارشآمدهاستکههرب

.هایپیشینباشدممکناستگرسنگیویابیماریویاشکنجه



 هایمسلحمخالفحکومتسوریهتوسطترکیهسازیگروهآماده
شاندرنزدیکیشهرمنبجهایمسلحسوریتحتحمایتترکیهمواضعاست.گروهخطرحملهترکیهبهکردهایشمالسوریهافزایشیافته

تقویتکرده را سخنگویائتالفاینشورشیانمیدرشمالسوریه اند. پایانیآماده»گوید بهمواضعکردها«سازیدرمراحل برایحمله

 .هستند

اخبرگزاریفرانسهازاعزامنیروهایکمکیبهمواضعشورشیانتحتگوبوبانحقوقبشرسوریهدرگفتیسدیدهیرامیعبدالرحمن،ر

نظامیآغازنشدهودرگیرییارویاروییبیندوطرفعملیات»هاخبرداداماگفتحمایتترکیهدرحوالیمنبجوتقویتمواضعاینگروه

 .«رخندادهاست

ترنیزگزارشپیش نیروهایترکیهبهمرزبا پسازآنهاییازاعزام ایننیروها اعزام بودند. ونیزخطمقدمدرمنبجخبرداده سوریه

 .جمهوریآمریکاخواهانخروجنیروهایاینکشورازسوریهشدیسیگیردکهدونالدترامپ،رصورتمی

جمهورییسیبطیباردوغان،رگویتلفنیبارجودوهزارسربازآمریکاییدرسوریهدرشهرمنبجمستقرند.ترامپچندروزپیشدرگفت

 .نیروهایآمریکاییازسوریهرایزنیکرد«آرام»کردنبرسرخروجترکیهدربارههماهنگ

بهدلیلحمایتاز واشنگتنرا دموکراتیک«هایمدافعخلقیگان»اردوغاندردوسالاخیربارها )یپگ(،شاخهنظامیحزباتحاد

المللیدرترینمتحدائتالفبین،مهم«نیروهایدموکراتیکسوریه»یسممتهمکردهبود.یپگهدایتکردهایسوریه،بهحمایتازترور

 .)داعش(رابرعهدهدارد«دولتاسالمی»جنگعلیهگروه

وغانترکیهابتدایسالجاریباکمکشورشیانسوریتحتحمایتشبهعفرین،منطقهتحتکنترلیپگحملهوآنرااشغالکرد.ارد

،اماپسازتصمیمترامپبهخروجنیروهایآمریکاییاز«تعللنخواهیمکرد»چندیپیشگفتهبوددرحملهبهکردهادرشرقرودفرات

 .هایمشابهبهمنبجوشرقرودفراتباالگرفتهاستسوریهازتعویقاینحملهاحتمالیخبرداد.اکنوناحتمالحمله

هاینظامیدیدههاوکامیوننظامیمسلحتحتحمایتترکیهرادرنزدیکیشهرجرابلسدروانتهاشبهانسهدهیکگزارشگرخبرگزاریفر

 .توصیفکردهاست«آرام»اند.اووضعیترااستکهبهسمتمنبجدرحالحرکتبوده

شبه کهاینآرامشچندانبهطولنخواهدنظامیانتحتحمایتترکیههشداردادهاما یوسفحمود،سخنگویائتالفشورشیاند انجامید.

 :دسامبر/پنجمدیبهخبرگزاریفرانسهگفت2۶الجیشالوطنیچهارشنبه

 «.سازیبراینبردمنبجوسپسجنگیدندرشرقرودفراتهستیممادرمراحلپایانیآماده»
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هایسیاسیبینآمریکاومنتظرتوافق»طقههماهنگخواهدبود:اومدعیشدهاستکهحملهبهمنبجباخروجنیروهایایاالتمتحدهازمن

 .«ترکیهدربارهخروجنیروهایآمریکاییهستیم

آنکاراوواشنگتن»اوغلو،وزیرخارجهترکیهنیزدربارهتوافقترکیهوآمریکادربارهسرنوشتشهرمنبجسوریهگفتهاستمولودچاووش

دوطرفژوئنامسالتوافقکردندکهی«جراتاپایانخروجنیروهایارتشآمریکاازسوریهتکمیلکنند.اندتانقشهراهمنبموافقتکرده

کنندگانجدیداینشهربرعهدهزنیمشترکدرمنطقهراتازمانانتخابادارهایگشتپگازمنبجخارجشودوسربازانآمریکاییوترکیه

 .بگیرند

 .نشینینیروهایکردازمنبجرخندادهاستجاحضورندارد.آنکاراامااصرارداردکهعقبشدهاستودرآنگویدازمنبجخارجیپگمی

درویش، سخنشرفان منبج نظامی شورای هم-گوی ــاز دموکراتیکسوریه نیروهای گفتپیمانان اعزامودر فرانسه خبرگزاری با گو

 .«اینتحرکاترازیرنظرداریم»ییدکردهوگفتهاستکهاراتنیروهایتقویتیبهمرزسوریهوترکیه

 .«ایآمادگیداریمالمللهنوزجریانداردوهیچچیزتغییرنکرده.مابرایدفعهرگونهحملهزنیائتالفبینگشت»بهگفتهدرویش،


جمهوریترکیهگفتکهکردهایمنطقهحقیسیاردوغانر،رجبطیب«منبح»دسامبردر28درواکنشبهرویدادهایبامدادامروزجمعه*

حزبکارگرانکرد«تروریستی»هایسازمانفاشیستمدعیشداسدرانداشتند.اردوغانحکومتقانونیبرایدرخواستکمکازنیروهای

 .اسدبخواهدواردمنطقهشودحکومتشناممردمسخنگفتهوازارتترکیهکنترلمنطقهکردنشینرادراختباردارندوکسیحقنداردبه

ترسازند،ثباتآمیزیکهممکناستمنطقهرابیهانسبتبهدوریازاظهاراتواعمالتحریکتمامیطرفجمهوریترکیهافزود،بهیسیر

هسوریهئلطورجدیمسبایدبهوگویتلفنییاحضوریباپوتین،درمسکویاسوچیخواهمداشت.ماگفتکهاحتماالگفتاودهیم.هشدارمی

.رابررسیکنیم



ازشرقسوریهگریختندبشرسوریه:هزارانتنازداعشیدیدبانحقوق* ها نظامیانگروهدولتاسالمی،داعش،طیهزارانتنازشبه.

،2014نیروهایداعشازسال،مناطقشرقیسوریهراترککردند.نیروهایمدافعخلقروژآواهایاخیر،پسازعملیاتنیروهایماه

 .هایوسیعیازسوریهرابهاشغالدرآوردهبودندبخش

نظامیانداعشکهترینآمارازشمارشبهخبرگزاریفرانسه،بهنقلازنهاددیدبانحقوقبشرسوریهکهمقرآندرلندناست،باارائهتازه

عربیعلیه-هایآناننیزازحمالتائتالفکردینظامیان،خانوادهراهبااینشبهاستکههمازمناطقشرقیسوریهخارجشدندتاکیدکرده

 .مواضعداعشگریختند

 .حمالتنیروهایدموکراتیکسوریهعلیهمواضعداعشدرمنطقهدیرالزور،درنزدیکیمرزسوریهباعراقازاواخرتابستانآغازشد

هایآنانازخانوادههزارتنازنیروهایداعشو15هسپتامبرتاکنون،درمجموعبیشازبنابرگزارشدیدبانحقوقبشرسوریه،ازما

11گفتهرامیعبدالرحمن،تنهاطیدوهفتهاخیرشمارافرادیکهاینمناطقراترککردندبالغبراند،کهبهمناطقشرقیدرسوریهگریخته

 .شودهزارتنبرآوردمی

جاهترینشاخهمخالفانبشاراسد،جابطورعمدهتوسطنیروهایدموکراتیکسوریه،عمدههکندکهاینافرادبکیدمیایننهادحقوقبشریتا

 .شدندوهویتاینافرادبهدقتموردبررسیقرارگرفتهاست



دیگرباانجامعملیاتبارگذشته،شنبههواپیماهایاسرائیلیسه.گرفتندحومهدمشقباردیگرموردحملهقرارهللاوایراندرهایحزبهدف*

گزارشخبرگزاریرسمیاطرافدمشق،پایتختسوریه،رابمبارانکردند.بهپایگاههاینظامیمستقردرخاکسوریه،برخیازهواییدر

 .اندهاینظامیواقعدراطرافدمشقزخمیشدهحمالتعلیهپایگاهدرسهسرباز«سانا»سوریه

دفاعضدهواییارتشسوریهدرمنابعخبریگزا که ازسویموشکروزگذشتهبهساعاتعصررشدادند هواپیماهایهایشلیکشده

 درتشگشودهآاسرائیلی سوریه دولتی تلویزیون توانستهاند. کشور این موشکی ضد دفاع پدافند که است گفته ازخبری شماری است

 .هایشلیکشدهراردیابیوساقطنمایدموشک

اندکههایضدهواییسوریهواردعملشدهاستوتاکیدکردههاعلیهشلیکموشکگویندکهسیستمدفاعیآنمقاماتارتشاسرایئلمی

جانباینموشک سخنهیچخسارتیاز است. نشده وارد اسرائیل به ازها چگونگیدرترارائهتوضیحبیشگویانارتشاسرائیل مورد

 .اندتهبهخبرگزاریفرانسهخودداریکردهرویدادهایشبگذش

ایرانپسازهللاوگیرد،ایناولینحملهارتشاسرائیلبهمواضعحزبیدقراریسویاسرائیلموردتاشنبهازاگرمسئولیتحملهشبسه

 .سوریهخواهدبودخروجنیروهاینظامیآمریکاازاعالمتصمیمدونالدترامپمبنیبر



 یهوروسیهبرسرسوریهتوافقاتترک
 از»گفتهاستوزیرخارجهروسیه،بهگزارشخبرگزاریاینترفکس،الوروفبنا روشناستکهموضوعخروجنیروهایایاالتمتحده

 .«ایقرارگرفتغلو(موردتوجهویژهوا)بامولودچاوشسوریهدردیدارما

می روسیه خارجه مورد»:گویدوزیر در ترکیه و برایآنروسیه کشور، دو نظامی نمایندگان تعامالتبین ادامه گامنحوه هایبعدیکه

.«اندطورکاملازمیانبرود،بهتفاهمرسیدهبرداشتهشودتاتهدیدهایتروریستیدرسوریهبه

چاوش از نقل به نیز ترکیه آناتولی دولتی میخبرگزاری اغلو آنکارا و ترکیه پ»گوید برای گروهاکهدفمشترکی از هایسازیسوریه

.«تروریستیدارند

همکارینزدیکباایارنوروسیهبرسرهایروسیهبهمسکوسفرکرده،گفتهبودکشورشبهاوغلوکهبرایدیداربامقاممولودچاووش

ایادامهخواهدداد.دیگرمسائلمنطقهسوریه

اینسفر،خبرگزاریروسیهم بودوزیراندفاعدوکشورقراراستدرموردموضوعخروجنیروهایآمریکایینیزگفته«ریا»زمانبا

وگوکنند.گفت

چونگروهارتشآزادسوریه،جبههانصرههماسدحکومتترینحامیانبشاراسدهستندوترکیهازگروهیازمخالفانایرانوروسیه،مهم

کند.حمایتمیو...

درراستایتازه روزجمعهترینرخدادها، امنیتملیکاخسفید، مشاور ژانویهسالپیشدسامبر،28جانبولتون، ماه در رویگفتکه

هایاینکشورهامذاکرهکند.میالدی،بهترکیهواسرائیلسفرخواهدکردتادرخصوصمسائلمنطقهبامقام


 وعراقآمریکا
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یسیر از عراق به غافلگیرکننده سفری در آمریکا آنجمهوری در آمریکایی ازسربازان سربازان جمع در ترامپ دونالد کرد. بازدید جا

جمهوریآمریکاامابهدلیلاشبرایخروجنیروهایآمریکاییازسوریهدفاعکرداماگفتایاالتمتحدهدرعراقخواهدماند.رئیستصمیم

نخستاختالف نیافت.شماریازهاییامکاندیداربا نقضحاکمیتملیمدارانورهبرانشبهسیاستوزیرعراقرا نظامینیزسفراورا

 .اندعراقشمرده

رسانیقبلیازپایگاهنظامیعیناالسددراستاناالنباردیداریپنجمدیبدوناطالع-دسامبر26ترامپهمراهباهمسرشمالنیاچهارشنبه

 .ساعتهانجامدادسه

کهتصمیمشبرایخروجدوهزارنیرویآمریکاییازکرد؛کمیپسازآنمریکاییدرمنطقهجنگیبازدیدمیاوبرایاولینبارازسربازانآ

درافغانستانسوریهونصف مواجهشدواستعفای7هزاربه14)ازکردنشمارآنها درداخلآمریکا انتقادهایگسترده هزارسرباز(با

 .توزیردفاعرابههمراهداشجیمزمتیس،

امکاناجرایآنرافراهمکرده«دولتاسالمی»اشدفاعکردوگفتشکستگروهترامپدرجمعسربازانآمریکاییدرعراقازتصمیم

درسوریهدائمیباشد»است: نبایدپلیسجهانااودرراهبازگشتنیزدرجمعخبرنگارانت.«هرگزقرارنبودحضورما کردآمریکا کید

 .باشد

نظامیرامشتایندرآلمانتوقفیجمیسیر بازگشتدرپایگاه وهمسرشدرراه ترامپآندقیقه90هوریآمریکا صدهاایداشتند. با جا

 .شدهعکسگرفتودستدادوسپسبهواشنگتنبازگشتصفسربازبه

 .روشدهاستبهنظامیعراقرومدارانورهبرانشبهاماسفرترامپباانتقادهایتندشماریازسیاست

نخسترئیس عبدالمهدی، عادل با بود قرار نخستجمهوریآمریکا دفتر نشد. انجام دیدار این اما کند دیدار عراق دروزیر وزیریعراق

 .گوکردندواختالفداشتندونهایتابهصورتتلفنیگفت«نحوهاجرایدیدار»ایاعالمکردکهترامپوعبدالمهدیبرسربیانیه

خبرگزارینما عبدالمهدیگفته«رویترز»یندگانعراقیبه ترامپاز است. نشده آنبرگزار محل سر اختالفبر دلیل به ایندیدار که اند

 .وزیرعراقاینپیشنهادراردکردهاستخواستهبایکدیگردرپایگاهنظامیعیناالسددیدارکنندامانخست

خواستارنشست«اصالح»ازمنتقدانسفرغافلگیرکنندهترامپبودند.صباحالسعدی،رهبرائتالفهردوائتالفبزرگپارلمانعراقنیز

 :شدوگفت«ایننقضآشکارحاکمیتعراق»اضطراریپارلمانعراقدرباره

 .«تآمریکاتمامشدهاستایازسویترامپبایدمتوقفشودواوبایدحدخودشرابداند.اشغالعراقبهدسهایتجاوزکارانهچنیناقدام»

شبه«ائتالفبنا» فرمانده بیانیهبهرهبریهادیالعامری، در نظامیتحتحمایتایراننیز کرد: و»ایاعالم ترامپنقضآشکار بازدید

یاریدربارههایبسوالئاینبازدیدس…گربرخوردتحقیرآمیزوخصمانهاوباحکومتعراقوقیحانههنجارهایدیپلماتیکاستونشان

 .«کندهابرامنیتعراقایجادمیاشوتأثیراینهدفماهیتحضورنظامیآمریکاواهدافواقعی

 .اشاعالمکردهبودکهسفرترامپپیشاپیشبابغدادهماهنگشدهبودوزیریدربیانیهدفترنخست

جریان مقتدیصدرائتالفاصالحرا العهاینزدیکبه حیدر عالویبادی)السائرون(، ایاد الحکیم)النصر(، عمار و )حکمت)ائتالفوطنی(

)الفتح(ونوریهاینزدیکبهایرانبهرهبریهادیالعامریائتالفرقیباصالحدرپارلمانازجریاندهند.ائتالفبنا،وطنی(تشکیلمی

 .المالکی)دولتقانون(است

نزدیکبهایراننیزپسازسفرترامپدریکپیامتوئیترینیروهایآمریکایی«هلحقعصائبا»نظامیفرماندهگروهشبهقیسخزعلی،

 :حاضردرعراقراتهدیدکرد

ماکردننیروهاینظامیشماواکنشنشانخواهندداد.واگرایننیروهاعراقراترکنکنند،هابایکتصمیمپارلمانیبرایبیرونعراقی»

.«.شانباابزارهایدیگرراداریمونیروهایشماهمباآنهاآشناهستندکردنبیرونتجربهوتوانالزمبرای

سندرز، بهگفتهسارا است. دیدارکرده درآنکشور فرماندهاننظامیوسفیرایاالتمتحده کهترامپدرعراقبا اعالمکرده کاخسفید

 .«بهمااجازهخواهددادمسیرپیروزیعلیهداعشراادامهدهیمبهیکطرحقویدستیافتندکه»هاگویکاخسفید،آنسخن

آمریکادرعراقرانداردوشایدازپایگاه-رسدتنمی200هزارو5کردننیروهاازعراقــکهشمارشانبهترامپگفتهاستقصدخارج

.برایحملهبهداعشدرسوریهاستفادهکند



مصر
براساساینبیانیه.اندراکشته«تروریست»40ایاعالمکردکهنیروهایامنیتیاینکشورباانتشاربیانیهوزارتکشورمصرروزشنبه

