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 Political سياسی

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ جنوری ٠۴

  ٢٠١۴ و چشم انداز ٢٠١٣بررسی وقايع مھم سال 

٢  
 قحطی و گرسنگی رعب و وحشت و مرگ و مير و فرار و. اھی بوديه، سال سي برای مردم سور٢٠١٣ سال :سوريه

نيروھای دولتی و مخالفان مسلح آن به خصوص جھادی ھا، زندگی مردم سوريه . زند در چشمان مردم سوريه موج می 

 ۀکودکان، زنان و مردان برای نجات جان خود در حال فرار از خانه و کاشان. را با مخاطرات زيادی مواجه کرده اند

 ھزار نفر رسيده ١٢٠ اند به بيش از  ر جنگ داخلی سوريه از دست دادهشمار کسانی که جان خود را د. خود ھستند

  .اند  ھا نفر آواره شده  ميليون. است

اين پناه جويان اغلب خود را . به گزارش سازمان ملل متحد، حدود سه ميليون سوری به خارج از کشور فرار کرده اند

اين .  حدود يک ميليون نفر از آوارگان سوری کودک ھستند.اند  به کشورھای ھمسايه، شامل ترکيه، لبنان و اردن رسانده

بعضی بايد برای کمک به درآمد خانواده کار .  شوند  از ھم پاشيده و اغلب بدون پدر بزرگ میئی ھا ه کودکان در خانواد

  . کنند  ھا ھمراه مادران شان در چادر در يک اردوگاه پناھندگان در لبنان زندگی می اين بچه. کنند

 شده تا به ميليون ھا سوری آواره ای دالر ميليارد ۵/۶سازمان ملل متحد، ھم چنين خواھان پرداخت مبلغ کمکی معادل 

  . کمک کند که طی دو سال و نيم اخير به ناگزير از خان و مانشان گريخته اند

ون از اين مبلغ برای کمک به  ميلي٣٠٠ ميليارد و ٢والری آموس، مدير دفتر امدادرسانی سازمان ملل متحد، می گويد 

  .پناه جويان سوری مورد نياز است

سخنگوی کميساريای عالی پناھندگان سازمان ملل، می گويد با فرارسيدن فصل سرما و بارندگی، نياز به اين دست 

 .کمک ھا افزون شده است

 ميليون ٣٠٠ ميليارد و ٢  ھزار سوری طی سال آينده، خواستار٣٠٠ ميليون و ٩سازمان ملل برای کمک به بيش از 

 . درصد از اين ميزان کمک را دريافت کرده است۶٢ شده، اما گفته است که تاکنون تنھا دالر

 با . درصد از کل جمعيت سوريه از کشورشان است۴٠برآوردھای سازمان ملل متحد حاکی از بی خانمان شدن حدود 

 سازمان ملل به آوارگان سوری می رسد، نياز به اين وجود کمک ھای گوناگونی که از کشورھای مختلف و از طريق

 .دست کمک ھا به ويژه خوراک و پتو، بيش تر شده است

فر جان خود را از  ن١۴٠٠مبر، بيش از ئی در ماه سپتايميک اثر حمالت ک مورد درين که فقط در يمھم تر از ھمه ا

 به ئیيمياک ھای  ده بود که استفاده از سالحھشدار دا به حکومت سوريه امريکا جمھور  سئيک اوباما، ربار. دست دادند

 گفت که ]سنبله [ ھشتم شھريور- ست  آگ٣٠اوباما، . ی جدی خواھد داشتھا است و پيامد» خطر قرمز«معنای عبور از 
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سبت به ن المللی گسترده ای را موجب شد تا نيه بازتاب بين قضي اما ا.تواند بدون مجازات بماند  نمی ئیيمياکاين حمالت 

  .ديه اقدام قاطع تری به عمل آي سورئیايميکيحات انھدام تسل

يحات ل تسلواتی جامع و ضربتی کنتريمبر در مورد طرح عملامريکا در ماه سپته و ين کشتار سبب شد که سران روسيا

ً امريکاه و يمبر روس سپت١۴ در  .يه به توافق برسند سورئیايميک ک ي« ظرف مدت هين شدند که سوري خواھان ا مشترکا

 قرار ئیايميکيحات ل تسلون المللی کنتري سازمان بئیار ناظران اجراي خود را در اختئیايميکيحات موجودی تسل» ھفته

ل طرح ين دليبه ھم. ا داشته باشدي مقام چھارم را در دنئیايميکيحات ه از نظر حجم تسلين زده می شد که سوريتخم. دھد

حات صورت برداری و ين تسلير منتظره از ايار کوتاه و غي چرا که در زمانی بست استي حائز اھمامريکاه و يروس

. ابدي خاتمه ٢٠١۴ اول سال ۀميات انھدام در نيقرار است عمل. حات برداشته شدين تسلي برای انھدام ائیبالفاصله گام ھا

ن طرح يعا کرد از موفق ترن طرح شد که می توان اديق ايه موجب توفيرش سوريه و پذيری روسيگي، پامريکافشار 

 .حات پس از جنگ جھانی دوم استيل تسلوھای کنتر

ز در مورد دفعات يدی نيه است و گزارشات جدي در سورئیايميکيحات  کاربرد تسلۀر پرونديگيسازمان ملل، ھم چنان پ

ا يبشار اسد (نازعه ن ميک از طرفين که کام يحاتی منتشر کرده اما ھنوز به طور قاطع در مورد اين تسليکاربرد چن

ن اتھام به طور مستند متوجه بشار اسد ياگر ا.  به کار برده اند گزارش قاطعی وجود نداردئیايميک ۀاسلح) ن مسلحيمخالف

 .ات جنگی ارجاع دھدين المللی جنايت سازمان ملل خواھد توانست پرونده را به دادگاه بيشود شورای امن

 ھای سکوالر و  گروه. سد به داليل مختلف و عدم اتفاق نظر تضعيف شده استبه نظر می رسد که اپوزيسيون بشار ا

اپوزيسيون غير نظامی خارج از کشور در رقابت با نيروھای    ھا ھستند و رو در رقابت با اسالم گرايان و جھادی ميانه 

گروه ھای جھادی مانند جبھه .  ميالدی بارھا با يکديگر درگير شدند٢٠١٣ ھای اپوزيسيون در سال  گروه. مسلح داخلی

   .در حال قدرت گرفتن ھستند» النصر«جھادی 

النصره و دولت   گرايان تندرو مانند جبھه اسالمی، جبھه   از شمال و غرب سوريه در دست اسالمئیبخش قابل اعتنا

  .شوند  خليج فارس حمايت می ۀاسالمی شام و عراق است که از سوی کشورھای عربی حوز

هللا و درگيرشدن بيش تر نيروھای حکومت اسالمی در جنگ داخلی سوريه نيز اوضاع  د نيروھای حزب ھم زمان ورو

اين در حالی است که در شمال شرق سوريه مردم کرد اين نواحی بيش از . اين کشور را بيش از پيش پيچيده کرده است

 .سست شدن رابطه با دولت مرکزی است ھستند که معطوف به خودمختاری بيش تر و ئیپيش در حال ايجاد ساختارھا

ت گروھای ي افراطی و فعالئینه برای گسترش اسالم گرايبه اين ترتيب، اين احتمال زياد است که با سقوط بشار اسد، زم

ن يستی مشابه القاعده در اين کشور آماده گردد و منطقه را به ناامنی ھای زيادی سوق دھد و مناقشات خطرناکی بيترور

