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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ جنوری ٠٧

  

 ٢٠١۴ و چشم انداز ٢٠١٣بررسی وقايع مھم سال 

٣  

 :جاسوسی امريکا

 جاسوسی ۀ برنامۀای را دربا ی شده  بند  اطالعات فوق محرمانه و طبقه٢٠١٣  جونادوارد سنودن، در ماه  

 سازمان امنيت ملی اياالت ۀطبق اين برنام.  در اختيار روزنامه گاردين و واشنگتن پست قرار داد (PRISM)پريزم

ی و پيامک تيلفون ھا، مکالمات  اقدام به جاسوسی از ايميل ،ئیمتحده اين اختيار قانونی را داشته تا بدون نياز به حکم قضا

  . کندامريکائیروندان ھای شھ 

ھای تکنولوژيک جھان، از جمله گوگل، فيس   نزديک غول  سنودن، ھدفش از انتشار اين اسناد را نشان دادن ھمکاری

 ھای  به عقيده وی، برنامه. بوک و مايکروسافت با نھادھای اطالعاتی در اياالت متحده در سه سال گذشته دانسته بود

 ھا  کاھد و زندگی آن  کند، از خالفيت آنان می   برای آزادی بيان و تفکر را محدود می مردمئیجاسوسی واشنگتن توانا

 . کند را ناامن می

 به صورت قانونی اين امريکاسنودن اسنادی را در اختيار رسانه ھا قرار داد که نشان می داد سازمان ھای امنيتی 

 .ات الکترونيکی را بررسی کنند و تحت نظر قرار دھنداختيار را دارند تا ھرگونه مکالمه، مکاتبه و تبادل اطالع

 خدمات اينترنتی مانند گوگل، اپل، Gبر اين اساس اين سازمان ھا از سال ھا پيش شرکت ھای بزرگ ارائه دھند

 ۀروزنام. مايکروسافت، ياھو و سايرين را مجاب کرده اند تا اطالعات کاربرانشان را در اختيار دولت قرار دھند

  .دنت حتی از پرداخت پول برای دريافت اين اطالعات خبر داده استاينديپن

 و بريتانيا با نفوذ در فيبرھای نوری به بسياری از اطالعات در حال انتقال امريکابر اساس گزارش برخی مطبوعات، 

  .دست پيدا کرده اند

روريسم دست به اين اقدام زده، اما  ادعا می کند که تنھا برای اھداف امنيت ملی و مبارزه با تامريکااگرچه دولت 

بسياری از تحليل گران بر اين باورند که چنين عملکردی نه تنھا حريم خصوصی افراد را نقض می کند، بلکه ممکن 

يای امنيت ؤگری سنودن به رءبه ھر روی، افشا. است با ھدف جاسوسی تجاری و بازرگانی صورت گرفته باشد

  .سايبری پايان داد

ايران اصلی ترين ھدف عمليات « سال جاری در گزارشی با عنوان ]جوزا[ ايران در خرداد ماهۀشبکدر حالی که 

 شنودھای آژانس امنيت ملی اياالت متحده پرداخته و آن را تشريح ۀبه نقل از گاردين به ابعاد گسترد» امريکاجاسوسی 
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 کرده و به آمار تکان دھنده از جاسوسی ھای تأئيد  خبری ياھو نيوز امروز در گزارشی اين مطلب راۀکرده بود، شبک

ای از گزارشات و   ھا و بر اساس مجموعه  طبق جديدترين گزارش : پرداخت و نوشت٢٠١٣ جنوری در ماه امريکا

ميليارد تماس  ١٢۵سال جاری ميالدی  جنوری در ماه امريکا آژانس امنيت ملی   دولتی فاش شده،ۀ ھای محرمان فايل

 در  راسر جھان از جمله افغانستان، پاکستان، اردن و ايران مورد شنود قرار داده است و اکثر اين شنودنی را در سولفيت

  . صورت گرفته استامريکا ميليارد مورد نيز در خود ٣خاورميانه و حدود 

 ٩٨/٢١، يکاامر گزارش داد که آژانس امنيت ملی  کند نيز ھا را پست می  ، سايتی که اسناد دولتی و شرکت »کريپتوم«

نی در ولفي ميليارد تماس ت٨/٧نی در پاکستان، ولفي ميليارد تماس ت٧۶/١٢نی را در کشور افغانستان، ولفيميليارد تماس ت

 ميليارد تماس ٧٣/١نی در مصر، ولفي ميليارد تماس ت٩/١نی در عربستان سعودی، ولفي ميليارد تماس ت٨/٧عراق، 

 .نی در اردن را به صورت مخفيانه مورد شنود قرار داده استولفي ت ميليارد تماس۶/١نی در ايران و ولفيت

 امريکاآژانس امنيت ملی » پريسم« جاسوسی ۀبرنامۀ يک سند ديگر توسط کريپتوم منتشر شده که نموداری دربار

(NSA) گرفته شده المللی که ھدف قرار  ھای بين دھد که بسياری از تماس  اين نمودار توضيح می . را نمايش داده است  

 .تر ھستند  زيرا ارزان ،اند  عبور کرده امريکااند از مسير موج حامل 

 ٣۶١ و المانصدراعظم » آنگال مرکل«نی ولفي مبنی بر جاسوسی از تماس تئیاين در حالی است که کاخ سفيد ادعاھا

 .ی را رد کردالماننی شھروندان ولفيميليون تماس ت

 امريکارا رد کرد که گفته بود آژانس امنيت ملی » لوموند« گزارش امريکاات ملی مدير اطالع» جيمز کالپر«ھم چنين 

 .نی در فرانسه جاسوسی کرده استولفي ميليون تماس ت٧٠از 

نی اين کشور ولفي ھای ت  نيز گزارش کرد که ھند ديگر کشوری بود که بيش از يک ميليارد از تماس» ھندو «ۀروزنام

 .شنود شده بود

پيمان کار سابق آژانس امنيت » سنودنادوارد «، اعالم کرد که اطالعات ٢٠١٣مبر در گزارش ماه سپتاين روزنامه 

 پريسم مورد ۀ ميليارد است، از طريق برنام٢٨/۶نی که حدود ولفيھای ت  دھد که اين تماس   نشان میامريکاملی 

 .اند جاسوسی قرار گرفته 

 نفوذ زيادی در اين منطقه امريکاکنگ رفت، اما با توجه به اين که  به ھنگ ء، ابتداامريکاسنودن پس از خروج از 

در طول مالقات ميان .  از وکالی خود خواست که پيگير پناھندگی اش باشندءاو، ابتدا.  مدت زيادی دوام نياورد،دارد

اما .  قرار نگيرند شنودن ھای ھمراه خود را در فريزر قرار دھند تا موردولفيوی و وکاليش از آن ھا می خواست تا ت