تنازاینافراددرجیزه۳0گفتهوزارتکشورمصرساعتگذشتهچندینعملیاتعلیهمظنونانبهتروریسمانجامشدهاست.به24درطول

 .نداودهتندیگردرسیناکشتهشده

علیهاهدافمذهبیمسیحی،اماکنتوریستی«یکسریعملیاتتروریستیگسترده»کهاینافرادقصدداشتندشدهچنینادعابیانیههمدراین

 .ونیروهایامنیتیانجامدهند

مصرهنوزهیچاطالعاتیدربارهآژانسخبریمنانیزاعالمکردکهجهادگرایاندرجریانتبادلآتشبانیروهایامنیتیکشتهشدند.مقامات

 .شدگاناحتمالینیروهایامنیتیمنتشرنکردهاستهویتمقتوالنوتعدادمجروحانیاکشته

شانجانخودراازدستهمراهراهنمایمصریگردشگرویتنامیبه۳اینعملیاتواکنشیبهانفجارروزجمعهقاهرهبودکهدرجریانآن

.دادند



روزنامهمصریاالهرامدرزماندردادگاهیدرقاهرهدربرابرقاضیقرارگرفتند.طورهمجمهورسابقمصربهیسیباردوربراینخستین*

المسلمینرابهحملهمسلحانهاخوانعضودیگراخوان28جمهورسابق،ویسی،دادگاهقاهرهمحمدمرسیرنوشتگزارشیدراینزمینه

متهمکرد.برپایهاینگزارش،طیاینحملهکهباهمکاریسازمانفلسطینیحماس2011ردرجریانانقالببهچهارزنداندرشرقمص

هاآزادشدند.هللالبنانوحماسنیزازاینزندانالمسلمین،اعضایزندانیحزبصورتگرفته،عالوهبراعضایزندانیاخوان

یسیانشاهدبهایندادگاهفراخواندهشدهبود.بهگفتهحسنیمبارک،عمرسلیمانرعنوبهجمهورسابقمصریسیحسنیمبارک،دیگرر

نفرگزارشکردهوخبردادهبودکه800طورغیرقانونیواردمصرشدهبودند،وقتسازمانضداطالعاتمصر،تعدادافرادحماسراکهبه

اند.ریومقرنظامیافرادیازپلیسونظامیاندیگررانیزبهقتلرساندهها،باحملهبهچندکالنتها،عالوهبرحملهبهزندانآن

 



 پارلماناسرائیلمنحلشد
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منحلکردوبدین،دسامبر26-دی5پارلماناسرائیلدرشامگاهچهارشنبه برایبرگزاریانتخاباتزودهنگامهموارخودرا گونهراهرا

 .یدادنداازنمایندگانکنستدراورشلیمبهانحاللپارلمانرتن120کرسینمایندگان،120ساخت.از

گیریاوازمقاموزارتدفاعدرماهنوامبرگذشته،بنیامیننتانیاهوبااکثریتیباخروجیکحزبراستبهرهبریآویدگدورلیبرمنوکناره

 .برگزارشود2019آوریل9شکنندهدولتائتالفیراسرپانگهداشتهبود.اینانتخاباتقراراستدر


 رادیوپیاماسرائیل

یابیبهاسناداتمیایرانوانتقالهایاتمیایران،ازبخشیازشیوهدستتلویزیونملیاسرائیلباپخشدومینبرنامهخوددربارهبرنامه

 .هابهاورشلیمپردهبرداشتآن

اسرائیلازدیربازجریابه تهراندنبالمیموجباینگزارشتلویزیونی، بهانباریدرشورآباد را وازجزئیاتنقلونانتقالاسناد کرده

 .توانواردانبارشدهوعملیاتراآغازکرددانستهاستکهدرچهزمانوچهساعتیمیانتقاالتبهخوبیآگاهیداشتهودقیقامی

یناسرائیلبهناماهوداولمرتواهودباراکوهمچنینچندکارشناسدراینبرنامهیکساعتهتلویزیونی،دوتنازنخستوزیرانپیش

 .ایرادراینرابطهبیانکردنداطالعاتیاسرائیلی،آلمانیوآمریکاییسخنگفتندومطالبانتشارنیافته

ازانباریدرشورآبادتهرانشرکتدراینفیلممستندگفتهشدهکهبیشازبیستتنازماموراناطالعاتیاسرائیلدرخارجکردناسناد

داشتندکهشماریازآنانمتخصصینبازکردنگاوصندوقوبرخیمسوولبیرونآوردناسنادبودندوشماریدیگر،درخارجازانبار

 .کشیکمیدادندکهمباداغافلگیرشوند

افشاگریاسرائیلدرموردانتقالاسنادبهاورشلیمرامورددربخشپایانیبرنامه،دونخستوزیرپیشینویککارشناساموراطالعاتی،

ولیانتقادقراردادندوگفتندکهشایستهبوداسرائیلدراینبارهسکوتمی بهخطرنیاندازد. منابعاطالعاتیوشیوهکارخودرا کردتا

گیریپرزیدنتفشاگریراضروریدانستندوآنرادرتصمیمشماریازکارشناساناطالعاتیخارجیوبهویژهدوکارشناسآمریکایی،اینا

 .ترامپبرایخروجازبرجام،مثبتتلقیکردند

هارابازکنندوبهدنبالچهنوعاسنادیباشند.دانستندکهکدامگاوصندوقدراینبرنامهتلویزیونیگفتهشدهکهماموراناسرائیلیدقیقامی

 .برداریوآرشیوشدهاستهاهزارانسندعکسشد،وجودچندهزارسیدیبودکهدرآنچهموجبشگفتیآنانولیآن

گونهاطالعیندارند.ولیکارشناسکنندگاندراینبرنامهتاکیدکردندکهدرموردشیوهانتقالاسنادازشورآبادتهرانبهاورشلیمهیچشرکت

 .نیمتن،درچندکامیونازمحلدورشدهاستآلمانیگفتکهحدودیکصدهزارسند،بهوزنکلی

ایرانازتعهداتبرجامحکومتاسالمیکنندگاندراینبرنامهمستندتائیدکردندکهدرهمهاسنادهیچمدرکیکهنشانتخلفهمهشرکت

نیایراندرآنحکومتاسالمیهایاتمیچنینهیچمطلبیدربارهبرنامهبوده،وجودنداردوهم هایاطالعاتیغربیدرستکهسازمانها

ایرانازاول،حکومتاسالمیرساندوآناینکهاند.ولیمجموعهایناسناددوموضوعاساسیرابهاثباتمیاطالعبودهگذشتهازآنبی

چنینشیوههاوهمتمیدرموشکایندارد،دروغگفتهاستودربرخیازاسنادشیوهطراحیکالهکادراینادعاکهقصدتولیدبمبهسته

.قراردادنآن،بهتصویرکشیدهشدهاست

ایایرانازبرنامهنهاییخودبرایتولیدبمبهستهحکومتاسالمیکندکههاثابتمینکتهدومآناستحفظایناسنادوانبارکردنآن

داریوبهاینامیدحفظکردهبودکهدرصورتکاملودقیقنگاهبههاواطالعاتراهایاتمیخودونقشهمنصرفنشدهوپیشینهفعالیت

یکازتاسیساتاتمیخودهیچ،ایرانحکومتاسالمیایبازگردد.الزمبهیادآوریاستکههایهستهپایاندورانبرجام،بتواندبهبرنامه

ولیدموادالزمبرایساختبمبرادرتاسیساتخوددرنطنز،اصفهان،سازیوتتواندهرلحظهکهارادهکند،عملیاتغنیرابرنچیدهومی

 .فُردووتاسیساتدیگرازسربگیرد

هایآیندهخودبرایازسرگیریتالشاتمیایران،برایآنکهسوءظنکشورهارادرموردبرنامهحکومتاسالمیکنندگانگفتندکهشرکت

درحدیکههرکسازبیروننگاه-ظنکسیجلبنشودکردتاسوءداریمیعادیدرمیانشهرنگهجلبنکند،اسنادراعمدادریکانبار

 .باشدایرانمیحکومتاسالمیتریناسناداتمیداریمهمایوجودنداشتکهاینانبارمحلنگهکرد،هیچقرینهمی

ابهدرتهران،تاحدیبودکههیچنگهبانیامحافظیدرخارجازانبارتالشبرایعادینشاندادناینانباردرمحلهصنعتیوانبارهایمش

 .خوردتاتوجهکسیجلبنشودبهچشمنمی

خوبیبازرسیکردهبودندکارشناساناطالعاتیدربرنامهتلویزیونیگفتندکهماموراناسرائیلی،پیشازآنکهواردانبارشوند،اطرافرابه

 .هایمخفی،آنانباررازیرنظرندارندبانیدرکارنیستوافرادیازدیدهتامطمئنگردندکهدام

دستانبسیارآیدکهاسرائیلدرداخلدستگاهاتمیواطالعاتیایران،دارایهمکنندگاندراینبرنامهتلویزیونیچنینبرمیهایشرکتازگفته

دارد.خوبی



اسرائیلوایران
مکردهحاضرنیستتحتهیچشرایطیگسترشوتقویتنفوذایراندرمرزهایخوددرسوریهرابپذیردوباآندولتاسرائیلبارهااعال

مقابلهخواهدکرد.

وزیراسرائیل،طیچندروزگذشتهوپسازاعالمخروجنیروهایآمریکایی،چندبارتاکیدکردهعملیاتنظامیعلیهبنیامنیننتانیاهو،نخست

وخروجنیروهایآمریکاییازسوریهاهدافایرا شد، خواهد تشدید باشد اگرالزم کرد، خواهد پیدا تغییرنیزسیاستنیادامه هایاورا

نخواهدداد.

آنکشورشدهواینتنهادولتسوریهجنگوارد«نبردباتروریسم»درخواستدولتمرکزیسوریهبرایبهستکهحکومتاسالمی،مدعی

ایندرحالیتاستکهمی ایران،ایجادمسیریحکومتاسالمیگویدهدفنهاییستکهاسرائیلمیواندخواستارخروجنیروهایششود.

ستکهآنکشوررابهراحتیبهساحلمدیترانه،درنتیجهبهیکقدمیاسرائیل،برساند.زمینی



 گیریآزمایشکردروسیهموشکغیرقابلره
جمهوریروسیه،یسیکیباسرعتچندینبرابرسرعتصوتراباموفقیتآزمایشکردهاست.والدیمیرپوتین،رمسکواعالمکردکهموش

 .مینخواهدکرداهایآیندهتاینکشوررادردهه«امنیت»سخنراندهکه«موفقیتیبزرگ»از

بگیرد.بنابراعالمدولتروسیه،اینموشکازپایگاهیموشکجدیدآوانگاردنامیدهشدهوقراراستدرسالآیندهدراختیارارتشقرار

ایآزمایشیدرشبهجزیرهکامچاتکاهایاورالشلیکشدوباموفقیتبههدفیکهششهزارکیلومتردورتردرمحوطهدرجنوبرشتهکوه

 .تعیینشدهبود،اصابتکرد
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گیریوانهدامنیست.آوانگاردقابلیتهمینخاطرقابلرهکندوبهوازمیگویدکهموشکجدیدباچندبرابرسرعتصوتپرارتشروسیهمی

 .ایراهمداردهایهستهحملکالهک

 .ایخبردادهبودهایموشکیتازهپوتیندرماهمارسازساختسامانه

تدادهوتهدیدکردهکهازپیمانموشکیکنند.واشینگتنبهروسیهتافوریهفرصآمریکاوروسیهیکدیگررابهتوسعهتسلیحاتیمتهممی

کندکهبانصبسامانهدفاعضدموشکدرشود.روسیههمناتورامتهممیبردخارجمیهایمیانبرایمنعتولیدوآزمایشموشک1987

.رومانیمعاهدهیادشدهرانقضکردهاست



 اتحادیهاروپایبدونبریتانیا
دولتومخروجبریتانیاازاتحادیهارو یابرگزیتاینروزها چهدرساختماناماآناستبریتانیاراحسابیبهخودشمشغولکردهردمپا

نیمیازماجرایبرگزیتاست.نیمدیگرماجراآنسویکانالمانشاست؛جاییکهخوداتحادیه،افتدخیابانداونینگاتفاقمی10شماره

 .دخودرابرایاتحادیهاروپایبدونبریتانیاآمادهکننداروپاقرارداردومردمشوسرانشبای

پیشبرود برایخروجیکیازاعضا ،1۳98فروردین-مارسسالآیندهمیالدی29روز٬اگرهمهچیزبراساسقوانیناتحادیهاروپا

.شودازمیعضویآغ27عضودارد.فردایاینروزاتحادیه28آخرینروزیخواهدبودکهاتحادیهاروپا

پنجمینقدرتاقتصادیجهانوازاعضایدائمیشورایامنیتباحقوتوومجهزبهتسلیحاتاتمیاست.خروجچنینکشوریاز٬بریتانیا

 .اتحادیهاروپاعمالیکیازنقاطعطفمهمبرایسرنوشتوآیندهایناتحادیهاست

دهد.ضمندرصدجمعیتشراازدستمی1۳و(GDP) درصدازتولیدناخالصداخلی16یهبعدازخروجبرتیانیاازاتحادیهاروپاایناتحاد

طورتریناقتصادجهاننخواهدبودوآمریکاباردیگردرصدرجدولقرارخواهدگرفت.بهاتحادیهاروپادیگربزرگ،کهبعدازبرگزیتاین

مجادلهکلیدیبرسربههمیندلیلاستکههم.بریتانیافقیرترخواهدبوداتحادیهاروپابدون،هایرفاهنیزکلیبراساسشاخص زمانبا

کشور27افکارعمومی،کندلهراازنزدیکدنبالمیئقدرکهافکارعمومیاینکشورمسهمان،چگونگیخروجبریتانیاازاتحادیهاروپا

دیگرنیزبهموضوعحساساست.

یااتحادیهالمللیمنطقههایبینناییدرجهاناستکهمدلمشابهیندارد.دیگرسازماناتحادیهاروپایکنهاداستث ایماننداتحادیهآفریقا

 .المللیهمشباهتیبهایناتحادیهندارندهایاقتصادیومناطقگمرکیویژهوبینتوافق،ایهایمنطقهعرب،یاحتیائتالف

ترشدهتاجاییکهدرهاواختیاراتشعمیقزآنروزتاحاالهمیشهدرمسیرگسترشبودهوفعالیتوامتولدشد،1957ایننهاددرسال

 .گیریدربارهامورکشورهایعضوتبدیلشدهاستبرایتصمیمتوجهیکساختارپیچیدهباقدرتیقابلحالحاضربه

اختیارتامدارد،هایپولییوروگمرکیاسیاست،المللیزجملهتجارتبینهاااتحادیهاروپادرواقعیکنهادفراملیاستکهدربرخیحوزه

حملو،محیطزیست،هایاجتماعیهامانندسیاستتاهمانندیکحکومتفرامرزیبرایکشورهایعضوتصمیمبگیرد.دربرخیازحوزه

 .اختیاراتمشترکدارد،هایملینقلوانرژینیزبادولت

)مثالوزرایهایملیهایدولتریوادارهایننهادویژهنیزیکساختارپیچیدهاستکهدرآنسهگروهنقشدارند:مقامگیوضعیتتصمیم

هاییکهبارای)کسانیکهنهدرکشورخودشانبلکهفقطدراتحادیهاروپامسئولیتدارند(ومقامهایاتحادیهاروپامقام،کشورهایعضو(

()نمایندگانپارلماناروپا.اندمردمانتخابشده



 انگلستان
اه*پهپادهاباعثتعطیلفرودگاهگتویکلندنشدند.مقاماتفرودگاهگتویکدرحومهلندنپسازمشاهدهچندپهپادبرفرازایندومینفرودگ

.هاستکهسرگردانهستندهزارمسافرساعت20هایپروازیدراینفرودگاهراتعطیلکردند.حدودبزرگبریتانیا،فعالیت

دسامبر،اعالمکردندکهدرپیمشاهدهچندینپهپادبرفرازاینفرودگاه،20-آذر29شنبهمقاماتفرودگاهگتویکدرحومهلندنروزپنج

.اندفرودوپروازهواپیماهارابهحالتتعلیقدرآورده

چنانافزایشیابد.میرسدکهشمارمسافرانیکهمنتظرپروازهستندهمهاستکهسرگردانهستند.بهنظرهزارمسافرساعت20حدود

هابهسویمقصدموردنظرخودهزارمسافرانجامشودوآن115هایالزمبرایپروازشنبهدرفرودگاهگتویکبازرسیقراربودروزپنج

 .پروازکنند

صورتعادیآغازشود.فردوگاههایاینفرودگاهبهتچههنگامیفعالیتکریسوودروف،رییساینفرودگاهاعالمکردهنوزمشخصنیس

 .کیلومتریجنوبلندنقراردارد45گتویکفرودگاهیپرتردداستودر

دستورفرودگاهدیدهشدند.درپیاینحادثهبهوقتمحلی،ابتدادوپهپادبرفرازشببه9دسامبرحدودساعت19-آذر28روزچهارشنبه

 .هاباپهبادهامتوقفشدنددلیلاحتمالخطربرخوردآنهاازاینفرودگاهبهمسئوالنفرودگاهنشستهواپیماهاوپروازآن

دلیلمشاهدهمجدددقیقهبعدبه45دسامبر،فرمانپروازهواپیماهادراینفرودگاهصادرشد،اما20-آذر29شنبهساعتسهصبحروزپنج

 .اینفرودگاهباردیگرهرپروازیدراینفرودگاهمتوقفشدپهپادهابرفراز

شودپسهایعادیاینفرودگاهآغازخواهدکرد.گفتهمیاندکهتنهاپسازاجازهمقاماتپلیسشهرلندنفعالیتمقاماتفرودگاهاعالمکرده

 .هادراینفرودگاهبهحالتعادیدرآیدافعالیتتکشدساعتطولمی24هاازطرفمقاماتپلیس،حدودازاعالمشروعفعالیت

حمله گتویکلندنرا برفرازفرودگاه پهپادها بهپلیسلندنپرواز ایآگاهانهوهدفمند است. پلیس20خطوطهواییارزیابیکرده واحد

 .اندعهدهگرفتهجوبراییافتنعامالنپروازاینپهپادهارابهوجست

خستوزیربریتانیا،ایناقدامرانامسئوالنهوغیرقابلقبولخواندهاست.برمبنایقوانینبریتانیاپروازدادنپهپادهاگویترزامی،نسخن

.هایاینکشورممنوعاستومتخلفانممکناستدردادگاهبهپنجسالحبسمحکومشونددرمحدودهیککیلومتریفرودگاه



سوئد
ب* پیشازبحرانتشکیلدولتدرسوئد انتخابنخستوزیر پارلماناینکشور. دلیلنقشکلیدییکحزبنژادپرستوراسیستدر ه

.باگذشتحدودچهارماهازانتخاباتهنوزاحزابپارلمانیسوئدموفقبهتشکیلدولتائتالفیگیردتعطیالتکریسمسوسالنوانجامنمی

اند.نشده

آغازشد،اعالمداشتکهبا11دسامبرساعت19دریککنفرانسمطبوعاتیکهروزچهارشنبهآندریاسنورلن،رییسپارلمانسوئد،

توجهبهشرایطموجود،ویاکنونامکانمعرفینامزدیبراینخستوزیریرانداردواینکارراتاپایانتعطیالتکریسمسوسالنوبه

 .اندازدعقبمی
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ژانویهمعرفیخواهد14یرراچنینتوضیحدادکهاونامزدنخستوزیریبرایبارسومرادرتاریخآندریاسنورلنبرنامهتعییننخستوز

درصورتیکهدراینرای16گیریدربارهایننامزددرپارلماندرکردورای گیرینیزنامزدویرایکافیژانویهانجامخواهدگرفت.