ر جنگ ھای يجاد کند و آن ھا را در گيھودی ايحی، و يعی،علوی، دروز، مسيملی و مذھبی مانند سنی، شگروه ھای 

ل، يه مانند ترکيه، لبنان، اسرائيتی پای کشورھای ھمساين وضعيبی ترديد چن. ی کندئی و منطقه ئه ير ناحيان ناپذيپا

 .ندن مخاصمه بکشايه به ايران را به عنوان حامی سوريعراق و حتی ا

 نفر کشته ۵١٧، تنھا در شھر حلب در شمال سوريه ٢و ي برگزاری کنفرانس موسوم به ژنۀ اخير و آستانۀظرف دو ھفت

، برگزار خواھد ١٣٩٢ ]دلو[ دوم بھمن- ٢٠١۴ جنوری ٢٢کنفرانس صلح سوريه . و صدھا نفر ديگر زخمی شده اند

ر از ھمه حاضر به ترژيم اسد ھم کم. رانس نيستند کنف نيروھای اپوزيسيون حاضر به شرکت در اينۀاما ھم. شد

 حلی سريع برای رسيدن به توافق انسانی و اجتماعی  تر کسی انتظار دارد که در اين کنفرانس، راهکم. ھمکاری است

  .پيدا شود

 س اطالعات ارتش مصر رائيسی ريس جمھور مذھبی، ژنرال عبدل الفتاح السئي، ر٢٠١٢ست  در دوازدھم ماه آگ:مصر

ه او يک سال بعد عليسی، کم تر از يد شايد آن موقع کسی فکر نمی کرد که ژنرال السير دفاع خود برگزيبه عنوان وز
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ر قاھره دست به راه يدان تحريگر مصری ھا به سمت مي، بار د٢٠١٢انی سال يدر روزھای پا. اقدام و زندانی کند

ن امذھبيون به معترض. ه شده بود اعتراض کننديمد مرسی تھس قانون اساسی که توسط محيش نويه پي زدند تا علئیپيما

عی از اقشار مختلف يف وسين دولت مرسی، طامخالف. و دست کم ده نفر را کشتندکه اعتصاب کرده بودند حمله کردند 

، جويان، کارگران و به طور کلی مردم آزاده، طرفداران حسنی مبارکيان آن ھا زنان، دانشمردم مصر بودند که در م

ن که محمد يبا توجه به ا. ده می شدنديز دين نيروابسته به اخوان مسلميو مسلمانان غ) قبطی ھا(حی يت ھای مسياقل

  . اقتصادی ناموفقی داشت، حاکميتش بسيار شکننده بودۀف انتخاب شده و کارناميار ضعيتی بسيمرسی، با اکثر

تری يشن سال سقوط دولت حسنی مبارک، شدت بياسبت دومتی پراکنده داشت اما به منيان سال ماھياگرچه تظاھرات پا

ل ھا و برق در ي ارزاق عمومی، سوخت اتومب با گسترش تظاھرات،. افتي ادامه ٢٠١٣دا کرد و در سرتاسر بھار يپ

 .ان بوديرنظاميتری از غيشجه کشته شدن تعداد بينت.  مصر فلج شدندۀاب شد و شھرھای عمديھمه جا کم

 از جوانان مصری شروع به جمع ئیگروه ھا.  سازماندھی و شکل تازه ای به خود گرفتاپريلماه ل يتظاھرات از اوا

ن ي اولۀبه خود نھاده بود در آستان» تمرد«د که نام ين نھضت جديا. دی کردنديآوری امضای مردم و طرح مطالبات جد

 خواستار ٢٠١٣ جوندر اواسط ماه ی شد و و أون ريلي م٢٠ش از يسالگرد حکومت محمد مرسی موفق به جمع آوری ب

ه ای مصر يانيدان نھاد و در بيسسی پای به مين اوضاع و احوال بود که ژنرال ال سيدر ا. دياستعفای محمد مرسی گرد

 ۀيانين بيبه دنبال ا. ه شده استين مرسی تجزاان و مخالفيف کرد که به دو گروه حاميرا جامعه ای در حال سقوط توص

. ک کودتای نظامی مشکوک شدنديان و امکان وقوع يات نظاميقه ھای درونی محمد مرسی نسبت به نسی بود که حليالس

 .ت نخواھند کردين حمايکی از اعضای اخوان المسلمياست جمھوری يان مصر از ريگر مشخص شده بود که نظاميد

د شد که در آن يدولت جدت أيک ھينش يسی و مرسی صورت گرفت ژنرال خواھان گزين السين مالقاتی که بيدر آخر

دگان مرسی يه برگزيد کلين صورت بندی جديدر ا.  و دولت قدرت قانون گذاری داشته باشدئیر قدرت اجراينخست وز

گفته می شود که . است جمھوری مستعفی می شديد و خود مرسی از ري خلع ن کامالً يج برکنار شده اخوان المسلميبه تدر

 . نشدءت کرد ولی حاضر به استعفاط ژنرال موافقي شراۀمرسی با ھم

دن مرسی، در اول ي سالگرد به قدرت رسۀ کوتاھی، در آستانۀس جمھور و در فاصلئين ژنرال و ريبا شکست مذاکرات ب

ر قاھره يدان تحريابان ھا و مين مرسی در خاونی مخالفيليق تظاھرات مي، ھمان خواسته ھا از طر٢٠١٣ماه جوالی 

با تداوم تظاھرات، ژنرال . ديگر از تظاھر کنندگان گرديھا منجر به کشته شدن شماری دن روزيمطرح شد و در اول

اگر از ...«:  ساعته ای را خطاب به محمد مرسی صادر کرد۴٨ماتوم يون دولتی مصر ظاھر شد اولتيزيسی در تلويالس

ر يغ«ان را ي نظامۀ در پاسخ مداخلو مرسی» .ميم کنينده را ترسيم داشت راه آيفه خواھيت نکنی ما وظيخواست مردم تبع

س ئين ري سه روز بعد اول ».رديال قرار گؤتم مورد سيمن اجازه نمی دھم مشروع«د يخوانده و می گو» قابل قبول

که » عدلی منصور«ن مصر، زندانی گارد محافظ خود در خانه است و در روز چھارم يجمھور انتخابی اخوان المسلم

 .ده شدي، برگز)سیيتوسط ژنرال الس(س جمھور موقت مصر ئير مصر است به عنوان ر کشوئیوان عالی قضايس دئير

 عربی، عربستان ۀ قدرت در اين کشور، امارات متحدئیبالفاصله پس از جابه جای از کودتای مصر، ئت ھای منطقه يحما

 و سوخت به ئید غذا کمک خود را به صورت موادالرون ھا يليان حاکم، ميت از نظاميت در جھت حمايسعودی و کو

 . ت می کردندين و محمد مرسی ھم حماين دولت ھا زمانی از اخوان المسلمين که ھميجالب ا. ر کردنديسمت مصر سراز

 که چندين دھه امريکا. ان جالب بودين شدن آن با حکومت نظاميگزيبا سقوط دولت مرسی و جا، امريکاواکنش دولت 

، لغو مانورھای امريکا ۀيواکنش اول. ز مرسی و اخوان المسلمين حمايت می کردحامی ارتش و کودتاچی ھا بود اکنون ا