  .سنودن به اين نتيجه رسيد که اقامتش در ھنگ کنگ با خطر استرداد مواجه استسرانجام 

 ھمراه با سارا ھاريسون، مشاور ويکی ليکس، به مسکو رفت، اگرچه برنامه ای برای جوناو روز بيست و سوم 

اين با يک ديپلمات اکوادور مالقات نمود، پس از او در بدو ورود به فرودگاه مسکو . تقاضای پناھندگی از روسيه نداشت

در ھمين زمان خودروی سفير اکوادور . سنودن از اين کشور تقاضای پناھندگی کرده استديدار اکوادور اعالم کرد که 

تأئيد کرد که بليطی برای ادوارد  ايرفلوت ھم ئیشرکت ھوا. سنودن به سفارت بود انتقال ۀنيز در مقابل فرودگاه آماد

  .سنودن در پرواز اکوادور خريداری شد، اما او ھرگز مسافر اين پرواز نشد

چند . سنودن از اين کشور تقاضای پناھندگی کرده است که ند روسيه اعالم کردۀ مقامات وزارت خارججونروز سی ام 

ی بماند با اين شرط سنودن می تواند در اين کشور باقئيس جمھوری روسيه اعالم کرد که روز بعد، والديمير پوتين، ر

کشوری که در آن مجازات اعدام «گوی دولت ھم اعالم کرد که نمی تواند سنودن را به سخن. گری پايان دھدءکه به افشا

، ھند، چين و کوبا المانبه ادعای ويکی ليکس سنودن از بيست کشور از جمله فرانسه، . مسترد کند»  می شودءاجرا

 از اعمال فشار به کشورھا و سنودن کوتاھی نکرد، دولت اياالت امريکاين ميان، در ا. تقاضای پناھندگی کرده بود
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اين موضوع باعث شد تا سنودن .  سنودن را باطل کرد و او را در شرايط دشواری قرار دادۀ، گذرنامامريکاۀ متحد

  .نتواند از فرودگاه مسکو خارج شود

در حال حاضر تنھا می توانم پيشنھاد «:  پناھندگی کرد و گفتبا توجه به اين وضعيت، وی بار ديگر از روسيه تقاضای

  ».روسيه را قبول کنم چون قادر به سفر به جای ديگر نيستم

سال جوالی  روز سی و يکم نھايتاً . به جز روسيه سه کشور ديگر از جمله کوبا ھم به سنودن پيشنھاد پناھندگی داده بودند

  .سياسی يک ساله اعطا کرد روسيه به ادوارد سنودن پناھندگی ٢٠١٣

گری ھا در حالی است که طبق گزارشات جديد منتشر شده، جاسوسی و دسترسی غيرقانونی سازمان ھای ءاين افش

 انگليسی گاردين، سند ديگری ۀدر اين راستا روزنام.  به اطالعات کشورھای ديگر، بسيار گسترده بوده استامريکائی

 رھبر جھان ٣۵ مکالمات امريکارا منتشر کرد که نشان می دھد آژانس امنيت ملی گرانه ادوارد سنودن ءاز اسناد افشا

  .را شنود کرده است

 دھد که آژانس امنيت ملی مقامات بلندپايه در نھادھای مرتبط با خود، مانند کاخ سفيد،  اين يادداشت محرمانه نشان می

 ۀن خود را به اين آژانس بدھند تا بتواند شمارولفيدداشت ت ھای يا کند تا دفترچه وزارت خارجه و پنتاگون، را ترغيب می 

اين سند، ھم چنين نشان می دھد يک مقام .  ھای تجسس خود اضافه کند ن سياست مداران خارجی را به سامانهولفيت

ن  رھبر جھان را در اختيار اي٣۵ تيلفون ۀ، از جمله شمارتيلفون ۀ شمار٢٠٠ که نامش ذکر نشده بيش از امريکائی

 . رھبر برده نشده است٣۵در اين سند نامی از ھيچ کدام از اين . آژانس قرار داده است

 اطالعاتی بزرگی کرد، ئی که بازتاب ھای گسترده ای داشت و کاخ سفيد را درگير رسواسنودنگری ھای ءدر پی افشا

گيری  ھای آتی از سمت خود کناره  و معاون وی در ماه ) کيت الکساندر (امريکااعالم شد که مدير آژانس امنيت ملی 

 .کنند می 

  

  : نويسنده۵۶٠ ۀنام

 المللی به نظارت   کشور جھان طی فراخوانی بين٨٢ نويسنده از ۵۶٠مبر، بيش از در روز جھانی حقوق بشر، دھم دس 

 و برای دفاع اعتراض کرده) NSA (امريکاھای امنيتی از جمله آژانس امنيت ملی  مند در اينترنت توسط سازمان  نظام 

  .اند از دموکراسی در جھان ديجيتال فراخوان داده 

 ادبی نوبل، گونتر گراس، اورھان پاموک، جان ماکسول کوئتزی، اِلفريده ۀدر اين بيانيه که امضای پنج برنده جايز

 ھا،  تيلفوننند توا ھا فقط با چند کليک می  دولت «: يلينک و توماس ترانسترومر را نيز در پای خود دارد، آمده است

ھای سياسی   ھا به عقايد و کنش  آن. بينيم، تحت نظر قرار بدھند  را که می ئی ھا  ھای اجتماعی و سايت  ھا، شبکه ايميل

 ». بينی کنند  رفتار ما را پيشۀ اينترنت مجموعۀھای عرضه کنند توانند با ھمکاری شرکت  ما دسترسی دارند و می 

 ھا معترض بوده و از  ھا و تراست توسط دولت » حريم خصوصی«و » نقض حقوق فردی«امضاء کنندگان بيانيه به 

اند، در اين فراخوان   درج کرده change.orgاند با امضای فراخوانی که در سايت  عموم شھروندان جھان خواسته 

  . اعتراض کرده و از حقوق خود دفاع کنندهعمومی به نظارت گسترد

 روزنامه از جمله گاردين، ٣٠، ھم زمان در بيش از »ويسندگان ِ مخالف نظارت بر مردمن«اين بيانيه تحت عنوان 

ش تا يده  جھان از بنگلۀس منتشر شده، به امضای نويسندگانی از پنج قارئيلوموند، فرانکفورته آلگماينه و اِل پا

  . و کنگو رسيده استامريکاالسالوادور و انگليس و 

را حق ھر انسانی دانسته و » گو و آزادی در انديشه، حريم خصوصی، نامه و گفت« مذکور ۀامضاء کنندگان بياني

  ». کنند ھا و نھادھا از پيشرفت تکنولوژيک در جھت نظارت به طور گسترده سوءاستفاده می حکومت «معتقدند 
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 و امريکائیی، انگليسی،  دانمارکۀی و چھار نويسندالمان ۀبانيان اين اتحاد جھانی نويسندگان گروه کوچکی از سه نويسند