 .ژانویهخواهدبود2۳اودرپارلمانگیریدربارهژانویهمعرفیخواهدکردکهرای21نیاوردبرایبارچهارموینامزدیرادر

تآندریاسنورلنادامهدادکهدرصورتعدمموفقیتدرتعییننخستوزیردردونوبتباقیمانده،بنابرقانوناساسیسوئد،بایدانتخابا 

العادهگفتگوکردهترینفرصتبرایبرگزاریانتخاباتفوقبرگزاریانتخاباتدربارهنزدیکالعادهانجامگیردواودراینزمینهباادارهفوق

العادهاحتمالیممکناستروزامکاناتموجوددراینزمینهتصمیمخواهدگرفت.اودرعینحالاعالمداشتکهانتخاباتفوقوبرپایه

 .گیردانجام2019ماهآوریلسال21شنبهیک

نوبتباقیآن استدو امیدوار او داشتکه اظهار نتیجهدریاسنورلن، به برایانتخابنخستوزیر انتخاباتمانده وبه ایمثبتبیانجامد

 .آمدهایمنفیبرایاعتمادبهاحزابونظامسیاسیاست،نیازینباشدایباپینظراوگزینهالعادهکهبهفوق

ببهاستفانلوون،رهبرحزبسوسیالدموکرات،واولفکریسترشون،رهبرحزبمودرات،گفتکهبایدآندریاسنورلندراینرابطهخطا 

 .عملآورنددراینزمینهاحساسمسئولیتکنندواقداماتالزمرابرایایجادموافقتباخوددرنزداحزابدیگربه

 

منطقه*کمون در داعشی افراد از چندانی اطالع ندارندها خود  .ی شنبه سه سوئد، ملی تلویزیون از گزارشی به دسامبر18بنا

کسانیازداعشییانکهبرایشرکتدرکارزارهایاینسازمانبهخارجرفتهبودندوبهدانندچههایسوئدنمیمسئوالنکمون،2018

 .هاهستنداند،ساکنکمونآنسوئدبازگشته

گرایدیگرهایافراطیخشونتیاسازمانتنبرایپیوستنبهداعش۳00سوحدودبهاین2012لبنابرگزارشپلیسامنیتیسوئد،ازسا 

اند.بنابرنظربسیاریازکارشناسانامورتنازآنانبهسوئدبازگشته150اندوحدوددرسوریهوعراقازسوئدبهاینکشورهارفته

 .هادردستندارندهااطالعچندانیازآنهستنداماکمونافرادبازگشته،خطرناکتروریسم،برخیازاین

 .ترینتعداداینافراددریوتبوری،استکهلم،اورهبرو،مالمووبوروسهستندبیشبنابرگزارشتلویزیونسوئد،

دراینزمینه،برپایهگزارشتلویزیونازمیزاناطالعکمون هافرستادهشدهاست.ناینکمونمسئوالایتهیهشدهکهبهنامهیپرسشها

هایافراطیهادرموردبازگشتگانازکارزارهایداعشودیگرسازمانگرآگاهیاندکآنکهاشارهشد،نشانهایاینمسئوالن،چنانپاسخ

 .گرااستخشونت

گیرد.مددکاراتیبرایتماسبابازگشتگانانجاممیدهد.براینمونهدریوتبوریاقدامهایزیادینشانمیهادراینزمینهتفاوترفتارکمون

هاکمکشودتابتوانندازافکاریکهگویدکهتالشبرایناستکهبااینافرادتماسگرفتهشودوبهآناجتماعیبتانبیوالددریوتبوریمی

 .صورتممکناستخطراتیپیشآیدانددستبردارندچراکهدرغیراینداشته

گویدکهاقدامیبرایتماسبابازگشتگانانجامرنانازمسئوالناینکمونمیصورتیدیگراست.کریستیناکیهستکهلماما،سیاستبهدرا 

. هاخودشاندرصورتیکهخواستارکمکباشندبایدباکمونتماسبگیرندگیرد،بلکهآننمی



نمیهایسولوسبورتباربهدبیرستانآموزانخارجی*دانش )حزبنژادپرستوهایسوئددلیلعضویتحزبدموکراتبه شوند.یفرستاده

دوکمون درمدیریتکمونسولوسبوری، آموزشیخودداریراسیست( آندرحوزه ازهمکاریبا دراستانبولکینگهدرجنوبسوئد،

 .فرستندآموزانخارجیتبارنمیهایسولوسبوریدانشکنندوبهدبیرستانمی

هامقدورنیستوبنابراینهادرهمهآنهایآموزشیدبیرستانیدربرخیازرشتههادربولکینگهداشتندورهعلتکوچکبودنکمونبه 

 .کمونیکهدارایرشتهموردنظردبیرستانیاست،فرستادهشوندبرایتحصیلبههایمختلفآموزانیازکمونممکناستدانش

پیپیروزیحزب حزبدموکراتدموکراتدر ازحزبمودرات، ائتالفیمتشکل سولوسبوری، در وحزبدموکراتهایسوئد هایسوئد

هایسوئددرمدیریتسولوسبوری،علتحضورحزبدموکراتمسیحیمدیریتسیاسیرادراینکموندردستگرفتند.بهایندلیل،یعنیبه

 .اندتباربهسولوسبوریراگرفتهآموزانخارجیستروم،جلوفرستادندانشهامنواولوفهایکارلسمدارانکمونسیاست

تباررابهکمونیبفرستیمآموزانخارجیتوانیمدانشگویدمانمیپراوالماتسون،عضوسوسیالدموکراتهیئتمدیرهکمونکارلسهامنمی

 .دزندگیکنندکهرهبرانسیاسیآنمعتقدندکهچنینافرادیاصالنبایددرسوئ

فهمداینفکرهاییکهگویداصالنمیکندومیهایماتسونراردمیآرنهبوگرنازحزبمودراتدررهبریکمونسولوسبوریاینگفته

.کهچنینچیزیصحتنداردماتسونمطرحکردهازکجاآمدهاستبرایاین



جنگلیکشوردرماهسوزیشدیدودرازمدتدرچندمنطقهسوئدداشت،آتشجامعهرویدادمهمدیگریکهبهایبسیارسنگینینیزبرای*

هکتار25000لندووسترنُورلندرویدادکهباعثنابودیحدودبوری،یِمتهایداالرنا،یولهسوزیدراستانموردآتش ۳00.ژوئیهبود

 .شدجنگل

باارسالچند درهواپیمایمخصوصونیرویامداد،بزرگبرایخاموشکردناینآتش،اتحادیهاروپا اختیارسوئدترینمیزانکمکرا

.سوزیازروزچهاردهمژوئیهآغازشدوتااوایلاوتادامهداشتگذاشت.اینآتش



نمحکوم،مسببحادثهتروریستیدرخیاباندروتنینگاستکهلم،رحمتاکیلوفبهزندانابدواخراجبهکشورشازبکستا2018درسال*

.نفرمجروحشدند119نفرازجملهیککودکیازدهساله،کشتهو5رویداد،2017تروریستیکهدرهفتمآوریلشد.دراینحادثه



دانشجویرشتهمددکاریدانشگاه21الینارسون«دخترسوئدیکهمانعپروازهواپیمایحاملپناهجویاخرزاجیافغانشد!*» ساله،

اوکهیکفعالدانشجوییاستزمانیکهمتوجهشددولتسوئدقصدگوتنبرگ،به تنهاییمانعاخراجیکپناهجویافغانازسوئدشد.

اخراجیکپناهجویافغانراداردبلیتپروازبهترکیهراخریداریکردتامانعایناقدامشود.ویازنشستنبررویصندلیخودممانعت

افرانگفتکهبهدلیلجنگوناامنیدرافغانستاناگراینفردبهکشورشبرگرددکشتهخواهدشد.درنهایتسهکردوباصدایبلندبهمس

.مامورامنیتپروازپناهجویافغانراازهواپیمابیرونبردندومسافراننیزایندانشجویجوانوشجاعسوئدیراتشویقکردند



خشونتعلیهزناندرخانهومحلکار
روهستند.اکثرزنانازترسازدادنشغلیاطورمداومدرخانهومحلکارخودباآزارواذیتمردانروبههازندرسراسرجهانبهمیلیون

-سال15درصدزنانباالی۳5کنند.براساسآمارهایرسمی،بینندراگزارشنمیازترسانتقام،آزارواذیتیکهدرمحلکارخودمی

حداقلیکنوعازانواعخشونتفیزیکییاجنسیرادرخانه،درجامعهویادرمحلکارخود-میلیونزندرسراسرجهان818ودحد
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هاینابرابریجنسیتیدرتواننددرمحلکارموردآزارواذیتقراربگیرند،امانظاممردساالریوکلیشهاند.اگرچهمردانهممیتجربهکرده

.دهدهاقرارمیگونهخشونتتردرمعرضاینتنیبرقدرت،زنانرابیشروابطمب

شدهدرسالتوجهایناستکهبراساستحقیقاتانجامهاعلیهزناندرمحلکاراست.نکتهقابلترینخشونتآزارواذیتجنسییکیازرایج

هایباالیمدیریتیهستندهدارایمدارجباالیتحصیلیودرپستدرصدزنانیک775تا74توسطسازمانحقوقبنیادیدراروپا،2014

 .اندایخودتجربهکردهآزارواذیتجنسیرادرطولزندگیحرفه

هایجنسیبهکارفرما؛تقاضاییکهدرصورتردشدنازسویانتظارارائهسرویس-1تواندبهدوطریقانجامشود؛اینآزارواذیتمی

 .آمیزدرمحیطکارازطریقایجادرعبووحشترفتارخصومت-2اندبهموقعیتشغلیاوآسیببرساندوتوکارمندمی

شانازگزارشدادنآزارواذیتدرمحیطکارسربازچنانبسیاریاززنانازترسازدستدادنشغلها،همرسانیباوجودتمامیاطالع

براساسگزارشاعالممی ازسوزنند. شده گزارش۳2یسازمانحقوقبنیادیاروپا از درخصوصخشونتهایاعالمدرصد هایشده،

درصدبودهاست.اینبدان4شدهدرخصوصآزارواذیتکارفرمایانتنهاهایاعالمازسویهمکارانیامشتریانبودهاست.شکایتجنسی

 .کنندرواذیتکارفرماهایخودسکوتمیترزنانازترسازدستدادنشغلشاننسبتبهآزامعناستبیش

محیط در زنان علیه خشونت انواع از جنسی اذیت و آزار و روانی اذیت و آزار فیزیکی، سالخشونت در است. کاری اخیرهای های

وناکارآمدوتحمیلهایسیستماتیکمانندلطمهزدنبهاعتباروآبرویفردقربانی،طردکردناو،محولکردنوظایفغیرمرتبطخشونت

اینشرایطبهاو،شکافدستمزدها،ترسزنانازبارداری،بهدنیاآوردنکودکومشکالتسالمتیوبهداشتیکهباآنمواجههستنداز

 .هااستجملهدیگرانواعاینخشونت

دررتبهاینآزارواذیتمی ازمنبعخارجیبهتواند گزارشسویزبندیافقیوعمودیقدرتیا نشانمینانشاغلاعمالشود. دهندها

 .شدهاستهاتوسطهمکارانوحتیتوسطزیردستانیکزنانجامبسیاریازآزارواذیت

تهدید،اذیتکردن،لجاجتکردنوفریادزدن،ادایطرفمقابلرادرآوردن،لطمهزدنبهاعتباروآبرویطرفمقابل،کارهایطرفمقابل

 .هاستجملهدیگرانواعخشونترشمردنازمقدارابی

کهبهیکزنگفتهشودچهنگاهظاهربسیارپیشپاافتادهوسادههستند؛مثالاینهایمتداولدرمحیطکارعلیهزنانبهبرخیازخشونت

 «جایزناندرخانهاست.»زیباییدارییابهشوخیبهاوگفتهشود:

نادیدهروهستندکههمکارانمرد،پیشنهاداتوتوانایییکاریخودبانوعیازتبعیضروبههاازسویدیگرزناندرمحیط هایزنانرا

 .دهندگیرند.زناناغلبامکانترفیعگرفتنورسیدنبهمدارجباالتررابهدلیلتبعیضجنسیتیازدستمیمی

 .هایکاریتاثیرگذارهستندوسیاسیهمبرشرایطمحیطهایاقتصادی،اجتماعیعالوهبراینعواملخارجیمانندبحران

 

 کشورجهان149شکافجنسیتیدرمیان142*ایرانرتبه
 سال در شکافجنسیتی درباره اقتصاد جهانی پیشرفت2018گزارشمجمع گزارش، این شد. برابری149منتشر زمینه در را کشور

.دراینفهرستاست142است.ایرانرتبهجنسیتیبراساسچهارشاخصاساسیبررسیکرده

 درصداست۶8،0میانگینشکافجنسیتیبرابربادهدکهدرسطحجهانیمجمعجهانیاقتصادنشانمی2018هایگزارشسالیافته

درصد5/8۳پرکردندرصدازشکافجنسیتیراپرکردهاست.پسازآننروژبا8۵برابرترینکشورتابهامروز،ایسلنداستکهبیشاز

درصدشکافجنسیتیقراردارند.درمیاندهکشوربرتردنیایککشورآمریکای2/82شکافجنسیتیوسپسسوئدوفنالندباپرکردن

ازشرقآسیاالتینیعنینیکاراگوئهبارتبهپنجمقرارداردودوکشورآفریقاییرواندا،رتبهششمونامیبیارتبهدهمرادارند.یککشور

 .رتبههشتمرادارد:فیلیپین.نیوزیلنددررتبههفتموایرلنددررتبهنهمقراردارند

کشورتحتپوششاینگزارشپنجکشورتازهواردهمحضوردارند:کنگو،عراق،عمان،سیرالئونوتوگو.درمیان149امسالدرمیان

 .تریدارندکشورهایتازهواردرتبهپایینقرارداردسایر114هاسیرالئوندررتبهآن

ها،دستاوردهایآموزشی،سالمتهایموردبررسیمجمعجهانیاقتصادبرایتهیهاینگزارش،شاملمشارکتاقتصادیوفرصتشاخص

هانومنطقهوبرمبنایکندکهدرسطحجهااینامکانراایجادمیوبقا،وتوانمندسازیسیاسیاست.رتبهکشورهابراساساینشاخص

مقایسهگروه اقتصادی متفاوت شاخصهای این گیرد. صورت مختلف کشورهای میان دربارهای جهانی آگاهی ایجاد برای همچنین ها

واند.روشتحقیقیآیدمشخصشدهچنینامکاناتیکهبهدنبالکاهششکافجنسیتیپدیدمیهاییکهشکافجنسیتیتعیینشدهوهمچالش

اینروش ابزارهاییموثربرایکاهششکافجنسیتیبهدستآید. اینهدفطراحیشدهتا اززمانآغازتحلیلآماریاینگزارشبا ها

 .تاکنونثابتماندهاست2006تدویناینگزارشدرسال

میانگینشکافجنسیتیبرابرباجهانیدهدکهدرسطحمجمعجهانیاقتصاددربارهشکافجنسیتینشانمی2018هایگزارشسالیافته

درصدیوجود0/۳2عبارتدیگر،تابهامروزهنوزشکافجنسیتیدرصداست،کهدرسالگذشتهبهبودیناچیزییافتهاست.به0/68