 نمی امريکا«ن که ي در آغاز به عنوان اامريکا. زی شده بوديمبر برنامه ربا ارتش مصر بود که برای ماه سپتساالنه  دو
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طع نمی کند ولی پس از مدتی ی به مصر را قدالرارد يليم ميک و نيکمک نقدی » نی کنديش بي مصر را پۀنديتواند آ

  .ن کمک اقتصادی متوقف می گردديبخشی از ا

دن عمر کوتاه يان رسيبا به پا. س جمھور اسبق مصر از زندان آزاد شدئيدر اين ميان به حکم دادگاه حسنی مبارک ر

، ٢٠١٣مبر پتدر ماه س. اگونی مواجه شده است گونی ھادشواری دولت نظامی، ارتش با ۀدولت مرسی و برقراری سلط

  . اسی آنان ممنوع اعالم شده استيت سين مصادره شده و ھرگونه فعاليبه حکم دادگاه اموال اخوان المسلم

 نفر ١۵ در شھر اسماعيليه در شمال دلتای نيل رخ داد، پوليسمبر، در انفجاری که برابر مقر  دس٢۴روز سه شنبه 

  .  نفر زخمی شدند١۴٠کشته و 

 کرد و آن ھا را يک تشکيالت   حادثه معرفیمسؤول را  لمسلمين  ا وزير وزير، اخوان  حسام عينی معاون نخست

المسلمين حمايت مالی يا تبليغاتی کند يا در آن   که از اخوان   وزارت کشور، ھر مصری کهۀبه گفت. تروريستی خواند

اين .  مصر خواھد شدئینون جزافعاليت داشته و در تظاھرات آن شرکت جويد، مشمول جرم فعاليت تروريستی در قا

  . کرده استتعيين سال ۵قانون مجازات چنين افرادی را حداقل 

مبر، شروع به دستگيری  دس٢۵ عمل شد و از روز چھارشنبه  واردپوليسبالفاصله پس از تروريستی خواندن اخوان، 

 به خشونت دستگير شدند که  نفر در مصر به اتھام تحريک۴٧روز چھارشنبه .  سراسر مصر کرد وابستگان آن در

روز سه شنبه نيز، ھاشم قنديل نخست وزير دوران مرسی، در حالی که قصد . پسر رھبر اخوان نيز در ميان آن ھا بود

  .عزيمت قاچاقی به سودان را داشت، دستگير شد

تاکنون . قرار دارند، بازداشت شده و با اتھامات عجيب تحت محاکمه  لمسلمين  ا  تمامی اعضای رھبری اخوانتقريباً 

  .ند  ا  ھا جان خود را از دست داده  نفر در اثر خشونت۴٠٠٠

 پس از تصميم دولت انتقالی مصر را ۀ المسلمين در اعتراض به قرار گرفتن نام خود در فھرست تروريستی، ھفت اخوان

 که آماده بود، با شدت وارد پوليس.  خشم اعالم کرد و از ھواداران خود خواست که عليه اين اقدام اعتراض کنند ۀ، ھفت

 ھای خيابانی کشته   نفر ھم در درگيری٣.  نفر را دستگير کرد۴٧١مبر،  دس٢٧ھای روز جمعه  و در درگيری عمل شد 

  .شدند

 از ساختمان  در اين ميان دو طبقه از يکی.  درگير شدندپوليسمبر، دانش جويان دانشگاه االزھر با  دس٢٨روز شنبه 

در جريان . آور به آن ھا حمله کرد جويان را عامل حريق خواند و با گاز اشک پوليس دانش. ه اتش گرفتھای دانشگا

ھای  در درگيری .  نفر ديگر ھم دستگير شدند١١٠ به قتل رسيد و پوليس ساله با گلوله ١٩ھا يک دانش جوی  درگيری 

  . نفر مجروح شدند٢٠٠جمعه و شنبه در مجموع حداقل 

 آن ھا با شروع   ھستند، ولی  جھان سنی است و گردانندگان آن به شدت مذھبی ھر باالترين مرجع مذھبیدانشگاه االز

 . طرفی پيشه کردند  بیھا خود را از اخوان المسلمين کنار کشيدند و ظاھراً  درگيری 

دالفتاح السيسی از اين  نبود، ولی ارتش به رھبری ژنرال عبتأثير تظاھرات و اعتصابات مخالفان در برکناری مرسی بی 

  .ھا در مصر بکوبد گذاری  حرکات استفاده کرد تا با انجام کودتا مھر خود را دوباره بر سياست 

 ھای  المسلمين را به اتھام دست داشتن در يک حمله انتحاری در فھرست گروه سرانجام دولت مصر سازمان اخوان 

 منصوره پوليس، به مقر ١٩٣١دی ج ۴ - ٢٠١٣مبر  دس٢۴شنبه    انتحاری بامداد سهۀ در حمل.تروريستی قرار داد

  . نفر ديگر زخمی شدند١۴٠ نفر کشته و حدود ١۶دست کم  مرکز استان دقھيليه

ر دولت موقت مصر، به گزارش خبرگزاری الشرق االوسط، حسام عيسی معاون نخست وزير و وزير آموزش عالی د

 المسلمين با انفجار  شنبه از جنايت زشتی که گروه اخوان بامداد سه  «:مبر، در کنفرانسی خبری گفت دس٢۵چھارشنبه 

 ».مقر امنيتی استان دقھيليه مرتکب شد، ھمه مصر در بھت و حيرت فرو رفت
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 قانون ٨۶ ۀ مادۀبرپاي» .المسلمين را گروھی تروريستی اعالم کند شورای وزيران تصميم گرفت اخوان «: او، افزود

 پول و اسلحه به سازمان تروريستی برسد، مجازات ۀھای تروريستی به حد ارائ  که فعاليت مجازات مصر، در صورتی

 ھای تروريستی، حبس ابد ھمراه با اعمال  سيس، رھبری يا تبليغ برای گروهأ ھم چنين مجازات ت.آن اعدام خواھد بود

  .شاقه است

، ٢٠١۴مبر وعده داده است در آغاز سال ه نويان می برند که دولت در ما را به پا٢٠١٣طی سال يمصری ھا در شرا

گر دولت بر گزاری انتخابات آزاد ي دۀوعد. د مصر به آرای عمومی مراجعه خواھد کرديب قانون اساسی جديبرای تصو

 .ب قانون اساسی استياست جمھوری پس از تصويپارلمانی و ر

 به گزارش روز شنبه . به دو برابر شده است نزديک٢٠١٣ ھای نيروھای امنيتی افغان در  تعداد کشته :افغانستان

 دھد که درصد   خروج نيروھای نظامی خارجی از افغانستان آمارھای جديد نشان میۀزمان با ادام خبرگزاری ايسنا، ھم 

  . درصد افزايش داشته است٨٠ ميالدی ٢٠١٣تلفات نيروھای امنيتی افغان در تابستان سال 

 نفر از افغان ھا ١٠٠، در فصل تابستان ھر ھفته بيش از امريکا وزارت دفاع بر اساس گزارش منتشر شده از سوی

  .کشته شده اند

 با رد اين آمارھا اعالم کردند که تعداد نيروھای کشته شده از ميان امريکائیاين در حالی است که برخی مقامات 

  . درصد نسبت به زمان مشابه بيش تر است۶٠ امريکائینيروھای ائتالف و 

اگرچه قرار است تعداد .  در خروج از افغانستان برای سال آتی ميالدی استامريکا کنونی نيروھای ائتالف و ۀمبرنا