 ريزی و تنھا  ھا و نھادھا در عرض چند ھفته برنامه  دولت ۀالمللی اعتراض به نظارت گسترد حرکت بين . اتريشی بودند

ھا اعالم کردند برای به راه انداختن اين اعتراض از ھيچ  آن .  ھای اجتماعی آماده شد براساس روابط شخصی و شبکه

  . اند يا نھادھای ديگر کمک نگرفتهنھادی چون انجمن قلم 

ما «:  فرانکفورته آلگماينه گفته استۀگو با روزنام و  المللی در گفت ی، يولی تسه، از بانيان اين جنبش بينالمان ۀنويسند

دست زدن به اعتراض عمومی با : آيد مان برمی  ايم که به بھترين وجه از دست  به عنوان نويسنده دست به آن کاری زده 

  ».الم مکتوبک

  

  :انفجار در بوستون

 امريکا، طی دو انفجار تروريستی در شھر بوستون )٩٢ سال ]حمل[دينر فرو٢٧ (٢٠١٣ سال اپريل ١۶در تاريخ  

در ھمين زمان دو انفجار ديگر نيز در خيابان بويلستون نزديک ميدان کاپلی .  زخمی برجا گذاشت٢۶۴ کشته و ٣حداقل 

جوھر « ھای  اين سلسله انفجارات توسط دو برادر چچنی االصل به نام. دی روی داد جان اف کنۀو در کتابخان

 ساله صورت گرفت که با کشته شدن تيمور لنگ و دستگيری جوھر ٢۶» تيمورلنگ سارنايف« ساله و ١٩» سارنايف

 .به پايان رسيد

  

  :سازمان ملل متحد

 نفر از نيروھای حافظ صلح در مناطق مختلف ٩٠، ٢٠١٣س صلح بانان سازمان ملل متحد اعالم کرد که در سال ئي ر

  .جھان کشته شده اند

 نيروی حافظ صلح سازمان ملل که در سال جاری کشته شده اند در ٩٠ نفر از مجموع ٢٩به گزارش آسوشيتدپرس، 

 .حمالتی که از روی عمد عليه آن ھا انجام شده بود کشته شده اند

 نفر از صلح ١۴ح سازمان ملل با بيان اين موضوع در ادامه اظھار داشت س نيروھای حافظ صلئير» ھرو الدسوس«

 .بانان نيز در درگيری ھای دارفور سودان کشته شده اند

  

  :روسيه

ستگاه قطار در شھر ولگاگراد، حداقل يک ايک بمب گذار انتحاری با منفجر کردن خود در يمبر،  دس٢٩يکشنبه  روز 

  . نفر را کشته است١٨

ن انفجار را انجام يک بمب گذار انتحاری زن اي کرد که تأئيدمبر،  دس٢٩يکشنبه ه روز يسم روسيضد ترور ملی ۀتيکم

 .داده است

ک بمب گذار زن انتحاری صورت گرفت، ھفت کشته بر ين شھر و توسط يبر در ھمو اکت٢١انفجار مشابھی که روز 

 .جای گذاشت

 کنند  ه مبارزه میيه روسيان چچن که عليانفجار توسط شبه نظامن ي رود ا ترز، احتمال میيبه گزارش خبرگزاری رو

ون سکنه دارد و در يليک ميک به يوست، نزديشنبه در آن به وقوع پيکولگاگراد که انفجار روز . صورت گرفته باشد

 .لومتری شھر سوچی قرار داردي ک۶٩٠

 ٣٠صبح روز دوشنبه) نگراد سابقيالست( ساعت پس از انفجار انتحاری در شھر ولگوگراد روسيه ٢۴کم تر از 

  . کم ده کشته و ده زخمی بر جای گذاشت دسامبر، انفجار يک بمب ديگر در يکی از ترامواھای ھمين شھر دست
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  :لبنان

ای به   ھای مخالف بشار اسد که در انفجاری در بيروت کشته شد، نامه  ھای پيشين لبنان و از چھره  محمد شطح، از مقام 

  . جمھوری حکومت اسالمی ايران نوشته و در حال جمع کردن امضای برای آن بود سئي، رحسن روحانی

 گذشته نوشته شده ۀ ھفتامريکائیاستريت جورنال، آن را منتشر کرده، به نوشته اين روزنامه  اين نامه سرگشاده که وال 

هللا، حمايت کند  تنھا از گروه حزب و نه » از ھمه لبنان« جمھوری ايران خواسته است  سئيو در آن محمد شطح از ر

 .کننده قرار دارد  تعيينچرا که آن کشور در زمانی 

 گويد اين گام  ی و جھانی، میئ ھای ديگر منطقه   اش با خطاب قرار دادن حسن روحانی و قدرت  او، در آغاز نامه

ای   که لبنان به شکلی استثنائی در دوره  داريم چرا بر می)  جمھوری ايران سئير(استثنائی را در خطاب قرار دادن شما 

 .خطرناک قرار دارد

شطح که پيش تر وزير اقتصاد لبنان، سفير پيشين اين کشور در واشينگتن و مشاور دو نخست وزير پيشين لبنان، فواد 

 .آوری امضاء، اين نامه را به پارلمان لبنان ببرد سينيوره و سعد حريری بود، بنا داشت برای جمع 

 حمايت ۀاو، سپس به ادام . ويژه لبنان است  رويکرد تھران به منطقه و بهمسأله ترين  ھا مھم گفته است برای لبنانیشطح 

معتقديم شما ھم با «-  گويد حضور اين گروه بزرگ مسلح  هللا لبنان پرداخته و می و روابط سپاه پاسداران ايران با حزب 

  . ست ه زده و در تقابل با قانون اساسی به استقالل کشور لطم- »اين موضوع موافقيد

:  گويد هللا در جنگ داخلی سوريه و کشيده شدن بحران ناشی از آن به لبنان پرداخته و می او، به حضور حزب 

 ».دھد انه اين موضوع با حمايت و ھماھنگی جمھوری اسالمی ايران رخ میتأسفم«

 سياسی مخالف محمد شطح ۀ حکومت اسالمی ايران، که در جبھ پيمان هللا لبنان، گروه ھم حسن نصرهللا، رھبر حزب 

. ت کرده استأکيد بر حضور نيروھای تحت امر خود در جنگ داخلی سوريه، در حمايت از دولت آن قرار دارد، رسماً 

  تا ھر زمانی که الزم باشد در سوريه باقی می« ھای خود گفته است آن گروه  رانیاو، در عين حال در يکی از سخن

  ».ماند

ھای   لبنانی از حسن روحانی، اما اين بود که ايران از مسلح کردن آن گروه و ديگر گروهۀشد مدار کشته  خواست سياست 

  .درگير در سوريه خودداری کند

 زير نامه خود جمع کند، روز جمعه در مسير اقامتگاه سعد حريری، برای حضور ئیمحمد شطح پيش از آن که امضا