.کشور،میانگینروندمثبتامسالوسالگذشتهبهبودیافتهاست144کشوراز89دارد.در

سواددرصدزنانبی20کشوربیشاز44شود،هنوزدررزمینهبرابریجنسیتیدرآموزشوپرورشدیدهمیاگرچهپیشرفتمتوسطید

درصدازدخترانو65درسطحجهان،طورمتوسطهستند.بههمینترتیب،درتحصیالتعالیه،مشارکتزنانومردانهردوکماست.به

اوفقطیدرصدپسرانبرایسطحمتوسطهثبتنامم66 اززنانو۳9کنند دانشگاه۳4درصد درصدمرداندرحالحاضردرکالجیا

 .حضوردارند

هایمبتینبرجنسیتوروندبرایارائهتصویریازشکاف2006گزارشمجمعجهانیاقتصاددربارهشکافجنسیتینخستینباردرسال

.تغییراتآندرطولزمانارائهشد

 

گذشتMetooکمپینیندازایکسالارراه
 .هادرسراسرجهانتوسطمردانپردهبرداشتکمپینیکهازخشمفروخوردهزنانبهدلیلآزارجنسیگستردهوخاموشآن

نشریهنیویورکتایمزاینفرصترابرایبرخیاززنانهنرپیشهکهازسویهارویواینستین،تهیهکنندهپرنفوذ،2017اکتبرسال5در

شاندراینبارهسخنبگویند.اینکاراولینجرقۀموججدیدیبودکهبهالیوودموردآزارواذیتقرارگفتهبودندفراهمکردتاازرنجه

 .هایتلخخودازآزارجنسیمردانرابیانکردندسرعتجهانرافراگرفتودرجریانآنزنانلببهسخنگشودهوتجربه

درتوییتر،آزارجنسیدرمحیطکاررامحکومکردو Balancetonporcاندازیهشتگمولر،خبرنگارفرانسویباراهاکتبرساندرا1۳در

کمپین میالنوبازیگرآمریکایی، اینجنبش،شوکی Metoo# یا«طورمنهمهمین»دوروزپسازآنآلیسا تولد با اندازیکرد. راه را

ه برد. فرو خود در جهانرا شبکهسراسر آزارهایجنسیدر تلخاز راهپیماییزارانخاطره پیآن، در و هاییدرهایاجتماعیمنتشر

 .کشورهایمختلفبرگزارشد
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هایدیگریازجملهکویناسپیسیوبیلکازبیهابهسمتهارویواینستیننشانهرفتامابهتدریجنامسازی،ابتداانگشتدرصنعتفیلم

.افتادهانیزبرسرزبان

هاباعثشدشبکۀمتهمبهآزارجنسیچندیننفرازجملهافرادزیرسنقانونیشدواینافشاگری،2017کویناسپیسیدراواخراکتبر

.نیزکریستوفرپالمرراجایگزیناوکند«هایجهانهمهپول»فلیکسبههمکاریخودبااوپایاندهدوریدلیاسکات،سازندهفیلمنت

 .سالزندانمحکوموروانهزندانشد10تا۳بهجرمحملهوآزارجنسیبه2018کازبی،کمدینمعروفآمریکایینیزدرسپتامبربیل

ترمیالدیمجبوربهاستعفاشد.درزمانیکم2017دردنیایسیاست،مایکلفالونوزیردفاعبریتانیابهآزارجنسیمتهمودراولنوامبر

 .وزیراینکشوراستعفاداددسامبرنیزدامینگرین،معاوننخست20سازآنیعنیدرازدوماهپ

میالدیطارقرمضان،اسالمشناسسوئیسیراتحتبازجوییوپیگردقانونیقرارداد.او2018دردنیایمذهب،پلیسفرانسهدرفوریه

 .ئیسنیزتحقیقاتدربارۀاوراآغازکردهاستزمانبافرانسه،پلیسسومتهمبهآزارجنسیدوزنشدهوهم

نیزرسیدرسوایی آکادمینوبل زنانبه مهسالجاریمیالدیدرپیشکایت.هایآزارجنسِی ماه در سوئد کمپین18دادگاه از  زنکه

Metoo جنسیبهدوسالزندانمحکومکرد.اینالهامگرفتهبودند،ژانکلودآرنوهمسریکیازاعضایکمیتهادبیاتنوبلرابهدلیلآزار

کمچهارتنازاعضایاینآکادمیرادرپیداشتودرنهایتباعثشدکهآکادمیازاعطایجایزۀنوبلادبیاتدرسالرسواییاستعفایدست

 .جاریمیالدیخودداریکند؛کاریکهدرپنجاهسالگذشتهسابقهنداشتهاست

پرداختندوازخشونتهایحاصلازسلطۀسازیوافشاگریمیبهآگاه Metoo دهمعترضانیکهدرچهارچوبایازموجگسترهیچحوزه

.چونکریستیانورونالدونشانهرفتداشتند،دراماننماند.حتیدردنیایورزشانگشتاتهامبسویافرادیهممردانبرجهانپردهبرمی

نیزپردهبرداشتهشد؛یعنیزمانیکهلریناصر،پزشکدرچهارچوباینجنبش،ازبزرگترینرسوا ییجنسیدرتاریخورزشآمریکا

 .زنودخترنجوانطیدودههفعالیتشدرورزشآمریکاشد265پیشینتیمملیژیمناستیکمجبوربهاعترافبهآزارجنسی

.آسیاارجنتو،هنرپیشهزنایتالیاییدرماهاوتمتهمبهآزاراینموجحتیزنانیکهدستبهآزارجنسیزدهبودندرانیزهدفقرارداد

هزاریورورابهعنوانوجهالمصالحهبه۳80جنسیجیمیبنت،بازیگروخوانندۀآمریکاییدردورانهفدهسالگِیاوشدودرنهایتمبلغ

 .اوپرداخت

ترامپبرایدیوانع دونالد نامزد برتکاوانا، نامحتیسرنوشتقاضی به زن سه گرفت. قرار موج این تحتتاثیر نیز آمریکا هایالی

اینمقام در انتخاباو اینترتیبدرروند به و آزارجنسیکردند به متهم رامیرزوجولیسویتنیکاورا دبورا کریستینبلیزیفورد،

 .هایجدیبوجودآوردندچالش

ردMeToo پسازراهاندازیکمپین(la Fondation des femmes) «نیادزنانب»بنابرگزارشمنتشرشدهازسویمرکزفرانسوی

 .اند)جنسیتباوری(بودههایجنسییاسکسیسماندکهقربانیخشونتزناعالمکرده7زنحدود10هایاجتماعی،ازهرشبکه

71هانشاندادکههایاجتماعیمنتشرکردوارزیابیپاسخهصورتآنالیندرشبکایرابهاینبنیادبرایدستیابیبهایننتیجه،پرسشنامه

 .اندهایجنسیرابیانکردهشاندربارهخشونتهایتلخاندکهازمسیراینکمپین،تجربهدرصدازپاسخدهندگاناعالمکرده



بحرانآکادمیسوئد
فشایآزارهایجنسیعلیهزنانوشکایتازژانکلودآرنو،همسرجریانمیتو،ارسواییدرآکادمیزبانوادبسوئدبودکهدرادامه

گیریاعتراضیچهارعضوآکادمی،بهاکثریتنرسیدنتعداداعضابرایآمدهایاینرسوایی،کنارهیکیازاعضایآکادمیآغازشد.ازپی

جنجالورسواییدرومحکومیتدوسالزندانبرایژان2018نوبلادبیاتسالیجایزهانتخاببرنده آرنوبهجرمتجاوزبود. کلود

 .ینوبلدرجهانلطمهزدآکادمیسوئد،بهاعتباراینکشوروجایزه

خاطررسواییاخالقیمتهمشناختواورابهدوسالزنداندژانکلودآرنو،همسریکیازاعضایسابقآکادمینوبلرابهئوسدادگاهیدر

 .محکومکرد

سالهبحرانیرادرآکادمیسوئدینوبلایجادکردهکهدرنهایتمنجربهلغواهدایجایزهنوبل72سواییجنسیعکاسفرانسویپروندهر

 .میالدیبهدوسالحبسمحکومشدهاست2017تا1996هایزندرسال18خاطرآزارجنسیشدهاست.اوبه2018ادبیاتدرسال

هایسوئدشکایتازژانکلودآرنوبهخاطرآزارواذیتجنسیدرروزنامه MeToo زنباالهامباکمپین18میالدی2017دراواخرسال

 .کردهبودند

ایشناختهشدهدرسوئداست،آکادمینوبلتصمیمگرفتهبودبرایاولینبارطیدنبالافشایرسواییاخالقیعکاسفرانسویکهچهرهبه

 .ادبیاترادرسالجاریاعالمنکندوبهجایآندرسالآیندهمیالدیدوبرندهنوبلادبیاتمعرفیکندسالاخیر،جایزهنوبل75

یتمنجرژانکلودآرنونفوذزیاددرآکادمینوبلداشتهوپروندهرسواییاخالقیاوبحرانیرادرایننهادایجادکردهبود.اینبحراندرنها

 .هایشانشدازاعضایآکادمینوبلازسمتبهکنارهگیریتعدادزیادی

کاتارینافروستنسون،یکیازاعضایسابقآکادمینوبلوهمسرژانکلودآرنو،یکیازکسانیبودکهبهدنبالماجرایرسواییاخالقی

.همسرشاستعفاکردهبود

اعرایرانیساکنیوتبوریبود.انتخابژیالمساعدبرایهاژیالمساعد،شازسویدیگرآکادمی،اعضایجدیدیانتخابکردکهیکیازآن

200زباناندرسوئدوخارجازآنحادثهمهمیمعرفیشد،چراکهبراینخستینباردرتاریحعضویتدائمیدرآکادمیسوئد،برایفارسی

مساعدپسازاعالمعضویتش،درگفتگوییباشد.خودژیالآکادمیزبانوادبسوئدیکفردغیرسوئدیبهعضویتآنپذیرفتهمیساله

 .بخشفارسی،دریرادیوسوئدچنینگفت

 

هاکاریوویرایشژندست
اند.حاصلاینابتکارهانخستیننوزادانمهندسیشدهراخلقکردهکاریوویرایشژندانشمندانچینیمدعیشدندکهبااستفادهازدست

 .هایلولوونانااستختربهناممهندسانچینی،تولددونوزادد

جهانهستند.برایاینکاردانشمندانازیکقیچیمولکولی«اصالحژنتیکیشده»هایگفتهدانشمندانچینیایندودخترنخستینانسانبه

ویآیتیکیویروساچکهبخشیازمادهژن CCR5 هابااستفادهازژناستفادهکردند.آن CRISPR/Cas9 نامبسیارقویوپیشرفتهبه

 .ویوبیماریایدزمقاومهستندایاستتوانستندنوزادانیراخلقکنندکهنسبتبهویروساچ

صورتبسیارایمنانجامدادهواستکهاینکاررابهجینکویهی،مدیراینگروهتحقیقاتیازدانشگاهعلموصنعتجنوبیچیناعالمکرده

.ندسیکامالسالمهستندنوزادنحاصلازاینمه
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برایانجاماینپروژهدانشمندانابتداتخمکواسپرمراازوالدیندریافتکردهوپسازایجادلقاحمصنوعی،عملیاتمهندسیژنتیکرا 

بیعیدردرونبدنهایجنینیانجامدادند.سپسایندوجنینبهرحممادرانتقالدادهشدندومراحلرشدخودرابهطورطبررویسلول

 .مادرگذراندند

تواندراگرنتایجاینپروژهباموفقیتهمواهشودیکموفقیتبزرگدرعلمژنتیکوپزشکیمحسوبخواهدشدچراکهبااینروشمی

حدممکنازبروزبسیاریازبیماری تا دربرابربسیاریازبطورانسانهایژنتیکیجلوگیریوهمینآینده را هایغیرژنتیکییماریها

 .مصونکرد

به اینحالاینپروژههنوزبایدراهیطوالنیبرایفراگیرشدنبیپیماید. جزمطالعهمسائلژنتیکیوبررسیامکانتغییراتدرژنومبا

.انسان،مسائلاخالقیمربوطبهآننیزبایدموردبررسیقرارگیرند



گذارند؟ثیرمیهوشمندبرمغزکودکانتاهایآیاتلفن
برایننظرندکهاینتلفنهایهوشمندبرمغزکودکانچهتاثیریدارند؟منتقدانتلفنتلفن استنادبهتحقیقیدرآمریکا هاهایهوشمندبا

 کنند؟تاثیریمخرببرهوشکودکاندارند.آیامنتقداننظرمحققانرابهخوبیمنعکسمی

محق یکخانم با یکمصاحبه اینتنها در برسد. اوجخود جهانبه نگرانیبسیاریازوالدیندرسراسر تا واعصابکافیبود قمغز

تلفنمصاحبهگفتهمی با بازیشودکودکانیکهمدتزمانیطوالنیرا تبلتیا کورتکسمغزشانهایهوشمند، هایویدیوییسرمیکنند،

 .شودترمینازک

داولینگ،یکیازمحققان خبرنگارشبکهتلویزیونیچندروزپیشدرگفت(NIH) انستیتویملیبهداشتخانمگایا «سیبیاس»وگوبا

 .یاواستفادهکردهونگرانیبسیاریازوالدینرادرسراسرجهانسببشودهاازاینجملهآمریکابابیاناینموضوعسببشدکهرسانه

اماآیا«دهند.گونهمغزکودکانماراتغییرمیهایهمراهاینتلفن»ودنوشتهواعالمکرده:اینمطلبرادرتیترخ«بیلد»روزنامهآلمانی

 واقعااینحرفصحتدارد؟

تلفندهدکهکودکاندوسالهمیمیالدینشانمی2015یکنکتهدراینبارهروشناست:نتایجتحقیقیدرسال هایتوانندبهخوبیبا

ساله1۳درصدنوجوانان92سالهیکیدارایتلفنهمراهاست.برمبنایاینتحقیق9برقرارکنندوازهردوکودکهوشمندوتبلتارتباط

 .دارایتلفنهمراههستند

دررشدمغزدربلندمدتهنوزناشناختهاست،زیرادراینزمینهتحقیقاتقابلاعتمادبااینحال،چگونگیتاثیراستفادهازاینرسانه ها

 .بسیارکمهستند

کودکباسنی800هزارو11خواهداینکمبودراجبرانکند.دراینتحقیقرشدمغزبیشازایدرایاالتمتحدهآمریکامیتحقیقگسترده

 .میلیوندالراست۳00وهزینهاینتحقیقسالموردبررسیقرارگرفتهاست؛10بیشاز

 .یبسیاریازوالدینرادرسطحجهانبوجودآوردهنیزدرمیانمحققاناینتحقیقاستاشنگرانخانمداولینگکهبامصاحبه

خبرنگارشبکهتلویزیونیداولینگدرگفت گفتهاست:«سیبیاس»وگوبا کهتغییراتیدرمغزکودکانیکهمحققاندریافته»آمریکا اند

اودرادامهگفتهاست«آید.وجودمیهایویدیوییقراردارند،بهتبلتیابازیهایهوشمند،روزانهبیشازهفتساعتدرارتباطباگوشی

 .شودترمیکورتکسمغزیاینکودکانبهطورنمونهنازک

 .اندگونهتهدیدآمیزنبودهاند؛سخنانیکهدرادامهآمدهواینهااماسخنانبعدیاینمحققرانادیدهگرفتهبسیاریازرسانه

شودیادالیلاندبگویندآیااستفادهازاینرسانهواقعاسببتغییرمغزمیاشگفتهاستکهمحققانهنوزنتوانستهرادامهسخنانداولینگد

چنینمشخصنیستکهوظیفهاینالیهنازککورتکسمغزیچیست.اوگفتهاستکهاینتحقیقدیگرینیزبرایایناتفاقوجوددارد.هم

 .هایدقیقبایدتاپایانآنصبرکردگیریوبراینتیجهتازهآغازشده

تردرچهتعدادازکودکانمشخصشدهاست.پزشکاندراینتحقیقتاکنونچنینمشخصنشدهکهدراینتحقیقکورتکسمغزینازکهم

هایویدیوییتبلتیابازیهایهمراه،لفنکودکرابررسیکردهاند.چندنفرازاینافرادبیشازهفتساعتدرروزبات4500اسکنمغز

 .مشغولهستندنیزمشخصنشدهاست

سالهدراینکشوربهطور17تا10دهندکهجوانانبینرسدکهاینتعدادنبایدچندانزیادباشد،زیراتحقیقاتدرآلماننشانمیبهنظرمی

 .هایویدیوییسرگرمهستندبازیهایهمراه،تبلتیامتوسطروزانهدوساعتونیمباتلفن

گذارندواگرچنیناستتاچهحد.خانمداولینگخودهایهوشمندواقعابرمغزکودکانتاثیرمینتیجهاینکههنوزمشخصنیستآیاتلفن

 .آیدگویدکهنتیجهاینتحقیقبزرگچندینسالدیگربهدستمیمی

صرفوقتزیاددرمقابلصفحهاریازپزشکانوروانشناساننیزبرایننکتهتوافقدارندکهامانگرانیوالدینهمچنانباقیاست.بسی

 .هایکامپیوتریممکناستبهکودکانآسیببرساند،بهخصوصاگرآنهاباایناقدامتحرکخودراازدستبدهندبازی

 

سازمانمللمتحدگزارشساالنه
خودکهچهارشنبهگذشتهمنتشرشد،شادترینکشورهایجهانرامعرفیکردوجایگاهنخسترابهسازمانمللمتحددرگزارشسالیانه

اختصاصداد.«فنالند»

«سرزمینخورشیدنیمهشب»هایکوتاهبههایطوالنیوتاریکوتابستانفنالندکشوریدرحوزهاسکاندیناویاستکهبهواسطهزمستان

ته،درجایگاهپنجمشادترینکشورهایجهانقرارداشت.معروفاست.اینکشورسالگذش

نوشتهبود:مردمفنالندباالترینمیزانرضایترادر«جغرافیایسعادت»،پیشازایندربخشیازکتابخودتحتعنوان«اریکوینر»

زندگیدارند.