 کمک به آموزش و مشاوره به نيروھای امنيتی افغانستان در اين ۀ ميالدی به بھان٢٠١۴کمی از اين نيروھا پس از سال 

  .کشور بمانند

ش از ھر زمانی از فساد ي از ھمه، دولت افغانستان بری خودش بايستد و مھم تحکومت افغانستان، ھنوز نتوانسته روی پا

 در کشتن نه امريکائیک نظامی ي افغانستان، ھمواره به اتفاقاتی چون اقدام ۀجامع. اقتصادی دست به گريبان است

  . افغان و يا بمباران روستاھا و کشتن مردم بی گناه و بی دفاع، خشمگين ھستندئیکودک روستا

 اطالعاتی از جنگ در افغانستان، -  نوشته است که يک ارزيابی جديد استخباراتی امريکا واشنگتن پست، چاپ ۀروزنام

ای از   به شکل قابل مالحظه ٢٠١٧ که در سه سال اخير به دست آمده است، تا ئیبينی کرده است که دستاوردھا پيش 

  .بين خواھد رفت

بينی کرده که گروه طالبان و   ھست، پيش امريکا نھاد اطالعاتی ١۶ھای  ی که شامل بررس» برآورد اطالعات ملی«

 .شمار ديگری از قدرت مندان در افغانستان با نفوذتر خواھند شد و مناطقی از افغانستان را در کنترل خواھند گرفت

ن کشور ي نظامی از ازاتيروھای ناتو از افغانستان با خارج کردن تجھين مرحله از خروج نيدر چينن شرايطی، نخست

  . بگرام از افغانستان خارج و به پاکستان منتقل شدندئیگاه ھوايروھای ناتو از پاينر متعلق به ني کانت٢۵. آغاز شد

يک مقام آگاھاه در وزارت حقوق بشر عراق، خبر داد !  ھزار قربانی تروريسم در سال جاری در عراق٣٠٠ :عراق

 ۀبه گفت.  عمليات تروريستی در اين کشور استۀاشی زيرنظر سازمان ملل دربارکه اين وزات خانه در حال تھيه گزر

 ھزار قربانی از کشته و ٣٠٠، تروريسم در عراق حدود ٢٠١٣اين مقام آگاه، در اين گزارش روشن شده که در سال 

  . زخمی داشته است

 با ٢٠١٣ ميالدی به بعد سال ٢٠٠٨ خشونت اعالم کرد، از سال ۀ خبری راشاتودی در گزارش جديد خود دربارۀشبک

  . تلفات غيرنظامی، مرگبارترين سال در عراق معرفی شد٧٠٠٠بيش از 
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 ميالدی بغداد به ٢٠١١مبر سال امريکائی از عراق در دس خبری راشاتودی، به دنبال خروج نيروھای ۀبه گزارش شبک

 ھای رو به رو شده ميان دو  ی شد که از تنشئ  ھای قبيله ھای جنگ درگير خشونت   و جبران خسارت ءجای تجديد قوا

 .گيرد ت می أگروه مذھبی اين کشور نش

 غيرنظاميان مواجه شده ۀ ميالدی وضعيت در عراق بدتر شده و امروزه اين کشور با کشتار شديد روزان٢٠١٣در سال 

 .است

ر لحظه ممکن است با يک خودروی ھا راه برود ھ شما، من و ھر کسی که در اين خيابان : ن بغداد گفتايکی از ساکن

 .ھر لحظه ممکن است فردی کشته شود. بمب گذاری شده، موتورسيکلت بمب گذاری شده يا کمربند انتحاری مواجه شود

کنند اما ھيچ   جديد امنيتی صحبت می ۀ ھا از يک برنام ده يازده سال است که آن: يکی ديگر از شھروندان عراقی گفت

 .عيت بدتر شده است نکرده و وضتغييرچيز 

 در عراق  گذاری ھای قابل توجه سال جاری است، يک سری بمب   ميالدی يکی از مثال ٢٠١٣ سال اپريل ١۵رويداد 

 . تن زخمی برجای گذشت٣٠٠ تن کشته و ۵۵صورت گرفت که 

 .برخوردار شدنام گرفت در مقايسه با رويدادھای بوستن از توجه کم جھانی » دوشنبه سياه«اين روز که در عراق 

توجھی به دليل آن است که اين مسائل در عراق  اين بی : سسان ھيات آمارگيری عراق گفتؤحامد دادوغان، يکی از م

 .عادی شده است

سيس شده و تلفات غيرنظامی در أ ميالدی ت٢٠٠٣ و انگليس در سال امريکات آمارگيری عراق توسط داوطلبانی از أھي

 .کند عراق را آمارگيری می 

. ی عراقی استئ   ھای رسانه  ھای خبری و گزارش  آوريم اغلب از ميان گزارش اطالعاتی که به دست می: وی، افزود

ديگر قرار داده و آمار دقيق تلفات را به دست   ھا را که از نقاط مختلف اين کشور گزارش شده در کنار يک ما تمامی آن

 . آوريم می

مبر در ماه سپت. اق افزايش يافته است ھا در عر ، خشونتاپريل ھا در ماه  ضات سنیبه دنبال سرکوب شديد امنيتی اعترا

 . تن کشته شدند١٢٢٠سال جاری ميالدی 

 ھا منجر به   کند که اين درگيری سازمان ملل برآورد می. درگيری ميان سنی و شيعه منجر به بحران شديدتری شده است

 . ھزار تن بوده است١١۵ سال شاھد مرگ ١٠ر شده که ظرف  ميليون عراقی در اين کشو١/١ خانمانی  بی

، معمر قذافی، توسط گروه ھای تروريستی مذھبی مورد حمايت ناتو و دولت ليبيا ۀدر جنگ ھشت ماھ  نھايتاً :ليبيا

دولت ھای غربی و اشغال گران از .  رفتسؤالبه شدت زير »  جديد و دموکراتيکیليبيايک «د، ي، به قتل رسامريکا

آزاد  «یليبياروھای اشغالگر، ھيچ نشانه ای از يدو سال بعد از حضور ن. دم می زدند»  جديد و دموکراتيکیليبياک ي«

  .به چشم نمی خورد» كيو دموكرات

ه كردند و مدعی يتوج»  بشر دوستانهۀمداخل« و متحدان اصلی اش در ناتو، بريتانيا و فرانسه، جنگ را با شعار امريکا

 را از طريق شورای ١٩٧٣ ۀاما نيروھای ناتو قطعنام! ن جنگ شده انديرای حفظ جان بی گناھان وارد ابودند كه تنھا ب

انجام تمام اقدامات « پرواز ممنوع و ۀن اساس آن ھا اجازه اعمال منطقيب كردند، كه بر ايامنيت سازمان ملل متحد تصو

  .ا می كردياز غيرنظاميان را مھ» حفاظت«برای » الزم

ن جنگ يبنابراين، ا. دين تعداد گردي ھمباً ي و زخمی شدن تقرليبيا شھروند ۵٠،٠٠٠ه منجر به کشته شدن حدود دخالتی ك

 .  نبوده استليبياد برای حفظ جان مردم يبی ترد

 ذخائر نفت آن کشور را در خود جای داده از درصد ٨٠ در استان سيرنايکا که در حدود ليبيا شرقی ۀبسياری در ناحي