ھای مخالف بشار اسد به شمار   از جمله گروهچ مار١۴ائتالف  .، در پی يک انفجار کشته شدچ مار١۴  ائتالفجلسۀدر 

 . رود می

  

  :مجاھدين خلق ايران

 بنا به - برخورد کردند که بر اثر آن ) حريت(، چندين خمپاره به اردوگاه اردوگاه ليبرتی ٢٠١٣مبر  دس٢۶ وز پنجشنبه 

  . سه تن کشته و پنجاه تن زخمی شدند- سياسی گروه مجاھدين خلقبازوی» شورای ملی مقاومت «ۀگفت

 ھنوز گزارش . اند گويد اين حمله کشته نداشته و تنھا دو نفر زخمی شده آسوشيتدپرس از قول يک مقام امنيتی عراقی می 

ھنوز کسی . تشدگان و مجروحان منتشر نشده اس مستقلی از طرف نمايندگان ملل متحد در مورد شمار احتمالی کشته 

 .يت اين حمالت را برعھده نگرفته استمسؤول

اين اردوگاه پيش تر يک . اردوگاه ليبرتی، محل اسکان نزديک به سه ھزار تن از اعضای سازمان مجاھدين خلق است

 . بودامريکائیپادگان نظامی 
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مجاھدين خلق در آن سکونت  که شماری از اعضای سازمان ئیدر تابستان گذشته نيز در حمله به اردوگاه اشرف، جا

 . نفر کشته شدند۵٢داشتند، 

 ھای مرگبار ناميدند، اما سازمان مجاھدين خلق   ھای عراقی در آن زمان انفجار و درگيری داخلی را عامل خشونت مقام

  .گشودن به روی اعضای خود در اردوگاه اشرف متھم کرد نيروھای امنيتی عراقی را به ورود و آتش 

مبر گفتند که کسانی که در اردوگاه اشرف کشته شدند، با شليک گلوله وق بشر ملل متحد، در آغاز ماه دسقپژوھشگران ح

 ».دست شان از پشت بسته شده بود«اند و بسياری از آن ھا نيز  جان خود را از دست داده

اھدين خلق را نيز به نقض  رھبران سازمان مج]سرطان[ تير ماه  سازمان ملل در عراق، درۀ ويژۀ نمايند از سوی ديگر

ی ئ  ھای موشکی و خمپاره  اردوگاه ليبرتی پيش از اين نيز ھدف حمله. حقوق انسانی ساکنان اردوگاه ليبرتی متھم کرد

 .قرار گرفته بود

  

  :بحرين

 ۀادارس ئي رۀبه گفت. گويد، شناوری را توقيف کرده که حامل مواد انفجاری ساخت ايران و سوريه بوده است  بحرين می 

  . دست آمده است به»  نارنجک دستی ساخت ايران۵٠«کل امنيت بحرين، از اين کشتی که راھی اين کشور بود 

دی، از توقيف يک شناور حامل مواد انفجاری ج ٩ -مبر  دس٣٠ھای بحرين روز دوشنبه  مقامبه گزارش دويچه وله، 

 ٢٠١١شود و از سال  رانی می  ھا حکم ن که توسط سنیھی بحريمقامات پادشا. قاچاق ساخت ايران و سوريه خبر دادند

 . گويند، اين کشتی در مسير بحرين در حرکت بود رو است میه به بعد با اعتراضاتی به رھبری شيعيان روب

نويسد، اين کشتی که حامل   کل امنيت بحرين می ۀس ادارئيخبرگزاری فرانسه نيز به نقل از سرلشگر طارق الحسن، ر

 گويد،   او می. پالگوس توقيف شده است  کيلومتری سواحل جزاير آرشی٧/٣ جاری در ۀبود در اوايل ھفتدو بحرينی 

 . المللی زير نظر گرفته شده بود ھای بين  مايلی سواحل شمال شرقی بحرين در آب١١٨کشتی حامل مواد انفجاری از 

 نارنجک دستی ساخت ۵٠«: سن اظھار داشتبحرين، سرلشگر طارق الح» ای ان بی«بنا بر گزارش خبرگزاری دولتی 

 . متری يافت شده است٩در اين کشتی »  چاشنی تجاری ساخت سوريه٢٩۵ايران و 

 با اعتراضاتی ٢٠١١بحرين که در سال . بحرين، بارھا ايران را به دخالت در امور داخلی اين کشور متھم کرده است

 توسط شيعيان رھبری که عمدتاً را ا کمک عربستان اين اعتراضات رو بود توانست به روب» بھار عربی« گرفته از  الھام

 .  سرکوب کند،شد می

  

  :رمادی

ادر مرکز استان انبار، برای برچيدن چ» رمادی«به گزارش خبرگزاری فرانسه، اقدام نيروھای عراقی در شھر  

  . نفر منجر گرديد١٠ و کشته شدن معترضان سنی، به درگيری شديد

 در خشونت ھای اطراف شھر رمادی گزارش پوليس نفر از جمله سه افسر ١٣ھم از کشته شدن خبرگزاری رويترز 

سنی . تنش ھا در شھر رمادی از زمان بازداشت يکی از نمايندگان سنی مذھب پارلمان افزايش يافته است. داده است

 ۀبه گفت.  عراق ھستندۀعنخست وزير شي» نوری مالکی«ھای عراق، بيش از يک سال است که خواستار کناره گيری 

موران امنيتی اين کشور أ تن از م٩۵٠ سال گذشته تاکنون بيش از ھفت ھزار غيرنظامی و جنوریسازمان ملل، از 

 تن از نمايندگان سنی پارلمان عراق در اعتراض به رويدادھای اخير انبار و ۴٠طبق خبری ديگر . کشته شده اند

  . و بحران دولتی عراق را عميق تر نمودندءوری مالکی دسته جمعی استعفا سنی توسط دولت نۀدستگيری يک نمايند
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  : اجرائی مقابله با تروريسمۀکميت

 . مقابله با تروريسم را به مدت چھار سال ديگر تمديد کردئی اجراۀ فعاليت کميتۀشورای امنيت سازمان ملل متحد دور 

 به فعاليت خود ادامه خواھد ٢٠١٧مبر  دس٣١ملل متحد تا روز   مقابله با تروريسم سازمانئیبدين ترتيب، کميته اجرا

  .داد

 مقابله با ۀ مقابله با تروريسم، بر روند اجرای قطعنامه ھای شورای امنيت سازمان ملل متحد در زمينئی اجراۀکميت

  . توسط کشورھای مختلف نظارت می کند- ١۶٢۴ و ١٣٧٣ قطعنامه ھای -تروريسم 

 - تصويب شد ٢٠٠١ که پس از وقوع حمالت تروريستی در سال - ازمان ملل متحد در اين زمينه  سۀدر نخستين قطعنام