بهترتیبدررتبهکشورهاینروژ،دانمارک،ایسلند،سوئیس،هلند،کانادا،نیوزیلند،سوئدواس دهمشادترینکشورهایترالیا هایدومتا

خوبیمسائلیرتبهنخستقرارداشتند.اینکشورهابه10قراردارند.کشورهایمذکورطیدوسالگذشتههموارهدر2018جهاندرسال

اند.یینبودنسطحامیدبهزندگیراحلکردهچوننابرابریثروت،مالیاتباال،کمبودنیازهایبهداشتوسالمت،فسادمالی،وپاهم

کشورجهانازنظردرآمد،امیدبه156مارسمنتشرشدهاست،20در«روزجهانیشادی»دراینگزارِشسازمانمللکهدرآستانه

شاد نظرسنجی در همچنین اند. گرفته قرار بررسی سخاوتمندیمورد و اعتماد حمایتاجتماعی، آزادی، برایزندگی، جهان کشور ترین

هزارنفرجمعیت500میلیونو5کشورجهاندرجایگاهنخستقرارگرفت.درحالحاضر،فنالند117مهاجران،باردیگرفنالندازمیان

هامهاجرهستند.هزارنفرآن۳00داردکهحدود
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نمارکمعتقداستکشورهایحوزهاسکاندیناویبهخوبی،مدیراجراییموسسهمطالعاتشادیوخوشبختیدرکپنهاکدا«میکوایکینگ»

ازعهدهایجادشرایطمناسببرایزندگیخوب،برآمدهاند.اینکشورهادرخصوصارائهزندگیباکیفیتبرایمهاجراننیزبهدرستی

اند.عملکرده

گرفتهاست.عواملاصلیکاهششادیدرآمریکاکهبهپلهسقوطنسبتبهسالگذشتهدررتبههجدهمقرار4دراینگزارش،آمریکابا

هم است. نهادهایدولتیعنوانشده به مردم اعتماد بینرفتن از تجاریو فساد شده، ترامپتشدید آمدندونالد رویکار چنینواسطه

هاتاثیرگذاشتهاست.طورمستقیمبرسالمتوشادیآمریکاییمواردیازقبیل،چاقی،اپیدمیموادمخدر،وافسردگیبه

کشورهایبوروندیدرمرکزآفریقا،جمهوریآفریقایمرکزی،سودانجنوبی،تانزانیا،یمن،روآندا،سوریه،لیبریا،هائیتی،وماالویبه

قراردارند.2018ترینکشورهایجهاندرسالهایغمگینترتیبدررتبه



 2018ترینکشورهایجهاندرسالترینوخطرناکامن
کشورامنیاخطرناکباشند؟ایسلند،نیوزیلند،ژاپن،سنگاپور،سوئد،دانمارک،10اندجزومیالدیتوانسته2018کدامکشورهادرسال

خطرناکبرایمسافرت ناامنیا اوکراینو... لیبی، پاکستان، افغانستان، سوریه،عراق، پرتغالواتریشازکشورهایامنجهانهستند.

 .دهستن



2018جمعیتکشورهایجهان
میلیوننفر415باجمعیتیبالغبریکمیلیادو ،کشورچین۳رسانیرتبهگزارشمرکزاطالعبه.2018ترینکشورهارتبهبندیپرجمعیت

حدهآمریکاباجمعیتمیلیوننفردررتبهدوموکشورایاالتمت۳54میلیاردو1ترینکشورجهاناستوکشورهندباجمعیتپرجمعیت

 .میلیونیدررتبهسومقراردارد۳26



رتبهجهانیجمعیتایراندردنیا

جهانقرارداردونزدیکترینکشوربهایران،ترکیهبافاصلهایبسیاراندکقراردارد18میلیوننفردررتبه82ایرانباجمعیتبیشاز

 .ترخواهدبودرچندسالآیندهجمعیتکشورترکیهازایرانبیشتراینکشوردکهباتوجهبهرشدجمعیتبیش

 .است«اسالمی»ایرانبااینجمعیتششمینکشورپرجمعیتدربینکشورهای

.ترینکشوراسالمیدرجهاناستودررتبهچهارمدنیاقرارداردمیلیونیپرچمعیت266باجمعیت کشوراندونزی



مغزهاراداردایرانرتبهچهارمدرفرار
وچیندارد. نسبتبهکشورهایهند نرخماندگاریباالتریدرمقصد اتمام90ایرانکشوریاستکه دانشجویانایرانیپساز درصد

.مانندتحصیلدرآمریکامی

ینرتبهفرارمغزهادرگوید:برخالفباورعموم،ایرانباالترمیایرانعضوهیاتعلمیموسسهمطالعاتمدیریتجامعوتخصصیجمعیت

آمریکا و فیلیپین هند، از پس کشور دهد می نشان موجود آمارهای ، ندارد را دارد-جهان مغزها فرار در را چهارم رتبه  .کانادا،

به سال در کرد: عنوان تهران دانشگاه فنی دانشکده در رفتن تمنای مهاجرت، نشست در صلواتی بهرام ایرنا، تعداد2018گزارش ،

د ایران از مهاجر 12انشجویان و 700هزار رتبه میان این از که شده اعالم هستیم12نفر دارا آمریکا خارجی دانشجویان میان  .را

درادامهازنگرانیماندگاریدانشجویانسخنگفتوافزود:ایرانکشوریاستکهنرخماندگاریباالتریدرمقصدنسبتبهکشورهایاو

.ماننددرصددانشجویانایرانیپسازاتمامتحصیلدرآمریکامی90هندوچیندارد.

رسد،نظرمیهایباالبهگونهکهدراذهانعمومیمنفیوبارتبهصلواتیباتاکیدبراینکه،وضعیتمهاجرتدانشجویانونخبگانایرانیآن

درصد2ها،شیبنزولییافتهاستوازبهافزایشجمعیتآننیست،تصریحکرد:درحالحاضرسهممهاجرتدانشجویاندرایراننسبت

 .رسیدهاست2016میالدیبهیکدرصددرسال90هایجمعیتدانشجویانمهاجردردهه



المللیپولصندوقبینگزارش
بین پولصندوق پیشالمللی چین و آمریکا میان جنگتجاری به اشاره با گزارشی اقتصدر رشد که کرد جاریبینی سال در جهانی اد

.(کاهشیابد2019)(وسالآینده2018)میالدی

درصداست7/۳المللیپولافزودهاست:تولیدناخالصداخلیجهانبرایسالجاریوسالآیندهگزارشخبرگزاریفرانسه،صندوقبینبه

.استالمللیپولدرماهجوالیبینیصندوقبیندرصدکمترازپیش2/0کهحدود

درسال رسدامارشداقتصادیچیندرسالآیندهدرصدمی5/2کندخواهدبودوبه2019براساساینگزارش،رشداقتصادیآمریکا

.درصدخواهدرسید2/6(به20192019میالدی)

هایتجاریدرجهانابرازچنینبهکاهشارزشپولبرخیازکشورهایجهاناشارهکردهودرخصوصتنشالمللیپولهمصندوقبین

.نگرانیکردهاست

بینیشدهدرصدیراتجربهکندکهباالترازنرخرشدپیش4/7بینیکردهبودنداقتصادهنددرسالمالیجاریرشدیترپیشکارشناسانپیش

است.

پیش اقتصاد از فهرستی ایندکسدر اسپکتتاتور رشدهایاقتصادیدر17تر کندترین جهان کشور این2018سال در که کرد اعالم را

.هاقرارداردتریندرصددرجایگاهسومکم8/۳درصددرجایگاهدوموسودانجنوبیبامنفی5/8فهرست،گینهاستواییبامنفی



قیمتجهانینفت
ترمدیتدرادامهروندنزولیخودکهماهگذشتهرسید.بهایهربشکهنفتپایهوستتگزاساین1۳ترینحدطیقیمتجهانینفتبهپایین

 .سنتتنزلکرد17دالرو5۳سنتکاهشدیگربه46دالرو1ازحدودیکماهونیمپیشآغازشدهدرجریاندادوستدهایبابیشاز

عبورکردهبودودرقالبدالر54میالدیقیمتهربشکهنفتپایهوستتگزاساینترمدیتازمرز2017پیشترودراواخرماهاکتبرسال

 .دالررسید77یکروندصعودی،اوایلماهاکتبرگذشتهبهنزدیکی

اندازرشداقتصادجهانازگرانبازارجهانینفت،افزایشعرضهنفتبهویژهتوسطآمریکا،روسیه،عربستانوعراقوکاهشچشمتحلیل

 .کنندلینفتعنوانمیجملهاتحادیهاروپاراازجملهعواملادامهسیرنزو
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چنینروسیهنیزهزاربشکهبالغشدهاست.هم700میلیونو11درصدافزایشبهروزانه25تولیدنفتآمریکاطیسالجاریمیالدیبا

ونومیلی10هزاربشکهنفتراشکستهاست.تولیدنفتعربستانهمبهسطحروزانه۳60میلیونو11رکوردتاریخیتولیدروزانه

 .هزاربشکهرسیدهاست700

ایندرحالیبودکهایننرخاوایلماه56درهمینحال،بهایهربشکهنفتخامصادراتیایرانهمطیمعامالتبه دالرکاهشیافت.

۳0اهگذشتهحدودترازدومدالرعبورکردهبود.بدینترتیبقیمتهربشکهنفتسنگینصادراتیایرانطیکم80اکتبرگذشتهازمرز

 .درصدکاهشیافتهاست

دولتاسالمیایراندرقالبقانونبودجهسالجاریخود،بهایفروشهربشکهنفتصادراتیخودراکهعمدتاشاملنفتسنگیناست،

 .بینیکردهبوددالرپیش55

هایدهدکهتحتتاثیراعمالتحریمدجهدرشرایطیرخمیبینیشدهدرقانونبوبدینترتیبنزدیکشدنقیمتجهانینفتایرانبهنرخپیش

پیشتاکنونسیرنزولیبه ایران،صادراتنفتاینکشورازدوماه علیهاقتصاد تجاریومالیآمریکا گرفتهودرعینحالنفتی، خود

 .گیردزمعمولصورتمیتراهایقیمتیوارائهخدماتحملونقلوبیمهارزانفروشنفتایرانبااعمالتخفیف

پیشازبازگشتموجدومتحریم میلیونبشکهدرروز6/1میلیونبشکهدرروزبه1/2هایآمریکا،ازمتوسطصادراتنفتایرانتا

 .کاهشیافتهبود

می بیرخدادیکه جاریخورشیدیبهرقم اولسال کهطینیمه دولتایرانرا کسریبودجه تواند یلیاردتومانرسیده،هزارم۳7سابقه

.افزایشدهد



جویانخداناباورپناه
هادرخارجشوند.آنرونمیخواهندبدونتعلقاتمذهبیزندگیکنند،تنهادرکشورخودشانباتهدیدبهقتلروبهجویانخداناباورکهمیپناه

.کندسکوالرحمایتمیهمازخشونتمومنانافراطیدراماننیستند.سازمانیدرآلمانازپناهجویان

اشراکشتند،بهاوگفتندکهناممحمودالحقمنشی،بالگربنگالدشیدرفهرستمرگقرارداشت.وقتیپنجنفرازدوستانویارانعقیدتی

 .آیدوجانشدرخطراستدولتازعهدهامینتاوبرنمی

النکارفتوسپسبهآلمانرسید.وقتیدرآلمانبهمرکزدبهسریکشورشراترککرد.اولبهنپالگریخت،بع،2015منشیدرسال

 .وطندوآتشهدوروبرشراگرفتندوسخناندرشتیبهاوگفتنداشزد:چندهمواردشد،خشک«دتمولد»پناهندگی

است.تهدیدکنندگانبهاینهمبسندهبوکدریافتکردهپیامتهدیدبهمرگدرفیس4500تازگیوظرفدوالیسهروز،گوید،بهمحمودمی

شود.می«مهدورالدم»هایمتواریواند،بلکهناماودرفهرستیسراسرینیزآمدهکهشاملاسامیبنگالدشینکرده

 منشیجزء تقاضایپناهجوییبیپناهنده۳7محمودالحق استکه شدهدین پذیرفته آلمان در آنشان میاست. ترسزندگی با وکنها ند

وتشکیلشدهوکارشحمایتوحفاظتازپناه2017اکثرشانتحتپوششنهادیقراردارندکهدرنوامبر تهدید جویانسکوالراست.

 .ترازمرداناستئیستبیشتعقیبزنانپناهندهآته

می«سازمانکمکبهپناهندگانسکوالر»دیتماراشتاینر،همکار اذیتمیهایتندروبیشمسلمان»گوید: کنندکهحجابازهمهزنانیرا

 «ماباحمله،تهدید،خشونتواعمالفشارعلیهاینزنانروبروهستیم.ندارند.

شناسومتولدکربالست،بهمرگتهدیدشدهوبهوئرودظهیر،زنعراقی،ازکسانیاستکهمزهاینفشارهاراچشیدهاست.اوکهزیست

اند.مردیدرآنسویخطهایاجتماعیفعالاست،تلفنیبهمرگتهدیدکردهلیسقراردارد.ظهیرراکهدرشبکههمینخاطرتحتحفاظتپ

.خواهدتروقتنمیساعتبیشآمیزراکناربگذارد،وگرنهسربهنیستکردنشنیممذهبیوتحریکهایضدبهاوگفتهکهپست

زدهتابهآستانهبیهوشیبرسد؛تنهابهاینخاطرکههااوراطوریکتکمینالد.برادرشسالسالداردوازکمردردوپادردمی۳1ظهیر

 .رفتوآدمباایمانینبودبدوناجازهازخانهبیرونمی

اینهستکهترازدردناک»گوید:ولهمیاند.اوبهدویچههایفیزیکیباظهیر،ردیعمیقبررواناوگذاشتهفشارهایروحیوبدرفتاری

 «تانراکردهباشند؟پدریابرادرتانشمارابارهابهآستانهمرگبردهیاآرزویمردن

شتابدکهسرگذشتیهاییمیهاییکهدیده،بهکمکزنتقاضایپناهندگیظهیردرآلمانپذیرفتهشدهواواکنونباصحبتدربارهخشونت

 کند.فعالیتمی«سازمانآزادیزنانعراقی»مشابهاودارند.ظهیردرتشکیالتیبهنام

واندوبههمینخاطرآزاردیدهجویانتعلقدارندکهازدینبرگشتهوئرودظهیرازعراقومحمدالحقمنشیازبنگالدش،بهگروهیازپناه

 .بینند.برایهردونفر،شککردندروجودخدا،بهمسئلهمرگوزندگیتبدیلشدهاستمی

دربنگالدشرابهراه«جنبششهباگ»آغازشد؛وقتیکهاینبالگر201۳گراهاعلیهمحمودالحقمنشیدرسالخشموخروشاسالم

اینجنبشخواستارمجازاتعامالنجنایاتجنگیدرسال برایاستقاللبنگالدشاز1971انداخت. دراینسالدرجریانمبارزه بود.

 نفرکشتهشدند.پاکستان،سهمیلیون

،پلورالیسمودمکراسیبودهزارخوانندهداشت.اوخواستارسکوالریسم500محمودالحقمنشیدربنگالدشیکقهرمانبودووبالگش

عجزهواینمثلیکم»گوید:هابیایند،یکمیلیوننفردعوتشرااجابتکردند.اومیازمردمخواستبرایاینمطالباتبهخیابانووقتی

 «یکرویابود.