  .ند تا دست به تشکيل يک فدراسيون و يا حکومتی خودمختار و مستقل از تريپولی بزننداست مايل
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 آغاز به فعاليت ٢٠١١ ماه قيام سال ٨ نيروی شبه نظامی آن کشور را که در ٣٠٠، در تالش است بيش از ليبيادولت 

 ھزار نفر شھروند مسلح در آن کشور را ثبت ٢۴٠دولت، ھم چنين در سال جاری وجود .  خلع سالح کند،کرده بودند

 .کرد

 در ماه  ديگرامريکائی و سه امريکا در بنغازی که منجر به کشته شدن سفير امريکا ۀ حمله به سفارتخانۀپس از حادث

 آن ليبيامشکل عمده تر .  حمله را برعھده گرفتيت آنمسؤولمبر در آن کشور شد، يک گروه شبه نظامی افراطی سپت

 . ميليون نفری آن کشور دارای دست کم چھار قبضه سالح است۵/۶ست که به طور ميانگين ھر شھروند از جمعيت 

 ثبات سياسی و امنيتی در اين کشور را به مراتب وخيم تر از کشورھای ليبيانظامی مسلح در  ھا گروه شبه  حضور ده 

 شکل گرفتند که رقم   نظامی  ھای شبه ، گروه٢٠١١در جريان سرنگونی معمرقذافی در سال .  کرده استمصر و تونس

  .شد  ھزار نفر برآورد می ۵٠اعضای آن ھا تا 

 دسته ١٧٠٠ ھزار نفر رسيده که در ٢۵٠دو سال است که قذافی از قدرت حذف و کشته شده، ولی رقم ياددشده اکنون به 

 .  ثبات و امنيت در اين کشور را بر ھم زده اند عمالً  اند و و گروه متشکل

آيد که بخشی از سربازانی که توسط دولت  اغلب پيش می . نظاميان بسيار ضعيف اند  و ارتش در برابر غول شبه پوليس

  اين دستهتالش دولت برای ادغام .  پيوندند  جات مسلح می اند، با تسليحات خود به دسته اند و مسلح شده  آموزش ديده 

 .نتيجه مانده است جات در نيروھای مسلح دولتی ھم تا کنون بی 

 دولت يا پارلمان و زير فشار گذاشتن اعضای دولت و مجلس برای تحميل نظرات و منافع خود به بخشی از ۀمحاصر

 .  نيز در شرق کشور شديدتر شده استئیگرايش به جدا. جات مسلح بدل شده است رويکرد اين دسته 

 نيز ليبيا شدن زنان در مسائل اجتماعی و سياسی و حتا ممنوعيت رانندگی برای آن ھا در مناطقی از  رانده  حاشيه به

  .شود  گرا تلقی می  گيری نيروھای تندرو اسالم  از قدرت ئی ھا نشانه

 توليد ناخالص داخلی اين  تمام درآمد صادرات اين کشور و بيش از نيمی از كه تقريباً ليبيابنا به گزارشات، توليد نفت 

د نفت يزان توليده است، کم تر از يک دھم از مي بشکه در روز رس٩٠،٠٠٠کشور را به خود اختصاص می دھد، به 

  !قبل از جنگ اشغال گران غربی

بر اساس تخمين ھای موجود، نزديک به . سيسات عمده به دست شبه نظاميان مسلح افتادأ، تليبياان جنگ داخلی يدر جر

 مالی می گردد اما با مصونيت از مجازات تأمين مسلح و ليبياتوسط دولت ) ليبيادر بخش شرقی ( ھزار شبه نظامی ٢۵٠

 را ليبيان جنگ ساالران قدرت اصلی کشور يا. ی رھبری می گردندئکامل، تحت كنترل جنگ ساالران اسالمی و منطقه 

 .تشکيل می دھند

دان ياوايل ماه جاری، علی ز. شه به چشم می خورديدولت و ترور مقامات، ھمدرگيری بين اين شبه نظاميان، حمله به 

 توسط نيروھای ليبيا توسط يک گروه شبه نظامی اسالمی، در اعتراض به ربوده شدن ابو انس الليبيانخست وزير 

 .، ربوده شد)برو اكت۵(عمليات ويژه اياالت متحده 

فريقا در حال حاضر در زندان ھای موقت كه ا مھاجر جنوب صحرای  ھا و ھم چنين کارگرانليبيائیھزاران نفر از 

 .ل می شود، در معرض شکنجه و قتل قرار دارندوتوسط شبه نظاميان کنتر

بر . روسته  درصد، روب٣٠ جدی بی کاری بيش از دشواری، ھم چنان بحرانی و با ليبيادر اين ميان کشور نفت خيز 

  .سابق، ھم چنان آواره مانده اند  حاميان حکومت، اكثراليبيائین اساس يک ميليون يا

 ليبيامبر سال جاری، ظرفيت توليد نفت در ماه دس. ئی استفريقاا، دارای بيش ترين ذخائر نفت در ميان کشورھای ليبيا

 درصد بازگشت، مقداری که در زمان زمامداری قذافی نيز حفظ شده بود و پيش بينی می شود که به زودی ٩٠به ميزان 

 . بيش از اين مقدار نيز بشودليبيايزان توليد م
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گردشگری که از منابع اصلی .  است  بحران سياسی در تونس، با تشديد بی کاری و فقر دور باطلی را ساخته:تونس

  .گيرد  گذاری خارجی ھم به کندی و در ابعادی محدود انجام می   تعطيل است و سرمايهدرآمد کشور بوده ھنوز ھم تقريباً 

ھای در   معروف اپوزيسيون سکوالر در تونس بيش از پيش ورق را به ضرر سلفی ۀ، ترور دو چھر٢٠١٣سال در 

حزب اسالمی النھضه که اکثريت را در مجلس و دولت در دست داشت و به اھمال به . گيری برگرداند حال قدرت 

خود را منحل کند و در چارچوب يک ديالوگ  پذيرفت که دولت واکنش در برابر تندروھای اسالمی متھم بود نيز نھايتاً 

 .گردن گذارد» دولت وحدت ملی«ملی به ايجاد 

 قانون انتخابات و برگزاری انتخابات آزاد بر مبنای قانون تغييراين دولت قرار است راه را برای تدوين قانون اساسی، 

 ھا و  اعتصاب. لت خواھند بودبه خصوص مشکالت اقتصادی بار گرانی بر دوش اين دو. اساسی جديد ھموار کند

تظاھرات عمومی در گوشه و کنار کشور در اعتراض به وضع بد اقتصادی آن ھم در حالی که دولت امکانات چندانی 

 .اندازھای جدی روبرو کند ھا و دست   سياسی آغاز شده را با نوسان ۀبرای رفع اين مشکالت ندارد، می تواند پروس

 .بودنھای متعدد مواجه   دشواری کشور يمن با ۀ و تحوالت اخير مواجه بوده به اندازتغييرکه با   ھيچ کشور عربی:يمن

ی، ارتش از ھم گسيخته، تندروھای القاعده و وجود بی کاری گسترده ئ   ھای فرقه ی، نزاعئکمبود غذا، جنگ ھای قبيله 

  .بوده استاز جمله تھديداتی ھستند که يمن از سه سال پيش تاکنون با آن ھا مواجه 

 عليه مبارزه ٢٠١٢ از سال امريکا.  ميالدی به اين سو تھديدی عمده عليه کشور يمن بوده است٩٠ ۀالقاعده از دھ

 آغاز قيام عليه ۀارتش آن کشور نيز در دور. القاعده را شدت بخشيده است و در ھمين راستا به ارتش يمن کمک کرد