 کشورھا بايد از حمايت مالی فعاليت ھای تروريستی جلوگيری، و ھم چنين از حمايت از افراد و ۀتصريح شده است ھم

  . دست دارند، خودداری کنندئی که در چنين فعاليت ھائیسازمان ھا

ه ک ملل متحد می خواھد با اقداماتی  از کشورھای عضو سازمان-  به تصويب رسيد ٢٠٠۵ که در سال - ۴١۶٢ ۀقطعنام

  .سبب تحريک اقدامات تروريستی می شوند، مبارزه کنند

 مقابله با تروريسم برای ئی اجراۀ فعاليت کميتۀاعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد روز سه شنبه با تمديد دور

 در فعاليت ساختاری اين نھاد بازنگری خواھد ٢٠١۵مبر سال  دس٣١م چنين اعالم کردند در روز  ھچھار سال ديگر،

  .کرد

 اين کميته بايد گزارشی را ارائه کند که شامل تحليلی جھانی از اجرای قطعنامه ھای ئی اجراۀدر آن زمان، دبيرخان

  . شود١۶٢۴ و ١٣٧٣

مشکالت در حال ظھور، روند و «از اين کميته، ھم چنين خواسته است عالوه بر اين، شورای امنيت سازمان ملل متحد 

گوھا را ھم با  و شورای امنيت، از اين نھاد خواسته است گفت.  کندئیمرتبط با معضل تروريسم را شناسا» رويدادھای

 ۀان در زميناعضای سازمان ملل و ھم با ديگر نھادھای وابسته به سازمان ملل و به ويژه با بخش عمليات صلح بان

   .، افزايش دھد»موريت آن ھاأبرنامه ريزی برای م«

 مقابله با تروريسم سازمان ملل متحد متشکل ۀ کميئی اجراۀبه گزارش خبرگزاری ايتارتاس از سازمان ملل متحد، کميت

زه با  مبارۀ کارمند است که به تحليل گزارش ھای ارائه شده از سوی کشورھای عضو سازمان ملل در زمين۴٠از 

ل ھای مرزی و گمرکی، اجرای قوانين در اين وکمک ھای مالی به گروه ھای تروريستی و انجام اقدامات قانونی، کنتر

 .زمينه، امنيت حمل و نقل و کنترل تجارت تسليحات و ھم چنين رعايت حقوق بشر می پردازند

  

  :نلسون ماندال

 سالگی ٩۵رھبر مبارزه با آپارتايد در سن »  ماندالنلسون«، ٩٢ آذر سال ١۵ - ٢٠١٣مبر سال  دس۶ در تاريخ 

ماندال پيش . ی جنوبی است که در انتخابات دموکراتيک عمومی برگزيده شدافريقاوی نخستين رئيس جمھور . درگذشت

 سال زندان را متحمل ٢٧ی جنوبی بود که در اين راه افريقا مخالف آپارتايد در ۀاز رياست جمھوری از فعاالن برجست

  .شد

 مردم سياھپوست کشور ۀپس از درگذشت نلسون ماندال، شخصيتی که شھرت و محبوبيتش را مديون مبارزات قھرمانان

ی جنوبی برای درھم شکستن تبعيض نژادی و سيستم آپارتايد، در اين راه است، رسانه ھای جھان از دولتی و افريقا

سخن گفتند و در تجليل از وی » ماندال« در ستايش مستقل گرفته تا رھبران مختلف حکومت ھای سرمايه داری ھمه

  .گوی سبقت از ھمديگر ربودند
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 نقش مھمی در سقوط حکومت آپارتايد در کشورش ايفاء افريقا ملی ۀنلسون ماندال، به عنوان رھبر اصلی حزب کنگر

نی که گذرانده بودند سياھان را  و بر اساس قوانيآپارتايد، حکومت اقليتی از سرمايه داران سفيد پوست بود که رسماً . کرد

اقليت حاکم سفيد پوست سياھان را از زندگی در بعضی مناطق . می ناميدند و از سفيدھا جدا نگه می داشتند» پست«نژاد 

.  اقامت موقت امکان کار و زندگی داشتندۀ با داشتن اجازمحروم کرده و در مناطق معدنی و مراکز صنعتی آن ھا صرفاً 

ارگران سياه در بدترين شرايط کاری و معيشتی ممکن در معادن متعدد و از جمله معادن طال، و مراکز بر اين اساس ک

اين . آن ھا از تمام حقوق کارگری مانند حق اعتصاب و تشکل به کلی محروم بودند. صنعتی به کار گرفته می شدند

 بود، امريکا چون بريتانيا و یدرت مندسيستم حکومتی، که مورد حمايت دولت ھای غربی، و به ويژه حکومت ھای ق

سياھپوستان از طبقات مختلف اجتماعی که ھر کدام به درجات .  جامعه تحميل کردر خود را ب رسماً ١٩۴٨از سال 

، حزب کمونيست افريقا ملی ۀمتفاوت بار اين ستم گری ضدانسانی را بر دوش می کشيدند، تحت رھبری حزب کنگر

ھای توده گير در اشکال مختلف، که از پشتيبانی ه ھای کارگری به صورتی متحد با مبارزی جنوبی و اتحاديه افريقا

 اين ۀ به حاکميت جنايت کاران١٩٩۴بشريت مترقی و برابری طلب در سراسر جھان برخوردار بود، سرانجام در سال 

  .سيستم خاتمه دادند

پرداخت، اما تحصيالت خود را به پايان نرساند و  حقوق ۀ سالگی در دانشگاه به تحصيل رشت٢١نلسون مندال، در سن 

وی، در . بدون کسب اجازه به ژوھانسبورگ نقل مکان کرد و به عنوان نگھبان شب در يکی از معادن به کار پرداخت

ست و مدت کوتاھی بعد به عضويت  به اين حزب پيوافريقا ملی ۀ و پس از ديدار با يکی از رھبران کنگر١٩۴٣سال 

، به مناسبت روز جھانی کارگر يک اعتصاب ١٩۵٠ی جنوبی در سال افريقاحزب کمونيست .  آن درآمدیئت اجراأھي

کارگر را به ماندال نشان داد و او را به ۀ اين اعتصاب اھميت طبق. عمومی موفقيت آميز در سطح کشور سازمان داد

 . حزب کمونيست نزديک کرد، اما ھرگز به عضويت اين حزب درنيامد

 ۀ به ھمراه تعدادی از رھبران کنگر١٩۶٣ و محکوم نشدن، سرانجام در ١٩۶١ پس از يک بار دستگيری در ماندال،

، در اين دستگيری به عوامل اطالعاتی حکومت آپارتايد )سيا (امريکاسازمان اطالعات مرکزی .  دستگير شدافريقاملی 