سرعتبهکابوستبدیلشد.پسازتظاهراتمیلیونی،مسلمانانافراطیپیگردیسیستماتیکرابرایشکارمحمودشروعکردند.امارویابه

 .جنبشیغیراسالمیوخداناباوربودرهبرصرفابهاینخاطرکهاو

درآلماناستواززنان«سازمانکمکبهپناهجویانسکوالر»ی،یکیازبانیانرعنااحمد،نویسندهوفعالحقوقزنانازعربستانسعود

 .کندهموطنخودشنیزدربرابرآزارهایمذهبیحمایتمی

اینپیکاریاستبرایغلبهبر»برایآزادیدردیناست:علیهاسالمنیست،بلکهمبارزهجویانخداناباور،مبارزهگویدمبارزهپناهاومی

«وحقزندگیبدونقوانینمذهبی.هاها،برایحقوقزنانواقلیتهاوسنتموزهآ

درصدمردمخداناباور1۳،درسراسردنیا2012هاقراردارند.طبقنظرسنجیموسسهگالوپدرسالچناندرردیفاقلیتهاهمئیستآته

 .رسددرصدمی47ودرچیناینرقمبهصدمردمآلمانخداناباورنددر15درصداست.5هستند.درعربستانسعودیوآمریکاایننرخ

کمدرسیاستپناه گروهجوییآلمان، تعلقپناههایخداناباورتوجهمیتربه مثلشود. دلیلمعینیبرایپناهندگی، جوبهکشوریخاصیا

 .خودموجبحمایتازمتقاضینیستاعتقادیاعدماعتقادبهمذهب،خودبه

هایحقوقبشریومدنیجریانعنواندلیلپناهندگیدرسازمانبه«ئیسمآته»هایحقوقیوسیاسیبرایپذیرشایندرحالیاستکهبحث

 اند.ازآنجمله«فریدامهاوس»وبنیاد«آزادیازنهادمذهب»دارد.مراکزیچونبنیادهاینریشبلدربرلین،سازمانآمریکایی
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عنواندلیلیمحکمبرایتیسمرابهاندآتهدرتالش«سازمانکمکبهپناهجویانسکوالر»و«هاخداناباورانوغیرمذهبیاتحادیهجهانی»

رسد؛زیرامتقاضیانتقاضایپناهندگیمطرحکنند.دیتماراشتاینرازسازمانیادشدهمعتقداستکهزمانچنینتغییریدیریازودفرامی

بیش قبلشدهترسکوالرهم اومیاز یکسالقبلهفتهاند. 2ایگوید اکنونروزانه۳تا اما داشتیم تقاضا درخواست9الی7به مورد

 .پناهندگیبهدلیلتهدیداتمربوطبهخداناباوریروبروهستیم



 یونیسف:خشونتشدیدعلیهکودکان
دراینمناطقکودکان2018گفتهیونیسفدرسالانهشدارداد.بهصندوقکودکانمللمتحدنسبتبهوضعیتکودکاندرمناطقجنگیجه

نسبتبهسالقبل2018ماههنخستسال9اند.درسوریهوافغانستانشمارکودکانقربانیجنگدرخشونتبسیارشدیدیرامتحملشده

.افزایشیافتهاست

برایکودکان2018دیوضعیتسال7دسامبر/28د)یونیسف(جمعههایاضطراریصندوقکودکانمللمتحمانوئلفونتن،مدیرکمک

هاوجامعهجهانینتوانستهاستازآن«برندشدتازخشونترنجمیبه»خواند.اوگفتدرمناطقجنگیجهانکودکان«دردناک»جهانرا

 .محافظتکند

نیجریاینوضعیتبه کنگو، یمن، مناطقجنگیهمچونسوریه، در هزارانویژه استو مشهود افغانستان و میانمار جنوبی، سودان ه،

 .شوندرباییمیطورروزمرهقربانیتجاوز،ازدواجاجباریوآدمکودکانبه

کودکثبتشدهاست.اینتعداد،باالترینشمار870تنهادرسوریهمرگ2018براساسآمارسازمانمللازماهژانویهتاماهسپتامبر

 .ماههنخستیکسال،ازآغازجنگتاکنوندرسوریهاست9ربانیدرکودکانق

اندواینتعدادبهمیزانشمارکودکانهزارکودکونوجوانکشتهیازخمیشده۵حدود2018ماههنخستسال9درافغانستاننبزدر

 .است2017قربانیدرتمامطولسال

 .بودندکودکجانخودرادرافغانستانازدستداده700لگذشتهمیالدیحدودماههنخستسا9براساساطالعاتیونیسف،در

 .دهندنکردهراکودکانتشکیلمیهایعملهاوبمبدرصدقربانیانغیرنظامِیانفجارمین89درافغانستان

اند.اینآماریاستکهسازمانزخمیشدهکودککشتهیا۴27کمیکهزارودهندکهدرحمالتهواییبهیمندستآماریونیسفنشانمی

 .هاراثبتکندواحتمالداردشمارقربانیانبیشترازاینباشدمللتوانستهآن

 .اندهابرایاهدافنظامیاستفادهکردهاندویاازآنهانیزیاموردحملهقرارگرفتهدریمنشمارزیادیازمدارسوبیمارستان

فعالیتدرگیریهاییونیسفازطرف تمام مدارسوهایخشونتهاینظامیخواستتا به حمله از و متوقفکرده کودکانرا علیه آمیز

.هاجلوگیریکنندبیمارستان



بیستوچهارمیننشستجهانیتغییراتاقلیمی
اجرایتوافقبیستوچهارمیننشستجهانیتغییراتاقلیمیازروزچهارمدسامبرگذشتهدرکاتوویسلهستانآ* نقشهراه تا غازشد

رسدکهایننظرمیبهپاریسراتعیینکند.ایناجالسدرسطحوزیرانامورخارجهادامهیافتوبهدلیلادامهاختالفاتیکروزتمدیدشد.

کنفرانسدستاوردچندانینداشتهاست.

هانیاقلیمیکهدرشهرکاتوویتسلهستانبرگزارشد،پسازنمایندگانحدوددویستکشورشرکتکنندهدربیستوچهارمیننشستج

حدوددوهفتهمذاکراتفشردهنهایتادربارهچگونگیاجرایتوافقپاریسبرایمبارزهباگرمایشزمینتوافقکردند.هرچندتوافقروز

راتاییدمیکند،ولیهیچتضمینیدربارهضرورتمیالدیبهدستآمد،2015شنبهدرلهستانتداومعمرتوافقاقلیمیپاریسکهدرسال

دهد.اقدامسریعوعاجلبرایمبارزهباگرمایشزمینوجلوگیریازیکفاجعهزیستمحیطینمی

دستهپولندب-ایکهدراجالسکاتوویجدرلهستانصفحه150نامهایزاباللووین،وزیرآبوهوادردولتموقتلهستان،دربارهموافقت

پاریسدربارهآبوهوابوداعالمخرسندی2015هایتعیینشدهدرنشستسالایازمقرراتبرایرسیدنبههدفمجموعهآمدوحاوی

 .کرد

 .درجهسانتیگراداست2ترازهاینشستپاریسمحدودکردنافزایشدمایزمینبهکمترینهدفیکیازمهم 

دهیکشورهادرموردآبایمدربارهمقرراتگزارشسلهستانکهپریروزبهپایانرسیداظهارداشتماتوانستهلوویندرزمینهتوافقاجال

وهواوشفافیتاقداماتانجامگرفتهبهتوافقبرسیمکهامراساسیوبسیارمهماست.چراکهاگرمقرراتگزارشدهیشفافمشترکی

 .راههایفرارازاقداماتزیستمحیطیوآبوهواییبرایکشورهاآسانخواهدبودوجودنداشتهباشد،تقلبوپیداکردن

دستاوادامهمیدهدکهمذاکراتدراینزمینهسهسالطولکشیدهوبسیارفنیوپیچیدهبودهاستاماسرانجامتوافقیدراینزمینهبه

 .ستآوردیمکهبایدآنراموفقیتبزرگیبرایجامعهجهانیدان

نتایجقابلتوجهیبهدستآمدهگرآبوهوادردانشگاهلینشوپینگنیزبراینباوراستکهدراجالسلهستانماتیاسفریدال،پژوهش

توانستندتصمیممشترکیبگیرند،بایدموفقیتیبزرگدراینروندشناختهشودچراکهگوید:اصوالهمینکهدرایننشستاست.اومی

 .هایرسیدنبهاینتصمیممشترکدرکاتوویچناچیزبودپیششرط

کندکههنوزراهیدرازبرایبهبودآبوهوادرپیشباوجودچنینموفقیتی،کارینِلکسن،دبیرکلانجمنحفاظتازمحیططبیعی،تاکیدمی

 .هابسیارضعیفاستبندیبودهابسیاروفرمولاست،درموردمقرراتگزارشدهیپیشرفتخوبیشدهامادرسندتهیهوتصویبشدهکم

دولتیاست،درآستانهبرگزارینشستجهانیاقلیمیلهستانهشداردادهبودکهروندالمللیتغییراتاقلیمیکهیکنهادعلمیبینمجمعبین

اپیامدهایاقلیمیآنراکهمیتواندجنبهایاقدامکردتسابقهگرمایشزمینشتاببیشتریگرفتهاستوبایدهرچهزودترودرسطحبی

فاجعهانگیزیداشتهباشد،تقلیلداد.

المللیتغییراتاقلیمیدرگزارشاخیرخودزنگهایخطررابهصدادرآوردهبود.اینگزارشباتکیهبرگزارشهایتحقیقیمجمعبین

)سانتیگراد(تاپایاندرجهسلسیوس2اوضاعاقلیمیجهانباقبولافزایششناسجهانهشداردادهبودکهدانشمنداقلیم600اخیربیشاز

افرایشقرن،آن بسیارمطلوبتوافقپاریسبود،طورکهسناریویدرجهسانتیگراد،آن5/1طورکههدفتوافقاقلیمیپاریسبودبا

هایآشکاریخواهدداشت.تفاوت

اقداماتعظیمو»درجهسلسیوس،باید5/1زمیندرقرنبیستویکمتایکنترلافزایشدمایکرهچنینآمدهبودکهبرادراینگزارشهم

درصدنسبتبهمیزان50کممیالدیدست20۳0ایدرجهانتاسالآغازشودومیزانتولیدگازهایگلخانه«ایدراسرعوقتسابقهبی

کاهشیابد.2010گسیلآندرسال

تواندافزایشدمایهایکنونیکشورهایجهاننمیچنینهشداردادهبودکهتضمینهململلیتغییراتاقلیمیسازمانملل،اگزارشمجمعبین

المللی،برآوردکردهاستکهباادامهروندکنونی،دمایکرهزمینتاپایانقرنایتامینکند.اینمجمعبیندرجه5/1کرهزمینراتاسقف
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وسنسبتبهدورانپیشاصنعتیافزایشخواهدیافت.اینافزایش،زیستگاهمارابهسویفاجعهسوقمیبرد.مجمعدرجهسلسی۳حاضر

هابهزیرآبالمللیتغییراتاقلیمیسازمانمللهمچنیناعالمکردهبودکهنخستیننشانههایاینفاجعهزیستمحیطیبافرورفتنساحلبین

میالدیبروزخواهندکرد.2040نفرتاسالوتعمیقفقرومهاجرتدههامیلیونهایشدیدسالیووقوعخشک

هایدیگرنیزنسبتبهپیگیریجمهوریاینکشورباعثشدهکهدولتخروجآمریکاازپیماناقلیمیپاریسبهدستوردونالدترامپ،رئیس

اند.گذاریکردهنام«رترامپاث»هااینپدیدهراشانجدیتکمترینشاندهند.رسانهتعهدات

کشورهایشرکتکنندهدرنشستلهستانمعتقدندکهتدابیرجدیدمیتواندهدفتوافقپاریسرامحققکند.

همپیمانشده میالدیمیزانتولیدگازکربنیکخودرانسبتبهآنچهدرحالحاضر20۳0اندکهتاسالدرقالبتوافقپاریس،کشورها

ازدودرجهسلسیوسباقیبماند.«تربسیارکم»درصدکاهشبدهندتامیانگینگرمشدندمایکرهزمین۵۵ودشتولیدمی

دانشمندانوبسیاریازنمایندگانکشورهایحاضردرکنفرانسلهستانازموضعآمریکا،عربستانسعودیوروسیهابرازتاسفکرده

 کنفرانس در غالب موضع کشور سه این بودند. در حمایت»که و استقبال بین« مجمع اکتبر ماه گزارش آباز تغییرات وهواییالمللی

دادنبهنتایجاینگزارشدرسندنهاییشدهبودند.تراهمیتوخواستارکمسی(بودرازیرسوالبردهسیپی)آی


گفت:جنوبایرانباایران،رانبااشارهبهبحرانآبدرکرم،نمایندهمردمشهربابکدرمجلسایاسدی*بحرانآبادرایرانجدیاست.

ایدرجاشوندواینمسئلهمشکالتاجتماعیعدیدهمیلیوننفرازجمعیتبایدجابه20رواست؛اگراینمشکلادامهپیداکندهکمبودآبروب

پیدارد.

شودوازآبشرببرایمسسرچشمهوهایآبزیرزمینیتامینمیهاوسفرهترآباستانکرمانازچاهایننمایندهمجلسافزود:بیش

شود.بنابراینکیفیتآبافتکردهاست.معادناستفادهمی



کرهزمیننابودیحیاتوحش
انیصندوقجه»میالدیبهاینسوازبینرفتهاست.اینخبرهشداردهندهرا70درصدازحیاتوحشکرهزمینازدهه60طورمتوسطبه

 .منتشرکردهاست«سیارهزنده»روزدوشنبههفتمآباندرگزارشخودموسومبه«طبیعت

زندههردوسالیکباربرایبررسیتنوعزیستیجهانیمنتشرمی اینگزارشازسالگزارشسیاره همکاریانجمن1998شود. با

لندنوبراساسپایگاه المللیجمعیتهایبینهایدادهزالندنو درسال دوگزارشقبلیکه است. و2014هایحیاتوحشمنتشرشده

 .درصدکاهشیافتهاست58و50تاکنونبهترتیب1970منتشرشدنشاندادکهجمعیتحیاتوحشازسال2016

 گفت: کانادا نوآوریصندوقجهانیطبیعتدر و پژوهشی معاونعلمی، سیند، حیاتوحش»جیمز دوسوم تقریبا دستما از زمینرا

 «ایم.داده

 .درصدازاکوسیستمکانادا،آمریکایجنوبیومنطقهکارائیبازبینرفتهاست8۳ویدرادامهافزودکهقریببه

اهایآبیاست،اماتغییراتآبوهوهایطبیعیوبرداشتنامناسبازخزانهبومتریندالیلاینمسئلهسوءمصرفاززیستازنظرسیندمهم

 .وگرمایشزمیننیزبراینمسالهاثرداشتهاست

برایمقابلهباآن«اقداماتفوری»درزمینهانقراضحیاتوحشروبروستوباید«خطرجدی»کندکهزمینبایکگزارشاخیرتاکیدمی

جنگل از حفاظت پذیرد. تاالبصورت وحشمزیتها، حیات حفظ برای ساحلی مناطق و نها دیگری اینهای که چرا دارد همراه به یز

 .شوندهاباذخیرهکربندرخودمانعازورودآنبهجوزمینمیاکوسیسم

هایاولیههائیتیچنینتیمتحقیقاتیدانشگاهتمپلایاالتمتحدهبهسرپرستیاستفانبلرهجزنشاندادهاستکهتنهایکدرصدازجنگلهم

 .اندهایخزندگانودوزیستانازبینرفتهگستردهبسیاریازگونهدنبالاینتخریبباقیماندهوبه

نشانمی صورتگرفته، بریتیشکلمبیا تحقیقاتتنوعزیستیدانشگاه مرکز سرپرستیبنجامینفریمندر به کهتحقیقاتدیگریکه دهد

 .کندپرندگانعملمیبسیاریازحیواناتبهخصوص«پلهبرقیبرایانقراض»تغییراتاقلیمیبهمثابهیک

دانشمندانمعتقدنددرصورتیکهاقدامموثریبرایحفظحیاتوحشصورتنگیرد،زمینیاندرآیندهبسیارنزدیکبایکانقراضگسترده

.روخواهندشدهروب



هواپیمایجدیدوعظیمالجثه
  «Beluga XL»جذبخودکرد.هواپیمایجدیدوعظیمالجثهبیشازچهارصدهزارمخاطبفارسیزباناینستاگرامیورونیوزرا اینخبر

ژوئیهاولینپروازخودراازفرودگاهشهرتولوزفرانسهانجامداد.اینهواپیماکهقراراستاز19شنبهمتعلقبهشرکتایرباسروزپنج

وپااستفادهشود،یکیازپنجهواپیماازاینمدلاستهایمختلفتولیدبهخطوطمونتاژدرارآنبرایحملونقلقطعاتهواپیماازسایت

درصدبیشازهواپیمایمدلپیشین۳0هاآغازخواهدشد.اینهواپیماباظاهرنهنگمانندشبرداریازآنمیالدیبهره2019کهتاسال

.ملکندکیلومتریبدونهیچتوقفیح4074تنباررابرایمسافت5۳تواندخودگنجایشداردومی



 تعیین روز مرگ
کردهپژوهش ابداع را هرکسی مرگ روز تعیین فناوری آمریکا ییل دانشگاه از.اندگران یکی لوین، مورگان اسپوتنیک، گزارش به

گرانگفتبرایتعیینسنبیولوژیکانسانکافیستآزمایشخونویصورتبگیرد.پژوهش

 .بینیکنددرصورتتمایلبیمارتاریختقریبیمرگویراپیشزودیهرپزشکخواهدتوانستگفتهوی،بهبه

سوپرکامپیوتریمعرفیشدکهقادربهمطالعهحجمعظیمیازداده«ایزئیل-بت»یادآورمیشودچندیپیشدرمرکزطبیآمریکابهنام

درصداست.فعالاینامربهبیماران96کامپیوترهاستومیتواندتاریخمرگبیماررامحاسبهکند.گزارششدکهدقتپیشبینیاین

.رودهاطیچندماهانتظارمیالعالجمربوطمیشودکهمرگآن

تواندتواندجایپزشکرابگیرد،امامیداراست.ویدرتوضیحگفتکهکامپیوترالبتهنمیدکتراستیوهورنگریاستاینپروژهراعهده

سالاخیردرجشده۳0هزارموردکلینیکیطی250دراینکامپیوتراطالعاتدربارهبیشاز«دوردنیا»مجلهنوشتهبهاوکمککند.به

فشار،سطحاکسیژندرخون،اطالعاتبیوشیمیخونو-هایفعالیتحیاتیارگانیزمبیماراست.برنامهکامپیوترایناطالعاتراباشاخص

اینامربهتغیرهمقایسهمی شخیصوحتیتعییناینموضوعکمککندکهبیمارتاچهمدتدیگرزندهخواهدماند،اگربیماریاوکند.