با اين حال موج جديد . به نظاميان جنوبی آن کشور را سرکوب کند موفق شد تا ش٢٠١١علی عبدهللا صالح در سال 

 .خشونت ھا در يمن، ھم چنان جريان دارد

 سبب شده که آتش مسألهن ين کشور ھنوز ھم ادامه دارد و اي در اامريکان يماھای بدون سرنشيات ھواپي عمل:پاکستان

  . شدت پيدا کندامريکاان سران حکومت پاکستان و ياختالف م

 تحصيل تبليغ و تحصيل جرم به را ای ساله ١۴ دختر بر،واکت دھم چھار در وحشيانه اقدامی در ھم بار اين لبان،طا

 پاکستانی است به سبب تشويق دختران به تحصيل و تبليغ عليه ۀ سال١۴ دختر Yousafzai Malala  .کرد ترور کردن

ضد اقدامات طالبان در اينترنت منتشر کرده ، نامزد دريافت وی، ھم چنين به دليل مطلبی که . تفکر طالبانی، مشھور بود

سراغ او را گرفت و او را  Yousafzai گفته می شود مردی ريشو از ھم کالسی ھای. جايزه صلح کودکان شده است

  .ھمکالسی اين دختر نيز در اين حادثه زخمی شد. که منتظر سرويس مدرسه بود به گلوله بست

سخنرانی   نيويورک  در  ان ملل متحدمجمع عمومی سازم ، با حضور در٢٠١٣ جوالی ١٢ - ١٣٩٢ تير ٢١مالله در 

  ھم چنين خواستار تالشی جھانی عليه بی. دفاع کرد  کودکانۀحق تحصيل برای ھم رانی خود ازوی، در سخن. کرد

او .  دھندتغيير صلح  ھای خود را در جھت برقراری ژیي ھای جھان خواست تا سترات مالله، از تمامی قدرت. سوادی شد

خواھد جنگيد به اين دليل که آن ھا بيش از ھمه در  حقوق زنان  کرد که برای احقاقتأکيددر بخش ديگری از سخنانش 

ن از سياست مداران خواست تا برای تضمين اين که ھمه کودکان از حق راه يابی به مدرسه ھم چني. رنج ھستند

  .برخوردار باشند، دست به اقداماتی ضروری بزنند

، گزارش ھا حاکی از توافق دولت سودان جنوبی و شورشيان برای ٢٠١٣در حالی که در آخرين لحظات سال  :سودان

 ۀ نمايند.را تصرف کرده اند» بور«ژيک ي تمامی شھر سترات شورشيان تقريباً انجام اولين مذاکرات است، ھم زمان،

س جمھوری سودان جنوبی مالقات کرده و با معاون سابق او نيز ئي گذشته چھاربار با رۀ در منطقه در يک ھفتامريکا

  .گو کرده است و که رھبری شورش را در دست دارد، تلفنی گفت
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 حدود ھزار   گذشته،ۀ در دو ھفت.ف به زودی در کشور ھمسايه، اتيوپی، مذاکره کنندبنابرگزارش ھا، قرار است دو طر

  .نفر در درگيری ھا کشته شده و ھزاران نفر نيز به اردوگاه ھای سازمان ملل پناه برده اند

ک .ک.ری ھا بين ارتش و نيروھای پي، مجددا درگ٢٠١۴ احتمال دارد در بھار سال : مردم کرد در ترکيهۀحل مسأل

نده به لغو يافته است و حتا دو نمايش يندگان کرد افزايھم اکنون در داخل پارلمان ترکيه، فشار بر نما. آغاز گردد

سم بازداشت کرده است يز ھزاران کرد را به اتھام ھمکاری با تروريطی، دولت نين شرايدر چن. د شده انديت تھديمصون

  .ارند که در درگيری ھا نقشی نداشته اندادی وجود ديان آن ھا افراد زيحال آن که در م

 اوجاالن ک کشور عقب نشسته و مذاکرات پنھانی صلح با عبدهللاي دموکراتۀش در عرصيدست کم دولت از طرح گشا

 . ادامه داده بود، متوقف کرده است٢٠١١ آغاز کرده و تا سال ٢٠٠۵ک را که از سال .ک.رھبر زندانی پ

س سازمان اطالعات ئي نوشت که ھاکان فيدان، ر١٣٩١دی ج ١۴ خود در روز  ۀ مقالترکيه، در» راديکال « ۀروزنام

 ۀ پيش از آغاز سال نوی ميالدی ھم يک روز کامل را در جزير٢٠١٢مبر  دس١۶کرات خود در ترکيه، پس از مذا

  .ايمرالی به سر برده است

خروج عناصر مسلح «، »ر زمين گذاشتن سالحب«ک برای .ک.، درخواست عبدهللا اوجاالن از پ  اين روزنامه ۀبه نوشت

آزادی ھزاران نفر از اعضای «و »  ترکيهئی اصالحات قضا تصويب چھارمين بسته«، »ک از مرزھای ترکيه.ک.پ

است که اين مورد از جمله درخواست » ھای محلی تصويب خودمختاری حکومت «و » کنفدراليسم جوامع کردستان

  .آيد ک به شمار می .ک.وافق دولت ترکيه با پشورای اروپاست و از مفاد مھم ت

ک، در .ک.برای توافق با پ» عدالت و توسعه ترکيه«علت شتاب دولت وابسته به حزب حاکم «: ، نوشت»راديکال«

 کند پيش از   نھفته است و دولت اردوغان تالش می٢٠١۴انتخابات محلی و انتخابات رياست جمھوری ترکيه در سال 

  ».ک به توافق برسد.ک.ا پ ب٢٠١٣پايان سال 

با عبدهللا ) ميت(ن سازمان اطالعات ترکيه مسؤوال ۀ ساعت۴ ۀترکيه ضمن اشاره به ديدار و مذاکر» حريت «ۀروزنام

 که از سوی ءاين اعضا.  عبدهللا اوجاالن ھم مشخص شده استۀ کنند ت مذاکرهأاوجاالن خبر داد که اسامی اعضای ھي

 طراز  س ھمئي مستقل و رۀ اند، عبارتند از احمد ترک، نمايند نام گرفته» ن جنبش سياسی کردانديشمندا«عبدهللا اوجاالن 

 حزب کردی صلح و دموکراسی در مجلس ترکيه از شھر باتمان، مرال ۀ دموکراتيک، آيال عقاد، نمايندۀ جامعۀکنگر

 حزب صلح و ۀی، نمايندالدين الچ تاش، معاون دبيرکل حزب کردی صلح و دموکراسی، و شرافت  دانيش بش 

  . اند ک بوده .ک.تاش پيش از اين وکالی مدافع رھبر پ الزم به يادآوری است که عقاد و بش . دموکراسی که درگذشت

ايمرالی که در آن جا   ۀای که در ديدار با اعضای حزب صلح و دموکراسی وابسته به کردھا در جزير اوجاالن طی نامه 

  ».روندی که سال گذشته آغاز کرديم معنای بزرگی دارد«: زندانی است منتشر کرد، گفت

 ھستيم که به نتايج منتھی ئی پرمحتواده اميد داريم و خواستار مذاکراتھم چنان به روند صلحی که آغاز ش«: او، افزود

  ».شود

نتظر جواب دولت عبدهللا اوجاالن گفت که پيشنھادات خود را به دولت ترکيه به صورت مکتوب و شفاھی ارائه کرده و م