 او ۀدفاعيه شجاعان. ان به حبس ابد محکوم گرديد، پس از تحمل شکنجه ھای فراو١٩۶۴ماندال در سال . کمک کرده بود

او تعھد کرد که تا آخرين نفس ھای زندگيش برای نابود کردن . در دادگاه او را به عنوان رھبر اصلی حزبش تثبيت کرد

» منشور آزادی« خود را تحت عنوان ۀ برنام١٩۵۶ ملی، در سال ۀحزب کنگر. حکومت آپارتايد مبارزه خواھد کرد

  .  اعالم کردتصويب و

 ۶٢، پس از الغای رسمی سيستم آپارتايد با کسب ١٩٩۴ صلح نوبل دريافت کرد و در سال ۀ جايز١٩٩١ماندال، در سال 

  .  سال در اين پست باقی ماند۵درصد آراء به رياست جمھوری برگزيده شد و به مدت 

برای مثال، بسياری از . اسی خود را بکننداما به مناسبت مرگ نلسون ماندال، خيلی ھا تالش کردند بھره برداری سي

 اسالمی را در افکار ليبرال ھای ايران در رسانه ھا فارسی زبان، تالش کردند باب مذاکره با حکومت جھل و جنايت

  . ندازندعمومی جا بي

لس ، مج١٩٩۴عنی سال يی جنوبی، افريقااست جمھوری يروزی نلسون ماندال در انتخابات ريچھارده سال پس از پ

ن يحتا بعضی از اعضای ا. ست ھای خود خارج کرده استيحه ای نام ماندال را از فھرست تروري در الامريکاندگان ينما

ت ي شروع به حماامريکاش ير ھنگام بوده است و با وجودی که دو دھه پيار ديد بسي جدۀحيمجلس نيز اذعان کردند که ال

 امريکا ۀی جنوبی آن زمان کرد، اما کنگرافريقاد يا در نظام آپارتايه تور پرۀاست ھای نژاد پرستانيان سيلفظی از قربان

  .ستی مراکز دولتی نکردي از فھرست ھای ترورافريقا ملی ۀ حذف ماندال و کنگرۀني، اقدامی در زم١٩٩۴ تا سال عمالً 
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ن يک سازمان  به عنوا١٩٨٧ماندال را در سال  ANC وزير سابق انگليس نيز سازمان نخست » مارگارت تاچر«

  .تروريستی معرفی کرد

ی جنوبی عليه نظام تبعيض نژادی، نشان داد که کارگران در درون چنين مبارزاتی نيز به افريقاتجربه مبارزات مردم 

 قطعی کارگران در گرو متشکل شدن شان در تشکل ھای پيکارگر ئیرھا. ايجاد صف مستقل طبقاتی خود نياز دارند

 ۴ی جنونی، زير خط فقر زندگی می کنند و بيش از افريقا درصد جمعيت ۵٠نون بيش از ھم اک .طبقاتی خود است

  .ميليون از جمعيت کشورش حامل ويروس ايدز ھستند

  

  :الملل شفافيت بين 

 که ٢٠١٣ر سال الملل در مورد فساد اداری و اقتصادی در کشورھای مختلف د  سازمان شفافيت بين ۀ گزارش ساالن

 کشور مورد ١٧٧دھد که در ميان     ، منتشر شده است نشان می ١٣٩٢ ]قوس[ آذر١٢، ٢٠١٣مبر دس ٣روز سه شنبه، 

  . اند  را در اختيار گرفته١٤٤ و ايران رده ١٥٤، تاحيکستان رده ١٧٤ ۀبررسی، افغانستان رد

 ١٥٧ن در رده  و تاجيکستا١٣٣، ايران در رده ١٧٤براساس گزارش سال گذشته ھمين سازمان، افغانستان در رده 

به اين ترتيب، طی يک سال گذشته، فساد در افغانستان و ايران بيش تر شده و وضعيت در تاجيکستان . قرار داشتند

  .اندکی بھبود يافته است

ای را ھم   الملل به ھر کشور نمره در تدوين فھرست کشورھا از لحاظ فساد اداری و اقتصادی، سازمان شفافيت بين

  . کند  میتغيير)  فاسدکامالً (تا صفر ) به طور کلی فاقد فساد (١٠٠ه از نمره  دھد ک اختصاص می

ارقام .  از صد بود٢٢ از صد و نمره تاجيکستان ٨ از صد، نمره افغانستان ٢٥، نمره ايران ٢٠١٣در جدول سال 

ه و حاکی از افزايش  بود که در سال جاری کمتر شد٢٨مربوط به سالمت اداری و اقتصادی برای ايران در سال گذشته 

 در رتبه ئیجاه بندی آنھا ناشی از جاب  در رتبهتغييری نيافته و تغييربرای افغانستان و تاجيکستان اين نمره . فساد است

  .ساير کشورھا بوده است

ھای  هلند، استراليا و کانادا ردايس، ھ، سنگاپور، سواروی، نيدننو، فنالند، سو نمارک، زالنددر سال جاری، کشورھای د

، تفاوتی با ٥ به رتبه ٩ از رتبه اروی نۀترين کشورھای جھان را در اختيار گرفتند که به استثنای بھبود رتب  تا ده سالم١

  .نمارک و زالندنو شد بوده که نصيب د١٠٠ از ٩١جھانی، باالترين نمره در رده بندی . بندی سال گذشته ندارد رتبه 

 فاسدترين کشور جھان بود و پس از آن ٨براساس اين گزارش، سومالی با نمره در مورد بدترين کشورھای جھان ھم، 

  . اند ، ازبکستان، ترکمنستان و سوريه قرار گرفتهليبيا شمالی، افغانستان، سودان، سودان جنوبی، وريایکشورھای ک

  

  :خبرنگاری شغلی جذاب و پرخطر

 خبر داد که اين رقم نسبت به سال قبل ٢٠١٣ در سال  خبرنگار٧١ گزارشگران بدون مرز، در گزارشی از کشته شدن 

  .رو شده استه کاھش داشته است ولی تعداد خبرنگاران ربوده شده در اين مدت با افزايش روب

ھند و فيليپين . ند ھای خبری ا ھا برای فعاالن رسانه ترين کشور بر اساس اين گزارش سوريه، سومالی و پاکستان مرگبار

 ۵البته امسال .  اند ھا برای خبرنگاران قرار گرفته ترين کشور  مکزيک و برزيل در رتبه مرگبارنيز امسال به جای

  .ی نداشته استتغييراند که اين رقم نسبت به سال قبل  خبرنگار در برزيل کشته شده 

م سال گذشته اين رق.  درصد کاھش داشته است٢٠ ميالدی نسبت به سال قبل ٢٠١٣تعداد خبرنگاران کشته شده در سال 

 ٨٧ولی از سوی ديگر تعداد خبرنگاران ربوده شده در جھان طی سال جاری به بيش از .  نفر رسيده بود٨٨به بيش از 