استفادهازداده کامپیوتربا دربارهاینسنگیناست. وهایگذشتههنگامهمیننوعبیماریکهچهاتفاقیبرایدیگربیمارانطیسالها ها

.کندبینیمیویدادهابرایهربیمارمشخصراپیشآنالیزهاافتادهاست،کامپیوترپیشرفتر
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بینیتاریخمرگاستفادهنکنندزیراوظیفهاصلیکامپیوترکمکبهکنندازکامپیوتربرایپیشهرحالبهگفتههورنگ،پزشکانسعیمیبه

.دکهممکناستازنظرپزشکدوربماندهایکمیابوپنهانراکشفکنتواندبیماریپزشکدرتشخیصصحیحبیماریاست.کامپیوترمی



(CPJ) نگارانکمیتهحفاظتازروزنامهگزارش
نگارانزندانیدرجهانمنتشرکردهودرآنگزارشیازوضعیتروزنامه(CPJ) نگاراندرسومینسالمتوالی،کمیتهحفاظتازروزنامه

هایاقتدارگرابرایاند.رژیمهایاقتدارگرازندانیشدهیشغلیخودتحتحکومتهاخاطرفعالیتنگاربهروزنامه251کمآوردهاستکهدست

کنند.ترکیه،چینومصرمسئولبازداشتبیشازنگاراناستفادهمیخاموشکردنصداهایمخالفبیشازپیشازابزاربازداشتروزنامه

 .نگاراندرجهانهستندنیمیازروزنامه

تنظیمشدهاست،چین،مصروعربستانسعودی2018نگارانکهآمارآنتایکمدسامبرتهحفاظتازروزنامهبراساسگزارشتازهکمی

 .اندنگارانرازندانیکردهبیشازسالگذشتهروزنامه

نگاردراینکشورمهروزنا68کمنگارانشناختهشدهاست.دستهایروزنامهعنوانیکیازبدترینزندانترکیهبرایسومینسالمتوالیبه

 .هایزندانهستندپشتمیله

نفر28اندوهازندانیشدهنگارانبهاتهاماقدامعلیهدولتدرصدازروزنامه70دهندکهنگاراننشانمیآمارکمیتهحفاظتازروزنامه

 .است2016ترازآمارسالیشنفرب9اند.اینتعدادشود،محکومشدهعنوانمی«انتشارخبرهایدروغ»چهدلیلآنبه

هاینگارانزندانیتوسطدولتدرصدازروزنامه98نگارانبودهاست.عرصهسیاسیپسازحقوقبشرخطرناکترینعرصهبرایروزنامه

 .اندخودبازداشتشده

افزایشیافتهکهچهارنفرا1۳)نفر۳۳هایزندانبهنگارانزنپشتمیلهشمارروزنامه درعربستانسعودیبازداشتزآندرصد( ها

 .درصدبود8شدهزندرجهاننگارانبازداشتاند.سالگذشتهمیزانروزنامهشده

نگاردرچیندرروزنامه47نگارانزندانیدرچیندرسالجاریبخشیازآزارواذیتاقلیتقومیاویغوراست.شمارروزافزونروزنامه

 .برندسرمیزندانبه

هاایدستگیرکردهوآنطورفزایندهنگارانرابهنگاردرزندانهستندوحکومتعبدالفتاحالسیسیروزنامهروزنامه25کممصر،دستدر

 .کشاندهامیرابهدادگاه

 .نگاراندرقارهآمریکاستترینزندانروزنامهونزوئالباسهزندانیبزرگ

هایاخیرنگارانکهدرسالتجاوزوحشتناکجهانیبهحقوقروزنامه»نگارانگفت:زروزنامهجوئلسیمون،مدیراجراییکمیتهحفاظتا

کهخبرهاراپوششدلیلآننگاردرسراسرجهانبهروزنامه251دهد.بهزندانافتادنایازکاهشنشاننمیتشدیدشدهاستهیچنشانه

 «دهند،غیرقابلقبولاست.می

توانیمبپذیریمکند.مادیگرنمیهابردوشهمهکسانیکهبهگردشخبرهاواطالعاتعالقهدارندسنگینیمیاینهزینهتمام»سیمونافزود:

 «کهستمگرانبرایتحمیلسانسوربهزندانمتوسلشوند.

هیچروزنامه آمریکا، ایاالتمتحده نگاریبهدر با دسامبردرزنداننبود. روزیکم تا دلیلشغلخود در کمیته18اینحال، گذشته، ماه

 (ICE) هاتحتبازپرسیادارهمهاجرتوگمرکآمریکانگارانخارجیراکهمدتکمهفتموردازروزنامهنگاراندستحفاظتازروزنامه

 .دشدهبودندهایخودلیلتهدیداتدرکشورشانمجبوربهترکسرزمیننگارانبهاند،ثبتکردهاست.اینروزنامهقرارگرفته

 .شوداندنمینگارانشاملافرادیکهدرطولسالبازداشتوسپسآزادشدهفهرستکمیتهحفاظتازروزنامه

اینکمیتهبا1981نگاراننهادیمستقلوغیرانتفاعیاستکهدرسالکمیتهحفاظتازروزنامه گذاشتهشد. بنیاد درنیویورکآمریکا

هایمبتنیبرنگارانسراسرجهاندرراستایتهیهگزارشازحقوقروزنامه«وعاتآزادبرایرشدجوامعمدنیلزوممطب»اعتقادبهاصل

.کندواقعیت،بدونهراسازتبعاتانتشارآن،دفاعمی



گزارشگرانبدونمرز
آزاروسرکوبخبرنگاراندرجهان،گزارشگرانبدونمرزدرگزارشساالنهخوددربارهوضعیتکشتهشدند.2018خبرنگاردرسال80

گفتهاینسازماندرایرانشهروندخبرنگارانهدفسرکوببرایاهالیرسانهخواندهاست.به«هایکیازمرگبارترینسال»را2018سال

 .اندبوده

 درروزهایپایانیسال که یافت2018گزارشساالنهسازمانگزارشگرانبدونمرز اینسانتشا الدستدر کارمند80کم خبرنگارو

اند.بیشازنیمیازاینافرادبهگفتهاینسازمان،درپنجکشورافغانستان،شانراازدستدادهایخودجانرسانهدرارتباطبافعالیتحرفه

 .اند،سهنفرزنبودهاندقتلرسیدهخبرنگاریکهدراینسالبه80ازاند.سوریه،مکزیک،هندویمنمشغولفعالیتبوده

تنجانخودراازدراینسالازدستدادند.6نفرودرهند8تن،دریمن9تن،درمکزیک11گزارشگر،درسوریه15درافغانستان

بهکشتهشده2018تنازخبرنگارانیکهدرسال49گزارشگرانبدونمرزگفته بهاند قربانیقتلشانایدلیلفعالیتحرفهطورهدفمند

 .اندشده

بهنسبت2018شدهدرسالگزارشگرانبدونمرزدرگزارشساالنهخودازوضعیتآزادیمطبوعاتعنوانکردهآمارخبرنگارانکشته

  .نفرافزایشداشتهاست15سالگذشته،

نشان را منتشره آمار مرز بدون گزارشگران آلمان بخش مدیر ردیسکه، دمیشائیل این هنده که دانسته گذشتههم»واقعیت مانند چنان

 «رود.هایمسلحانهبزرگترینتهدیدعلیهخبرنگاراندرسراسرجهانبهشمارمیدرگیری

 «اند،یکعالمتترسناکاست.بااینحالاینموضوعکهبسیاریازگزارشگرانخارجازمناطقجنگیبهقتلرسیده»اواضافهکرده:

کاپیتال»شدگاندرجریانحملهمسلحانهبهدفترروزنامهمحلیدهنیزششخبرنگارکشتهشدند.چهارتنازاینکشتهامسالدرایاالتمتح

 .ژوئنبهقتلرسیدند28درروز«گزت

پدیدوسهتننیزناتنبهگروگانگرفتهشده60خبرنگاربازداشتشده،۳48چنینهم،2018طبقآمارگزارشگرانبدونمرزدرسال

 .شدند

اینسازماندرگزارشخودبااشارهبهقتلیانکوچیاک،خبرنگارافشاگراهلاسلواکیوجمالخاشقجیخبرنگارمنتقدسعودییادآورشده،

افشاگرانه تحقیقات دلیل به خبرنگاران قتل سختنشان»شان میگر قیمتی هر به که است کسانی روزنامهسری کهخواهند را نگارانی

 «رساند،واداربهسکوتکنند.شانبهمنافعآنهاگزندمیقیقاتتح

 .خواندهاست2018بارترینکشوربرایخبرنگاراندرسالگزارشگرانبدونمرزافغانستانرامرگ
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ارشگرانبدونسالگذشتههیچخبرنگاریدرعراقامسالجانخودراازدستندادهاست.بهنوشتهگز15درمقابلبراینخستینباردر

بوده«پایانجنگیخونین»منزله)داعش(به«دولتاسالمی»گیریموصلودیگرمناطقاستراتژیکازتصرفگروهتروریستیمرزبازپس

 کهشمارزیادیازخبرنگارانقربانیآنشدند.

ایوشهروندخبرنگارانیادشدهنگارانحرفهبرایروزنامه«ترینزندانجهانرکوردداربزرگ»عنوانچنینازچینبهدراینگزارشهم

 .اندهایبزرگجهانبرایخبرنگارانلقبگرفتهعنوانزنداناست.پسازآنمصر،ترکیه،عربستانوایرانبه

نکردهدرهادرایراناشارهوعنواویژهشهروندخبرنگارگزارشگرانبدونمرزدربخشدیگریازگزارشخودبهوضعیتخبرنگاران،به

رسانیآزادوتغییردموکراتیکایفاهایاجتماعیبرایاطالعها،شهروندخبرنگاراندرایراننقشپررنگیرادرشبکهپیسرکوبرسانه

 .کنندمی

 .اندگفتهاینسازمان،شهروندخبرنگارانایرانیبههمیندلیلهدفاصلینهادهایاطالعاتیوسپاهپاسدارانبودهبه

برند،شهروندسرمیخبرنگاریکهاینکدرایراندرزندانبه28آمارارائهشدهازسویگزارشگرانبدونمرزدوسومازمجموعطبق

 .خبرنگارهستند

پوششمی را دراویشگنابادی اخبار که نور مجذوبان سایت گردانندگان هنگامهبازداشت نظیر خبرنگاران از شماری دستگیری و دهد

نیوز(بهدلیل)مدیرسایتبانهزاده)خبرنگارسابقشرق(وشجاعحسین)خبرنگارروزنامهابتکار(،مسعودکاظمیویانخوشحالشهیدی،پ

 .اندکهدراینگزارشساالنهبهآناشارهشدهاستهایاجتماعیازجملهمواردیبودهانتشارمطالبانتقادیدرشبکه

بیشخبرنگاردرجهانبهگروگانگرفتهشده60کمحالحاضردستگفتهگزارشگرانبدونمرز،دربه گیریدرتراینمواردگروگاناند.

داعشوپسازآنشورشیانحوثی.)یکمورد(بودهاستمورد(واوکراین11)مورد(،عراق17)بامورد(وپسازآنیمن۳1)باسوریه

.اندخاورمیانهذکرشدهگیرانخبرنگاراندرمنطقهترینگروگاناصلی

کند.اینسازمانگفتهدردهطورساالنهگزارشیراازوضعیتآزاروسرکوبخبرنگارانارائهمیبه،1995گزارشگرانبدونمرزازسال

.اندرسانیکشتهشدهخبرنگاردرجهانبههنگامانجاموظیفهاطالع702سالگذشتهمجموعا



 بوکیفیسساریبراوشرمرسوایی
هاکاربرهانیزدرزاطالعاتخصوصیمیلیونازسرگذراند.محورعمدهاینجنجال2018بوکروزهایبهشدتخبرسازیرادرسالفیس

.ترینرسواییرافروشاطالعاتکاربرانبهشرکتمشاورهسیاسیکمبریجآنالیتیکارقمزدبود.بزرگ

ترینسالکاریبودهاست.چندینرسواییبرسرزبهکاراینشبکهاجتماعیپرطرفدار،سختبوک،اززمانآغابرایفیس2018سال

هاکاربر،بوکباشرکتکمبریجآنالیتیکاوفروشاطالعاتشخصیمیلیونویژهافشایهمکاریفیسانتشاراطالعاتخصوصیکاربرانبه

 .مواجهکردبوکراباانتقادهایشدیدیگذارفیسمارکزاکربرگپایه

بوکمیلیونکاربرفیس87ها،بهاطالعاتشخصیدرماهمارسفاششدشرکتکمبریجآنالیتیکا،یکشرکتمشاورهسیاسیوتحلیلداده

جانبهآنهابهبررسیابعادهمهبوکتالشکردنداینموضوعراکوچکجلوهدهند،امارسانهدسترسیداشتهاست.درابتدامسئوالنفیس

بدوناینپ اطالعیازاینموضوعداشتهباشند،برایتبلیغاتسیاسیوانتخاباتیدرکهآنرداختهوگزارشدادندکهاطالعاتکاربرها ها

 .اختیارکمبریجآنالیتیکاقراردادهشدهاست

 .سوءاستفادهازاعتمادکاربرانبودهاستبوکپسازآنبودکهزاکربرگمجبوربهعذرخواهیازکاربرانشدهواقرارکرد،ایناقدامفیس

 .بوکواکنشنشاندادندشدتبهاینحرکتفیسخواهودموکراتبهمدارانآمریکاییازهردوجبههجمهوریسیاست

اند.درمقابلدهآمریکامداخلهکردهونتیجهآنراتغییردا2016جمهوریسالهادرانتخاباتریاستهابراینباوربودندکهروسدموکرات

هایاجتماعیباواقعیتهمخوانیندارد.جمهورآمریکا،درشبکهخواهاناعتقادداشتندکهتصویرارائهشدهازدونالدترامپ،رییسجمهوری

 .هاینمایندگاندرکنگرهحاضرشدشدتاینانتقادهابهحدیباالگرفتکهاواخرماهآوریلزاکربرگبرایپاسخبهپرسش

کهگریبانفیسپسازآننوبترسوایی دیگربود موفقشدندهایجدید پیشفاششدهکرها دوماه براینمونهحدود بگیرند. بوکرا

 فیس50اطالعاتخصوصی دسامبر ماه در سرقتببرند. به را کاربر امنیتیمیلیون یکحفره بروز دلیل به کند اعالم شد بوکمجبور

 .روزقابلدسترسهمگانبودهاست12مدتدهفتمیلیونکاربربههایمنتشرنشدهحدوعکس

20طوریکهپاییزامسالسهاماینشرکتبرایمدتیسقوطثیرگذاشتبهابوکدربازارهایبورسنیزتهاطبیعتابرسهامفیساینجنجال

 .آمدزاستچناندرسقوطسهامهمباوجودبوکدرصدیراتجربهکرد.هرچنددرنهایتفیس

ترروبروخواهددهدکهزاکربرگبهزودیبابحرانیعمیقبوکاحتمالمیگذاراننخستینفیسنامیازمشاورانپیشینوسرمایهراجرمک

 .بوکاستهمازبینرفتناعتمادکارمندانفیسشدوآن

 کهوب۳0اینشرکتدرحالحاضر آنگونه و دارد اسایتتاگسهزارکارمند کارمندانرفتهزمکشاو دیگرحاضرنامینقلکرده، رفته

بوکدربیرونراندهشدنمسلمانانروهینگیاازمیانمار،جداییبریتانیاشانرابهرویبرخیموضوعاتمثلنقشفیسنخواهندبودتاچشم

 .اعتناباشندینمسائلبیجمهوریآمریکاببندندوبهایامداخلهدرانتخاباتریاست(برگزیت)ازاتحادیهاروپا

 <«رفتتابهحالکارمندانتوجهچندانیبهاینموضوعاتنداشتند،چونسهاماینشرکتمثلموشکباالمی»اواضافهکرده:

کاسههادرنهایتهایفناوریدرسیلیکونولییکنگرانیبزرگترازنگرانیدرموردسقوطسهامدارندوآناینکهاینرسواییاماشرکت

 .تصویببرساندهابههایاینشرکتنگتنرالبریزکندوکنگرهقوانینیرادرجهتمحدودکردنفعالیتیصبرواش

هایشنوابرایشنیدنهاموجبشدهتاگوشهابراینباورندکهاینرسواییدراینبینبسیاریازکارشناسانامنیتآنالینوحفاظتازداده

هاییکهازجنجالتریندرسیکیازمهم»گیرد.جنیگبهارتبهتاگسشاوگفته:بوکصورتمیهاستازفیسدکهمدتانتقاداتیپیداشون

مابهشفافیت،مسئولیتوبررسیبوکنمیبهفیسکمبریجآنالیتیکاگرفتهشد،ایناستکهکاربرانبهچشمخوددیدند تواناعتمادکرد.