  . و عميق استاترکيه برای انجام مذاکراتی پرمحتو

گری  ميانجی ) ميت( بين عبدهللا اوجاالن و سازمان اطالعات ترکيه ١٩٩٧الھام ايشيک، يک ميانجی کرد که از سال 

 کند و ابراز  میتوصيف » بھار ديررس«کند، اتفاقاتی را که در رابطه با خلع سالح پ ک ک در ترکيه افتاده را به  می 

وی به .  فعاليت مسلحانه وجود نداردۀنظر کرده است که از ديد اوجاالن جنگ پايان يافته است و ھيچ توجيھی برای ادام

  . کرد در ترکيه اميدوار استۀحل مسئال
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مبر، ماه سپتدر . ه، اعالم آتش بس کرد ھای اطالعاتی ترکي  و پس از مذاکرات محرمانه با دستگاهچاوجاالن در ماه مار

نشينی جنگ جويان خود از اراضی ترکيه را به دليل عدم اجرای  حزب کارگران کردستان اعالم کرد که عمليات عقب 

  .اصالحات وعده داده شده توسط ترکيه متوقف کرده است

ن حقوق نخست وزير ترکيه گفته بود که اصالحاتی را انجام خواھد داد که طی آ» رجب طيب اردوغان«مبر  سپت٣٠در 

  . اقليت کردھا افزايش خواھد يافت

 اعالم کرد که طبق مذاکرات صورت گرفته با دولت آنکارا، خروج اعضايش را از ترکيه ٢٠١٣ اپريل ٢۵ک .ک.پ

 تا ١٧ گروه متشکل از ٢٩منابع مطلع در داخل حزب اعالم کردند که . کند در ھشتم می سال جاری ميالدی آغاز می 

  .اند  گفته و به عراق وارد شده  عضو ترکيه را ترک٢٢

 اعالم کرده بود که از زمان آغاز مذاکرات سازش ميان دولت ترکيه و ، قبالً )ک.ک.پ(حزب کارگران کردستان ترکيه 

  .اند  ميالدی خاک ترکيه را ترک کرده ٢٠١٣ک از ھشتم می سال .ک. عضو پ۶٠٠رھبر محبوس اين حزب، 

، اعالم کرد خارج کردن نيروھايش را از خاک ٢٠١٣مبر  سپت٩، در تاريخ »ارگران کردستانحزب ک(ک  .ک .اما پ

اين حزب، دولت ترکيه را به کم کاری در روند صلح متھم کرده ولی می گويد به آتش بس با . ترکيه متوقف کرده است

 ۴٠ه با بيش ازک و ترکي.ک.آتش بسی که قرار بوده به سی سال درگيری پ. پايدار خواھد ماندو ارتش ترکيه متعھد 

  .ھزار کشته پايان بدھد

 دوران حبس ابد خود را در جزيره خالی از سکنه ايمرالی در نزديکی ١٩٩٩ سال بروری ف١۴عبدهللا اوجاالن، از 

  .گذراند استانبول می 

ا ن تحوالت بوده است تيس اأش تر شده است و کشور مالی در ري ب٢٠١٣قا در سال يفرا بی ثباتی در ساحل :فريقاا

ت گروه تندرو بوکوحرام يز فعاليه نيجريدر شمال ن. ن منطقه فراھم کردي نظامی خارجی را در اۀ که امکان مداخلئیجا

  .جاد کرده استيقا ايفرامشکالتی را برای ساحل 

 از شيب.  آغاز شدجنو ری ١۵ن کشور از يان شمال اي مقابله با شورشۀ تھاجم نظامی فرانسه به کشور مالی به بھان:مالی

  .ورشی وارد مالی شدندشروی فرانسوی برای نبرد با گروه ھای ي ن٢۵٠٠

شورش ھا در .  است٢٠١٣ط بدتر در سال يای شرايک کنگو گوي حوادث سال گذشته در جمھوری دموکرات:کنگو

ن يافت تا خاطرات جنگ داخلی ايش ي افزا٢٣ل شھر گومی به دست جنبش ام وژه پس از کنتريمناطق شرقی به و

  .  شودءايور، احکش

 در آن مشھود است، بی کاری، ٢٠٠٧ن کشور، ھم چنان آثار خشونت بار انتخابات سال يبا وجود اصالحات در ا :کنيا

  .امدھاستين پيری ھای نژادی بخشی از ايتی و درگيفقر، بی عدالتی، توقف اصالحات در بخش امن

نظاميان گروه بوکوحرام توسط ارتش اين   تن از شبه ٣۶کم  گوی نظامی نيجريه اعالم کرد که دست يک سخن :نيجريه

  .کشور کشته شدند

 ھا پس از  به گزارش خبرگزاری شينھوا، ژنرال کريس اولوکوالد، مدير حفاظت اطالعات نيجريه گفت که اين درگيری

 .نظاميان به يک بازداشتگاه نظامی در شھر باما، در ايالت شمالی بورنو رخ داد  اخير شبه ۀحمل

فريقای امبر در بانگی، پايتخت جمھوری  دس٢۶ ھای شب پنجشنبه  ترين دور خشونت ازه  در پی ت:فريقای مرکزیآ

  . ھای آن شھر جمع کرده است  جسد را از خيابان۴٠مرکزی، صليب سرخ اعالم کرده است که تا کنون 

اميان مسلمان و مسيحی در  نظ يان شبه ھا م الملل، طی تنھا دو روز از آغاز خشونت بنا بر گزارش سازمان عفو بين 

تواند شمار دقيق  صليب سرخ اعالم کرده است ھنوز نمی . اند ، بيش از ھزار نفر کشته شده )سه ھفته پيش(مبر پنجم دس

 . ھای اخير را اعالم کند  شدگان طی ھفته کشته
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ھای سنگين به  ھا از حمله با سالح   مبر نيز گزارش دس٢۶روز پنج شنبه . ھا عاری نبود ز خشونت جشن کريسمس نيز ا

 . جمھوری حکايت دارند کاخ رياست

گويد در نزديکی مقر دولت   جمھوری آن کشور، می  سئيگوی ميشل جوتوديا، ر آسوشيتدپرس از قول سخنخبرگزاری

 .نبردھای سنگينی رخ داده است

، در »کا له سه«ان اين کشور با تشکيل ائتالف نظاميان مسلم فريقای مرکزی، از زمانی آغاز شده است که شبه اتنش در 

جمھوری  س ئيماه مه سال جاری ميالدی دولت اين کشور را سرنگون کرده و رھبر خود، ميشل جوتوديا را به عنوان ر

 .فريقای مرکزی، کشوری با اکثريت مسيحی، استاجوتوديا نخستين رھبر مسلمان . به قدرت رساندند

 ھزار نفر ٧٠٠دگی ارشد امور پناھندگان سازمان ملل متحد، به خبرگزاری فرانسه گفته است آدريان ادوارد، عضو نماين

 ».کارانه است بسيار محافظه « آقای ادوارد اين رقم ۀھر چند به گفت.  اند طی اين مدت آواره شده

 شان بريده شده، از پا اند، آلت تناسلی  را ديده است که مثله شده ئی نيز گفته جسدھا،خبرنگار آسوشيتدپرس در محل

 .اند يا دماغ شان کنده شده است آويزان شده 

 نايروبی، در اند، با حمله به يک مرکز خريد در  گرای افراطی الشباب وابسته   افراد مسلح به گروه اسالم:نايروبی