  . نفر رسيده بود٣٨ ميالدی به ٢٠١٢اين رقم در سال .  اند ھا در سوريه ربوده شده نفر رسيده است که نيمی از آن 
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 خبرنگار سوری ھم اکنون ربوده و ٢٢وزنامه نگار و خبرنگار خارجی و  ر١٨گزارشگران بدون مرز افزود، حداقل 

 درصد مرگ خبرنگاران جھان نيز در مناطق جنگی سوريه، سومالی و مالی اتفاق افتاده ۴٠حدود .  اند يا ناپديد شده

 از اين بسياری.  خبرنگار را مجبور به ترک اين کشور کرده است٣١ھای داخلی سوريه، ھم چنين  خشونت . است

  .خبرنگاران ھم اکنون در ترکيه، اردن، لبنان و يا مصر ھستند

  

  :کارگران مھاجر

 با روند اشتغال در کل دنيا رابطه مستقيمی دارد و بر ھم خوردن بازار کار و بحران  رونق يا رکود اقتصادی معموالً 

 ايجاد کرده است، به طوری که منجر به  ھای اخير، شرايط وخيمی برای اشتغال افراد در جھان ھای اقتصادی در سال 

به گزارش . مھاجرت بی کاران زيادی از اقصا نقاط دنيا برای پيداکردن شغل مناسب به ديگر کشورھا شده است

 ميليون نفر مھاجر در سراسر جھان برای يافتن کار، خانه ٢٣٢، در حال حاضر حدود ) ILO(المللی کار  سازمان بين 

  . اند ھای زندگی خود و خانواده به کشورھای ديگر مھاجرت کرده  ھزينهتأمينده و به قصد و شھر خود را رھا کر

 ٢٣٢ به ١٩٩٠ ميليون نفر در سال ١۵۴ کنند، از  شمار مھاجرانی که به قصد کار به کشورھای ديگر مھاجرت می

 درصد جمعيت ٣اجر حدود در واقع، کارگران مھ.  دھد  رسيد که رشد چشم گيری را نشان می٢٠١٣ميليون در سال 

 دسترسی به خدمات بھداشتی مناسب، در  بسياری از کارگران زن و مرد مھاجر به دليل عدم.  دھند جھان را تشکيل می

 اند؛ از اين رو،  خوردن مواجه موقعيت ھای نامنظمی حضور داشته و ھمواره با ترس از موانع قانونی و برچسب 

  . کردءاند که بايد به گونه ای آن را احيا ای مواجه  تمامی آن ھا با حقوق بربادرفته 

  

  :پناھندگان

 ميليون و ۴٢ اعالم کرد که ٢٠١٣ جون کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان، در آخرين گزارش خود در 

فر از سال  ميليون ن٣اين رقم . اند  مجبور به ترک زادگاه خود شده ٢٠١٢ ھزار نفر در سراسر جھان در سال ٢٠٠

  . بيش تر بود٢٠١١

 ھای آن فرار کرده و   اند، از جنگ و آسيب به گفته اين کميساريا، بيش تر کسانی که مجبور به ترک کشور خود شده

 . آيند عمدتا از افغانستان، سومالی، عراق، سوريه و سودان می

 تأکيدبا اين ھمه و به . يه شده استجنگ داخلی در سوريه، موجب گريز دست کم دو ميليون سوری به کشورھای ھمسا

از ھر چھار پناھنده در سراسر جھان، .  چنان در صدر آمار متقاضيان پناھندگی قرار دارد سازمان ملل، افغانستان ھم

  .يک نفر افغان است

  

  :جان باختن پناه جويان

بر اساس . يان مطرح استجواره در بين کشورھای مور نظر پناھ است که نامش ھموئیاستراليا، يکی از کشورھا 

 کشتی خود را به استراليا ١٠٠جو از طريق  پناھ۵٠٠ ھزار و ٧ميالدی بيش از اعالم دولت استراليا در سال جاری 

  . ھای استراليا غرق شده اند  تن در آب ٩۶۴ به اين سو نيز ٢٠٠١از طرفی از سال . رسانيده است

 ايتاليا غرق شد و جويان در ساحلامل پناھوپا ادامه دارد، کشتی ح به ارافريقاموج مھاجران و پناھندگان از شمال 

جو به ھنگام تالش برای رسيدن از ترکيه به يونان بازداشت  ھا پناھ ود را از دست دادند، دهجويان جان خشماری از پناھ

اند و به اين يا آن   ساخته ھای اروپا را  تکرار تيتر رسانه   ھای اخير به  ھستند که در سالئیھا خبرھا اين ... شدند، 

  .اند ھا قرار داده   ھای آن و سياست مھاجرتی و پناھندگی اتحاديه اروپا را در کانون بحث ميزان معضل مھاجرت، ريشه
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 ھای ملی، مذھبی و   ھای بيش تری در قرن بيست و يکم برای مصون ماندن از جنگ ھا و درگيری در واقع انسان

   در مناطق ديگر جھان رو میئی به فرار و پناه جو از فقر اجباراً ئی سياسی، يا برای رھا ھای ی يا سرکوبئ منطقه 

 . آورند

 ھای حمايت از  ھا و نھادھای حقوق بشری يا انجمن  ھای پناھندگی اتحاديه اروپا پيوسته از سوی سازمان  سياست

 حقوق پناھندگان باشد بر ايجاد سد و مانع برای مينتأ است که بيش از آن که معطوف به  پناھندگان آماج اين انتقاد بوده

و  ھای پناھندگی اتحاديه  در ھمين رابطه کميساريای عالی پناھندگی، بارھا از سياست. ورود پناھندگان متمرکز است

يز بان حقوق بشر ن الملل و سازمان ديده  سازمان عفو بين . جويان انتقاد کرده استنوع رفتار کشورھای عضو با پناھ

  . اند ھای مزبور شده انتقادھای مشابھی را پيوسته مطرح کرده و خواھان چرخش اساسی در سياست

ھا و  است که با کشتی  (Frontex) يکی از انتقادھا به عملکرد نيروی حفاظت مرزی اتحاديه اروپا موسوم به فرونتکس

 شود   سواحل جنوبی مديترانه مانع از آن میامکانات مجھز خود و از طريق قراردادھای مختلف با کشورھای ثالث در

. مندی از حقوق پناھندگی شوند پا به اتحاديه اروپا بگذارند که مھاجران و پناھندگانی ھم که به راستی بايد مشمول بھره 

ه جويان به اتحاديه اروپا در يک دھاند که شمار پناھ ت سخت سبب شده ھا، قراردادھا و مقررا مجموعه اين مرزبانی 

 نفر در سال ٣٨٠٠ به ٢٠٠۶ ھزار نفر در سال ٣٩برای مثال شمار پناھندگان به اسپانيا از . گذشته به شدت کاھش يابد