.«مستقلنیازداریم



سینما
«مارکسجوان»حضور ازبرلینالهبهشرحزندگیشخصیتگیریازفیلمشمارچشمدربرلیناله. درایندوره اند.هایتاریخیپرداختهها

مارکسجوان» فیلم مهم« از آنیکی شکلترین روند فیلم این زندگیخصوصیگیرینظریههاست. با پیوند در تصویرمارکسرا اشبه

.کشدمی

شوند.تنهادربخشرقابتیسهفیلمهایتاریخینمایشگذاشتهمیوهفتمیندورهجشنوارهفیلمبرلینزندگیشماریازشخصیتدرشصت

دراروپا،«هاجازکولی»نوازموسیقیوگیتاریست،بداهه«جانگوراینهارت»پردازند.نخستفیلمافتتاحیهدربارههایهنریمیبهچهره

 .سازسوئیسیوسرانجامیوزفبویس،هنرمندنامدارآلمانیوجاکومتی،نقاشومجسمهسپسزندگیآلبرت
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اینفیلمساختهرائولپکاست.پکدرسال دربخشویژهجشنوارهفیلمیجدیدینیزاززندگیکارلمارکسبهنمایشگذاشتهشد. اما

آمدهودرکشورهایمختلفیازجملهدر 195۳ دورانزئیردرهائیتیبهدنیا وایاالتمتحدهآمریکا )جمهوریدمکراتیککنگوامروز(

سرپرستی1997تا1996هایکودکیونوجوانیخودراگذارندهاست.اوسپسدرپاریسوبرلینبهتحصیلفیلمپرداخت.پکدرسال

 .وزارتفرهنگهائیتیرانیزبرعهدهداشتهاست

و(2002)درسالهایبرلینآید.اوعضوهیئتداورانجشنوارهشمارمیازکارهایدرخشانپکبهیکی«لومومبا،مرگیکپیامبر»فیلم

 .بودهاستوهماکنونساکنفرانسهاست(2012)درسالکن

نگلیسیهایمختلفازسهزبانآلمانی،فرانسویوافیلممارکسجوانمحصولمشترکفرانسه،آلمانوبلژیکاست،کهبنابهموقعیت

 .کند.اشتفانکونارسکهنیزایفاگرنقشفریدریشانگلساستاستفادهشدهاست.دراینفیلمآگوستدیل،نقشمارکسجوانراایفامی

آغازفیلممحسوب«راینیشهتسایتونگ»گیرد.همکاریمارکسبانشریهرادربرمی1848تا184۳داستانفیلمزندگیمارکسازسال

 .یابدبانگارشمانیفستکمونیست،اینمرحلهازفعالیتنظریوسیاسیمارکسجواندراینفیلمپایانمیشودومی

دراینفیلمنیزکارگردانکوشیدهاستتلفیقیاززندگیخصوصیوسیاسیاغلبفیلم علمی-هایپکمضمونیسیاسیواجتماعیدارند.

 .رپکوپاسکالبونیتزراستنامهنیزاثنمایشگذارد.فیلممارکسرابه

بارمارکسدرتبعیددرپاریسنگاهپکبهمارکسدراینفیلم،تاریخیوتاحدودیزیادیهمراهباستایشاست.فیلمزندگیسختومشقت

 .شودکشد.شخصیتسرکشوانتقادیمارکسدراینفیلمبرجستهمیوبروکسلرابهخوبیبهتصویرمی

خاطرعشقبهمارکسرابطهباخانوادهاستکهبه«جنیفونوستفالن»محوریدراینفیلمرابطهمارکسباهمسرشیکیازموضوعات

 .گرایداشبهسردیمیاشرافی

ههایشطرنجایندوستیبهاوبازیگساریها،میوجدلپردازد.بانمایشبحثچنینبهآغازدوستیمارکسوفریدریشانگلسمیفیلمهم

شودکهایندوجمالتیرابهدنبالهماداگونهتاکیدمینظریمارکسوانگلسبدینفکریوهمایبرهمشود.درصحنهتصویرکشیدهمی

 .یابدپردازجنبشکمونیستیتاپایانزندگیمارکسادامهمیگریکدیگرند.دوستیایندونظریهکنندکهتکمیلمی

 و شخصیتنمایشمناسباتخصوصی مارکسبا نظریهسیاسی باکونین، میخائیل نظیر تاریخی پیرهای آنارشیست، انقالبی ژوزف-پرداز

هایفلسفیوسیاسیمارکسگیرینظریهشناسفرانسوی،آرنولدروگه،نویسندهآلمانیدراینفیلمبهدرکشکلپرودون،فیلسوفوجامعه

 .رساندیاریمی

هااستفادهشده،هاواسنادکهدراینفیلمنیزازآنشود.بنابهبرخیروایتعکسنیزیادمیلسبرمارکسوبهدرفیلمازتاثیرگذاریانگ

 .کندهایکالسیکانگلیسیراآغازمیمارکسبهتوصیهانگلسمطالعهاقتصاددان

هم کنارمنازعاتسیاسیونظریمارکسبا در بهشرایطاجتماعیومعیفیلم ایندوراننیزنگاهیکوتاهرزمانش، در کارگر شتیطبقه

هایکارگریدراینشهر،موضوعکارکودکانوغیرهبایدبهاندازد.دراینفیلمنمایشکارخانهنساجیپدرانگلسدرمنچستر،محلهمی

 .هایانقالبیمارکسوانگلسفهمیدهشوندهایمادیتکویننظریهعنوانتوضیحیبرایزمینه

دهدکههمسرانمارکسوانگلسدرتدوینایناثرتاریخیحضوررساند،نشانمیبهپایانمی«مانیفستکمونیست»فیلمکهبانگارشاین

 .اندوتاحدودیمشارکتداشته

توجهبهداده بهالبتهبا واقعیتنیست. منطبقبا گفتکهشرحبرخیازوقایعکامال  فهایتاریخیباید آشناییمارکسوطورمثالدر یلم

پاریس در روگه آرنولد خانه حالیصورتمیانگلسدر در اینگیرد، آشناییمستقیم که سال به هیئتتحریریه1842دو در و کلن در

 .گردددرکلنبرمی«راینیشهتسایتونگ»

جنبش جدیدیکه گرفبراینسل طریقکتبتاریخیفرا از تنها کمونیستیرا بیهایانقالبیو فیلم این دیدن فیلمته، است. شکآموزنده

هایمارکسوانگلسبودهوپیوندمیانمبارزهسیاسیوگیرینظریههایاجتماعی،زمینهاصلیشکلکوشدنشاندهدکهدرکواقعیتمی

.آمدهاستشمارمیکاریضروریبهاجتماعیدرآندورانراه-مباحثفلسفی



جشنواره در هنر. و فرهنگ لهستانی فیلم شد، برگزار سویل اسپانیایی شهر در که اروپا سرد»سینمای جنگ پاول« کارگردانی به

 .نامه،بهترینتدوینوبهترینکارگردانیپاولیکوفسکی،پنججایزهاصلیرادروکرد:بهترینفیلم،بهترینهنرپیشهزن،بهترینفیلم

جایزهبهترینکارگردانیرا«ایدا»بافیلم2014گیرد.باراولدرسالینجشنوارهجایزهمیایندومینباراستکهپاولپاولیکوفسکیازا

 .دریافتکرد

کند،بهعنوانبهترینبازیگرزنشناختهشد.اوبهعلتباردارینتوانستایفامی«جنگسرد»یواناکولیگ،کهنقشیکزنخوانندهرادر

 .دراشخصادریافتکنددرجشنوارهحضوریابدوجایزهخو

اینفیلمداستانعشقمیانیکزنخوانندهورقصندهویکنوازندهپیانودردورانجنگسرداست.عشقایندودرسایهحکومتپلیسی

 .گیردآنزماناروپایشرقیپایانیتلخمی

ازآنخو هاینقشیکآرایشگرسگ«دوگمان»دساخت.اودرفیلممارچلوفونته،هنرپیشهایتالیایی،جایزهبهترینبازیگرمرداروپارا

می ایفا کهپایاوبهماجراهایجناییکشیدهمیخانگیرا بینکند فونتهپیشازایندرجشنواره بهترینبازیگرسالشود. المللیکنهم

 .شناختهشدهبود

 .رابهترینکمدیسالدانستازبریتانیاآرماندویانوچیبهکارگردانی«مرگاستالین»هیئتداورانآکادمیفیلماروپایی،فیلم



هایزندگیرومیاشنایدراست،تنهاجایزهبهترینموزیککهبازآفرینیرویدادهاوخاطراتیازآخرینماه«سهروزدرکبرون»فیلمآلمانی

 .متنرادریافتکرد



انگیزیخلقکردهکهپیامروشنیدارد.کارگردانبهامیدروشنگری،وفاداریبهمدربرلینالهکمدیغ«سویامیدآن»آکیکوریسماکیبافیلم

 .کندنیمهاتوپیاییبازگومی-انسانیتوحمایتازپناهجویانرادرچارچوبروایتینیمهواقعی

«سویامیدآن»اینفیلمباعنواننامفنالندیاکرانشد.کارگردانبه(Aki Kaurismäki) درشمشینروزبرلینالهفیلمآکیکوریسماکی

 .کنندنظرمثبتبسیاریازمنتقدانسینمارادرپیداشت.حتیبرخیاینفیلمرانامزدیجدیبرایدریافتخرسطالییارزیابیمی

فرانکوساختهجان«آتشدردریا»فیلمجدیدکوریسماکیدربارهسفروزندگیپرمخاطرهپناهجویانبهاروپاست.درسالگذشتهنیزمستند

 .ُرزیتوانستبانگاهیبهزندگیپناهجویاندرایتالیاخرسطالییبرلینالهراازآنخودکند

 خالد«سویامیدآن»فیلم زندگی نقشبه پناهجویسوریمی)با پشتآفرینیشروانحاجی(، با که نهادندهپردازد سرانجامسر کشور ها

 .آوردفنالندسردرمیناخواستهازهلسینکی،پایتخت
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خودراپنهانکردهوایازذغالسنگدهدکهزیرپشتهایگیراومعناداربراینخستینبارخالدرادریککشتیبارینشانمیفیلمباصحنه

شورهایاروپایشرقیخالدازجهنمحلبفرارکردهودرجریانسفردرمرزیکیازک.کشدحالباصورتولباسیسیاهخودرابیرونمی

 .شودهابرایمدتطوالنیقطعمیازخواهرشبهاجبارجداشدهوارتباطآن

بازماندگانخانواده وخواهرشکهتنها بروجدانخالدسنگینیمیقطعارتباطخالد مسئولنسبتبهسرنوشتشانهستند، را کندوخود

 .کوشدهرچهزودترازسرنوشتخواهرشاطالعیکسبکندندمیداند.اوپسازمعرفیخودبهپلیسفنالخواهرشمی

دهند،اماشدگاندراینشهرخبرمیهاوسازمانمللمتحدازبمبارانشدیدحلبوافزایشکشتهزمانباورودخالدبههلسینکیرسانههم

بررسی درخواستپناپساز مهاجرتفنالند و پناهجویان اداره مسئوالن میهایاولیه رد را بههندگیخالد او بازگرداندن دستور و کنند

 ...کنندمرزهایسوریهراصادرمی

گویدهایاولیهمیگذارد.خالددربررسیهایدوگانهبرخیافرادعادیونهادهایدولتیباپناهجویانرابهنمایشمیخوبیبرخوردفیلمبه

«شکار»راستیونژادپرستنیزدرپیهایدستدرفنالندگروه.پلیسقرارگرفتهاستکهچگونهدرمجارستانموردضربوشتمماموران

 .هاوپناهجویانهستندتاباتنگکردنعرصهبرآنان،پناهجویانرابهترککشورشانوادارکنندخارجی

هاینیرومنداتوپیاییداردبههمیندلیلبرخیشمولفهاآیدکهکارگردانامیدبهانسانیتدارد.فیلمدرچارچوبکنونیازنامفیلمنیزبرمی

سازد.گرماییاند.کوریسماکیدرسنتنیرومندسینمایاروپافیلممیخوانده«واقعیتسخت»درکنار«افسانهوقصه»منتقدانآنراروایت

.دهدکهفضایسردفنالندبهفراموشیسپردهشودخیزد،اجازهمیکهازفیلمشبرمی

***
2018سالایران،اسالمیبرایجامعهایرانباشد.حکومتچالشترینبزرگ،2019سالشایدتوانگفتکهبندیمیدرجمع

ایزلزلهچونهمهاایبودهاست.اینبحرانهایسیاسیواقتصادیعمدهکشورشاهدبحراناینرادرشرایطیسپریکردکه

2018.تحوالتودگرگونیسالهاسترادرسطحداخلیوخارجیدگرگونساختسالمیماهیتحکومتااجتماعی،-سیاسی

نهتنهاسالیسرنوشتسازبدانند2019باعثشدهکهاغلبکارشناساندرامورایرانسال بلکهآنرانقطهعطفیدر،را

.شماربیاورندایبههللاعلیخامنهاسالمیتحترهبریآیتحکومتکارنامه

 دیگراز ایران،سوی علیه آمریکا دولت اقدامات موازات واش،به میان نظامی رویارویی بروز اسرائیلنگتنیاحتمال وو

ترازششماهپسازآغازکندکهصادراتنفتایرانرادرکمایاالتمتحدهتالشمی.زیادترشدهاستعربستانعلیهایران

کوشدتاازشرایطافزایشقیمتنفتاستفادهکندوفروشراحداقلبهمیومتاسالمیحکهابهصفربرگرداندودرمقابلتحریم

.هزاربشکهدرروزرساندهواینراتازمانپایانریاستجمهوریدونالدترامپحفظکند700

دلیلبرگزاریانتخاباتهسالآیندهخورشیدیب«التهابات»یکیازمشاورانفرماندهکلسپاهپاسدارانانقالباسالمینسبتبه

کارانسردستهتبه ایهللاخامنهآیتپیشازایننیز.مجلسشورایاسالمیواعتراضاتصنفیوکارگریدرایرانهشدارداد

98ممکناستنقشهرابرایسال»آمریکاباشدو«کاریفریب»شانبههشداردادهبودکههمهبایدحواسحکومتاسالمی،

 .«دکشیدهباشن

88جمهوریسالماهعلیهمعترضانبهنتیجهانتخاباتریاستمحمدنائینیکهبهمناسبتسالروزتظاهراتحکومتینهمدیعلی

پیشدرایالمسخنمی گفت:درسالآیندهاو.درایرانبهوقوعبپیوندد«دوالتهاباساسی»98بینیکردکهدرسالگفت،

بایدگفتانتخاباتنقشکاتالیزوربرایفراهمکردنزمینهنافرمانیمدنیرادارد.ازطرفدیگریانتخاباتمجلسراداریمکه»

 .«اندهایصنفیوکارگریتمرکزکرده)دشمنان(برفشارهایاقتصادیدرحوزه

اعتراضهمایخامنه ادامه با زمان سال اسفندماه در ایران دشمنان»،1۳96هایکارگریدر کردرا« تالشمتهم که بود ه

 .«رکودی،لنگیازسویکارگرانبهوجودبیاورندیاکارگرهارابهاینکاروادارکنند»:کنندمی

شبکهنفوذآنان»براینباورندکه«دشمنان»براساسگزارشخبرگزاریایسنا،مشاورفرماندهسپاهگفتهاست:ازآنروکه

 .«اندگذاریکردهسرمایه»،برفضایمجازی«اندالببرگشتهنخوردهوملتایرانازانقدرکشوردست

تأثیراتمخربودرایجادناآرامی»معرفیکردهکه«فضایفراخوانوتخریبباورهایاساسی»نائینی،فضایمجازیرا ها

.«گریداردویران

همدراصفهانگفته«امامحسین»سداریخبرگزاریتسنیمهمگزارشکردهکهعلیفضلی،فرماندهدانشگاهافسریوتربیتپا

این.«باشد98هادرسالشانراجمعکنندومابایدبیدارباشیم،ممکناستجنجالکنندونقشهاصلیآنهمهبایدحواس»که

درآنسالنیزگفتهکه96ماهسالودربارهاعتراضاتدی«بهدشمنپهلوندهند»کردهکه«توصیه»فرماندهسپاهبهجوانان

.«هامقابلهومواجههکردندهاواقعیتاستامامردمباآنهایگرانیوتورمفتنهکردند،اینبهانهبه»

یکروزقبلازشروعدهندههراسسرانحکومتاسالمیاستکهبیشازپیشنگرانآیندهخودهستند.ایناظهارنظرهانشان

اسالمی،اینچنینسابقهحکومتساله40راضاتمردمیشدکهدرطولعمرترینموجاعت،ایرانشاهدبزرگ2018سال

هایجوانانوبیکارانوخانوادهبرجستهبودایناستکهمعترضاناغلباز2018جدیدیکهدرتظاهراتسالپدیدهنداشت.

دستبود.تهی

درجریاناستهایایرانهایکارگریدربسیاریازشهردرحالحاضراعتراضاتمردمیواعتصاب ،ومراکزمطالعاتی،

.گسترشخواهدیافت2019هایاجتماعیوسیاسیمعترضاندرسالکنندکهاعتراضاتباتغییرسقفخواستهمیبینیپیش

مهرهایاطرافآندرجرایاناست.خبرگزاریشوداعتراضاتدردانشگاهتهرانوخیاباناکنونکهاینمطلبمنتشرمیهم

درفضایمجازیبرایتجمعدانشجویاننوشتکهفرماندهنیرویانتظامیدرموردبرخیفراخواندهمدی،روزدوشنبه ها

«هرگونهتجمعنیازمندمجوزاست.»مقابلدانشگاهتهرانگفت:

ازجملهالمللیزاییدرروابطبینتاثیربهسویژهانقالبدیگریدرایران،بهگمانهرگونهتغییروتحوالتدرجامعهایران،بی

ایمنجرخواهدشد!وبهیکآرامشمنظقه«نیابتی»بهاصطالحیهادرجنگ

2018سیویکمدسامبر-1۳97دوشنبهدهمدیماه