  . کشته بر جای گذاشته است۵٩شنبه،  تعطيالت شنبه و يک

رود،  ھای نزديک به القاعده به شمار می  سومالی قرار دارد و از گروه گروه الشباب که مرکز فرماندھی آن در 

  .يت اين حمله را با پيامی در يک حساب توئيتری برعھده گرفته استمسؤول

مبر ھدف يورش افراد مسلح قرار گرفت، از  سپت٢١مرکز خريد که از روز شنبه ھا، اطراف اين  بنا بر گزارش

  . پر شده استيسپولموران أنيروھای امنيتی و م

 که صاحب آن يک ١٩٨٠کنيا پيش از اين نيز ھدف حمالت تروريستی قرار گرفته بود؛ از جمله حمله به ھتلی در سال 

 که امريکا ۀخان  به سفارت ١٩٩٨بار سال  مرگۀوآمد داشتند و ھم چنين حمل يھودی بود و شھروندان اسرائيلی به آن رفت

  . کشته برجای گذاشت٢٢٣

 شکل  اين عمليات به. آغاز کردند» الشباب« عمليات مشترکی را عليه ئی و کنيائی نيروھای سوماليا٢٠١٢در سال 

مبر به مرکز  سپت٢١يورش . کند ن پشتيبانی می  شود و کنيا نيز از آ  ھدايت میئیرسمی به وسيله نيروھای سوماليا

  .رود  ھای گذشته به شمار می  خريد در نايروبی، بدترين طی سال

ش در حالی است که صنعت يده  بزرگ نساجی در بنگلۀبه گزارش رويترز؛ وقوع آتش سوزی در کارخان :شيده نگلب

ن بودن دست مزد و دسترسی آسان به بازارھای غربی موجب شده ئينساجی نقش مھمی در اقتصاد اين کشور دارد و پا

  . تبديل شود بزرگ منسوجات جھانۀش پس از چين به دومين صادر کننديده تا بنگل

 ۀ ريزش ساختمان کارخانۀش از جمله فاجعيده بار در صنعت نساجی بنگل اساس اين گزارش حوادث متعدد مرگبر

 نفر شد نگرانی ھای جھانی را نسبت به استانداردھای ايمنی ١١٠٠ که منجر به کشته شدن بيش از اپريلنساجی در ماه 

 .در اين صنعت افزايش داده است

 ھزار کارگر در اين کارخانه ١٨حدود .  از صادرات منسوجات به دست می آورددالر ميليارد ٢٢ال ش ھر سيده بنگل

  .مشغول به کار بوده اند و با تخريب آن اين کارگران بی کار خواھند شدھا 

رگی يه تکستان با ازبکستان رو بي پرتگاه قرار دارند، روابط تاجۀن منطقه، کشورھای مختلفی در لبي در ا:آسيای ميانه

  .افته استيری ھای داخلی در آن رشد يھم زمان درگ. نھاده است

ری ھای يل ضعف دولت مرکزی با درگين کشور ھم به دليرا ايز. کستان ندارديطی بھتر از تاجيزستان ھم شرايقرق

 .روسته نژادی روب
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صادی، سياسی و اجتماعی فراوان و ن کشور با نابسامانی ھای اقتيرا ايز.  روشنی نداردۀندياسی آيازبکستان از نظر س

 .فزانيده ای روبروست

يورو ارد يلي م٣۴ه را ين اتحادي کشورھای عضو اۀندي ھفت سال آۀ، بود٢٠١٣ فبروری ٨ اين اتحاديه :اتحاديه اروپا

  اروپا شاھد برگزاری تظاھرات وۀدر سالی که گذشت کشورھای عضو اتحادي. ب رساندي قبلی آن به تصوۀتر از دورکم

  .اعتصابات بزرگی توسط کارگران و مردم معترض بودند

ھای راديو  در سخنانی که از شبکه » بارک اوباما«، ٩٢ سال ]ميزان[ مھر٩ -  ٢٠١٣بر سال و اکت١در تاريخ  :امريکا

  دولت فدرال در کنگره،ۀ بودجۀ پخش شد، اعالم کرد که به دليل تصويب نشدن اليحامريکاو تلويزيون اياالت متحده 

اين نخستين بار پس .  تعطيل شدامريکابدين ترتيب دولت .  خدمات را ندارندۀنھادھای دولتی امکان ادامه فعاليت و ارائ

  . شد  تعطيل میامريکااز ھفده سال گذشته بود که دولت فدرالی 

کن است دست  ھای دولتی شدند و مم  به ناچار مجبور به مرخصی گرفتن از بخشامريکائیھزاران تن از کارمندان 

  .مزدھای اين چند روز بی کاری را دريافت نکنند

 به طرح رھبران دو حزب دموکرات و امريکا ۀ، کنگر١٣٩٢ ]ميزان[ مھر٢۵ - ٢٠١٣بر و اکت١٧شامگاه چھارشنبه 

 ۀ روز١۶ی داد؛ و تعطيلی أ خواه برای تصويب افزايش سقف استقراض دولت و ھم چنين تمديد بودجه دولت ر جمھوری

  . پايان يافتامريکات دول

 روز تمام شد، ضرر ١۶ که پس از امريکاسسات تحقيقات اقتصادی مشخص شد که تعطيلی دولت ؤبر اساس تخمين م

  .ی برای اقتصاد اين کشور در پی داشته استدالرچندين ميليارد 

 که امريکاعطيلی دولت  گويند که اين ضرر و زيان ناشی از ت  نيويورک تايمز، اقتصاددانان میۀبه گزارش روزنام

ھای اين کشور  ات اقتصادی بر سقف بدھی تأثيرباعث تعضيف و کم رنگ شدن اعتماد مشتريان و تجار شده، به ويژه 

 .گذاشته است

 در اول اکتبر سال جاری ميالدی اعالم تعطيلی کرد، به دفاتر خود در سراسر کشور امريکازمانی که دولت فدرال 

 ھای تحقيقاتی  کاران چک دريافت نکنند و پروژه ست مزدھای کارمندان را متوقف کنند، مقاطعه اجازه داد تا پرداخت د

 .متوقف شوند

 ١/٣ ضرری بالغ بر امريکاای دولت  تعطيلی سه ھفته :  تحقيقات اقتصادی گفتندۀمؤسسپال ادلشتاين و داگ ھندلر از 

عالوه بر اين، بخشی از اين .  دولتی در بر داردۀتوقف شد در توليد خالص داخلی کشور ناشی از خدمات مدالرميليارد 

 باعث از ميان امريکاھم چنين تعطيلی دولت .  بخش خصوصی استۀ ھا از جانب مشاغل از دست رفت ضرر و زيان

 .رفتن اعتماد مشتريان و تجار شده است

 شده مسألهوری برای ارزيابی اين ھای ضر خير در به دست آوردن داده أاين تعطيلی باعث ت: اين دو محقق افزودند

 شوند، ء اقتصادی افشاۀخير افتادأ ھای به ت  تا زمانی که دادهامريکا اين تعطيلی بر اقتصاد تأثيرارزيابی دقيق . است

ھای پيشين بھره طلب کنند يا به  ھای تجاری بايد به دليل صدور چک  برخی از صاحبان فعاليت . سخت و دشوار است

  .تری بخواھند به وجود آمده خسارت بيشۀخاطر اين وقف

 ادامه دارد

 