 و تونس منتظر فرصتی ھستند که با ليبيانفر در شھرھای ساحلی مراکش،  گذشته رسيد، اين در حالی است که ھزاران 

 . برسانندئی را به ساحل يک کشور اروپابه خطر انداختن جان خود و عبور از مديترانه خود

ای برای کار و درآمد دالالن و قاچاقچيان در   زمينه اند که عمدتاً  در ھمين حال، مسيرھای پناھندگی جديدی به وجود آمده

 زمينه نقل و انتقال پناھندگان است

  

  :مريخ

پس ) دلو (بروریاين سفينه در ماه ف. مد با موفقيت روی مريخ فرود آ)Curiosity ( ميالدی سفينه کنجکاو٢٠١٣سال  

نتايج به دست آمده از آناليز . از نمونه برداری از سطح مريخ، تجزيه و تحليل ترکيبات سطح اين سياره را آغاز کرد

مواد مريخی نشان می دھد بر روی مريخ ھم عناصر حياتی از جمله، آب، اکسيژن، دی اکسيد کربن، نيتروژن، فسفر و 

  .داردگوگرد وجود 

 

  :شادترين کشورھای جھان

ن ي در ا.الدی پرداخته استي م٢٠١٣ن كشورھای جھان در سال يدر مطلبی به معرفی شادتر» فوربس« نامه   دوھفته

توان به سقوط  ين فھرست می توجه ا  از نكات جالب . است كه در صدر قرارگرفته است» اروین«ن يفھرست باز ھم ا

ھا در  نگ يكيد، كشور واين فھرست جدين كشور شاد جھان بود اما در اي سال متوالی دوماشاره كرد كه چھار» نماركد«

  . ششم قرارگرفته استۀرد

ن ينخست. ز كشور شانزدھم و انگلستان ھفدھم استي نالمان. ازدھم قرار داردين فھرست در رتبه يمتحده در ا االت يا

ن كشور يدوم. به ھجدھم را به خود اختصاص داده استاست كه رت» سنگاپور«ن فھرست ي حاضر در ائیايكشور آس

  .است كه در رده نوزدھم قرار دارد»  كنگ ھنگ«ن كشورھای جھان ين شادتري حاضر در بئیايآس

  

  :برف
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 به گزارش .پوش شدن خيابان ھای اين شھر بود قاھره مصر پس از گذشت بيش از يک سده شاھد بارش برف و سفيد

 خاورميانه مردم بسياری از کشورھای منطقه از جمله فلسطين، مصر، اردن، سوريه و اسکای نيوز، بارش برف در

  .عربستان را ذوق زده کرد

 روز خيابان ھا و ٣ سال، بارش برف در استان ھای اين کشور به مدت ١١٢در مصر برای نخستين بار پس از گذشت 

 .اھرام مصر را سفيدپوش کرد و مردم را به خيابان ھا کشاند

 ھای بسياری درباره نابود شدن محصوالت  استان بحيره مصر که در نزديکی سواحل مديترانه قرار دارد نيز نگرانیدر 

ھا استقبال گسترده ای از بارش برف در اين کشور   ھم چنين، مصری .زراعی در نتيجه کاھش دما به وجود آمده است

  .منتشر کردند ھای اجتماعی  کردند و تصاوير مختلفی از آن را در شبکه

 عکس ه ب.استان ھای مختلف کشورھای فلسطين، اردن، سوريه و عربستان نيز شاھد بارش برف و غافلگيری مردم بود

 .انديناوی، برف به زمين ننشسته استکھنوز در کشورھای سرد اس

  

  خرهؤم

دوره گذار خود با آن ھا در » بھار عربی« که کشورھای درگير در ئی ھا با توجه به دشواری توان می بندی جمع در

و يچه کنفرانس ژن.  کننده خواھد بود تعيين برای آن ھا سالی نسبتا ٢٠١۴رسد که سال   گريبانند، به نظر می  دست به

 و تونس، انتخابات سراسری ليبيا ھای مھم مربوط به قانون اساسی در مصر و  آينده سوريه و چه انتخابات درباره 

 روندھای سياسی در اين کشورھا، عبور از دوران گذار و رسيدن به يک آرامش و آزادی پارلمانی ترکيه تا حدودی

نسبی را شايد سرعت ببخشند، به شرط آن که دولت ھای مستبد و نيروھای ارتجاعی اسالمی مھار شوند و مردم آزاده به 

  . ورزنديدتأک خود ۀطور مستقل بر سياست ھای آزادی خواھانه، برابری طلبانه و عدالت جويان

برد اھداف سياسی و  ھای نوين ارتباطی برای پيش  گيری از ابزارھا و سرويس   نقطه عطفی بود در بھره ٢٠١٣سال 

ھای اجتماعی برای تماس و  مداران سراسر جھان به رسانه  مردان و سياست  موج گسترده مھاجرت دولت . ديپلماتيک

  . در عصر اطالعات بودتعامل مستقيم با شھروندان، آغازگر فصلی جديد

 برای مديريت حضور خود در دنيای مجازی  ھای متخصصی را صرفاً  گذار سياسی که تيمتأثير ھای  تعداد چھره

 ھای   افق٢٠١۴شود که در سال   بينی می  سابقه ای افزايش يافت و پيش طور بی   به ٢٠١٣اند، در سال  استخدام کرده 

 .جديدی در اين عرصه گشوده شود

 اواخر از که داری سرمايه بحران که کرد بينی   پيش توان می را ٢٠١۴ آينده سال دنيای بر حاکم روندھای ترين ممھ

  .يافت خوھد ادامه است، شده آغاز ٢٠٠٨ سال

 ھای مھم  در ايران، بحران اقتصادی و وضعيت امنيتی و مبارزه طبقاتی کارگران و اعتراضت عمومی از شاخصه

 ھم اکنون پرداخت حقوق ھای معوقه .کننده است  تعيين، برای جامعه ما تا حدود زيادی ٢٠١۴خواھد بود و سال 

 زندگی و تحصيل تأمين متناسب با گرانی و تورم واقعی، لغو کار کودکان و ٩٣کارگران، افزايش دست مزدھای سال 

سياسی، مھم ترين دغدغه ھای بسياری آنان، و تالش پيگير برای لغو سانسور و اعدام و ھم چنين آزادی ھمه زندانيان 

  .از شھروندان ايرانی در داخل و خارج کشور است

، دچار تکان ھای ...، ترکيه، ايران وليبيا چون سوريه، مصر، ئی سال جديد کشورھادر که کرد بينی پيش توان می نھايتاً 

  .شديد اقتصادی، سياسی و اجتماعی شديدی خواھند شد

  ١٣٩٢دی ج يازدھم - ٢٠١۴ جنوریچھارشنبه يکم 

 


