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 Political سياسی

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ جنوری ٠٣

  
 ٢٠١۴ترين وقايع سال مھم

  )بخش دوم(
   

  ايران

دولت روحانی .  شده استبا روی کار آمدن دولت شيخ حسن روحانی سانسور و اختناق در ايران، نسبت به گذشته تشديد

به . اند ھای پيشين در آن جمع شده ھای سرشناس امنيتی دولت ھای اسالمی است که چھره ترين دولت يکی از امنيتی

  .اش گرد آورده است اش را نيز در کابينه عبارت ديگر، به دليل اين که روحانی خودش امنيتی بود دوستان امنيتی

اسحاق » . ذخاير نفتی نيست شددالر ميليارد ٣٠٠«:  معاون روحانی، نوشتاقتصاد نيوز به نقل از جھانگيری

 ھزار بشکه در روز بود امروز به ۴٠٠اگر در گذشته ميزان فروش نفت کشور دو ميليون و «: جھانگيری گفته است

  ».رسيده است دالر ۵۵ای   به بشکهدالر ١١٠ھا به يک ميليون بشکه رسيده و در ھمين حال قيمت ھم از  دليل تحريم

شد،  اگر طبق قانون برنامه عمل می«: ھای اخير افزود چنين با گاليه از مصارف درآمدھای نفتی کشور در سال او ھم

 در حساب ذخيره ارزی وجود داشت تا امروز نگرانی از کاھش درآمدھای نفتی دالر ميليارد ٣٠٠االن بايد بيش از 

 ».نداشته باشيم

ھای دولتی  ، گرانی و تورم، بيکاری و فقر، سرکوب و اعدام و فساد اقتصادی در ارگان٢٠١۴به اين ترتيب، در سال 

  .افزايش يافت

بعد از به قدرت «: در گزارش اخير گروه ويژه سازمان ملل متحد درباره وضعيت حقوق بشر در ايران، آمده است

ھای  ھای زياد بر آزادی يت، در کنار ادامه محدود٢٠١٣س جمھور حسن روحانی در سوم اگوست ئيرسيدن ر

  ».ھا نيز در اين کشور افزايش يافته است ھا و آزادی مذھبی، شمار اعدام ئیمطبوعات، گردھم آ

 مورد اعدام در ايران وجود داشته ٨۵٢کم   دست٢٠١۴ و جون ٢٠١٣به گزارش سازمان ملل متحد، ميان ماه جوالی 

 ۶٨٧ اين رقم به ٢٠١٣اند، اما در سال   تن اعدام شده۵٨٠کشور  در اين ٢٠١٢رساند که در سال  اين گزارش می. است

 .مورد اعدام رسيده بود

 ساله را که به اتھام قاچاق مواد مخدر به ھمراه زن و ٣٨، يک فرد ٢٠١۴حکومت اسالمی در واپسين ساعات سال 

قدرت رسيده به طور ميانگين  بر اساس گزارشات از زمانی که روحانی به .دخترش دستگير شده بود به دار آويخته شد

  .اند ھر روز سه نفر را اعدام کرده
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ھا بيان  اش را درباره افزايش حکم اعدام احمد شھيد گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در گزارش خود نگرانی عميق

ارجی اعانه ايم که يک انسان به اين دليل اعدام شده، چون او برای يک سازمان خ ما تجربه کرده«: او گفت. کرده است

 ».داده است

 ساله به دليل قتل يک مامور عضو امنيتی پيشين ٢۶اين زن جوان . او از اعدام ريحانه جباری نيز ابراز تاسف کرد

حکم اعدام ريحانه جباری در سطح . براساس اظھارات وی، آن مرد تالش کرده بود تا بر او تجاوز جنسی کند. اعدام شد

 . را برانگيختالمللی انتقادھای شديدی بين

 

   سازمان ملل عليه حکومت اسالمی ايرانۀقطعنام

ای از جمھوری اسالمی ايران خواست که نقض حقوق بشر شامل  مجمع عمومی سازمان ملل با تصويب قطعنامه

  .را متوقف کند» نگاران شکنجه، تبعيض جنسيتی و مورد ھدف قرار دادن فعالين و روزنامه«

ای را به تصويب رسانده بود که در آن از نقض   آبان قطعنامه٢٧ سازمان ملل روز کميته حقوق بشر مجمع عمومی

  . بود توسط جمھوری اسالمی ابراز نگرانی عميق شده» ھا تعداد بسيار باالی اعدام« ويژه  حقوق بشر در ايران به

جازه ورود به کشور را ھای گذشته ا احمد شھيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران که طی سال

 .در ايران ھشدار داده بود» ھای گسترده اعدام«ھای خود بارھا به ويژه درباره  نيافته است، در گزارش

 کشور ديگر از تنظيم آن حمايت ۴۵نماينده حکومت اسالمی ايران، اين قطعنامه را که از سوی کانادا تنظيم شده و 

 .بوددانسته » معنی و غيرسازنده بی«اند  کرده

س ئير ھای حسن روحانی،   شھريور در گزارشی گفته بود که قول٢١بان گی مون، دبير کل سازمان ملل، روز 

ای در حقوق بشر و آزادی بيان  تر در ايران به ھيچ پيشرفت قابل مالحظه ھای بيش در مورد آزادی جمھوری اسالمی، 

  .ھا در ايران ابراز نگرانی کرده بود افزايش اعدامھای مربوط به  چنين نسبت به گزارش  او ھم.منجر نشده است

 داشته ئیتواند در افکار جھانی تاثير به سزا آور است، اما می ھای مجمع عمومی سازمان ملل غير الزام اگرچه قطعنامه

  .باشد

  

  ھای مالی سازمان ملل به ايران برای مبارزه با مواد مخدر قطع کمک

ھای مالی به حکومت اسالمی ايران برای  اند که کمک ن ملل درخواست کردهشش گروه مدافع حقوق بشر از سازما

  .مبارزه با مواد مخدر را تا زمانی که ايران اعدام قاچاقچيان مواد مخدر را متوقف نکرده است، به حال تعليق در آورد

 گروه مدافع حقوق  آذر منتشر شده است، اين شش٢۶بان حقوق بشر که روز چھارشنبه  بر اساس گزارش سايت ديده

 .اند بشری درخواست خود را به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تحويل داده

 برای مبارزه با مواد مخدر اشاره ١٩٩٨ی سازمان ملل به ايران از سال دالر ميليون ١۵اين گزارش به کمک مالی 

 مانند ايرلند، بريتانيا و دانمارک از ئی نوشته که کشورھاکرده که آمار آن در سايت سازمان ملل نيز قيد شده است و

اعدام افراد متھم به جرايم مواد مخدر شده «ھا منجر به  اند، چرا که اين کمک ھا به ايران امتناع کرده ارائه اين کمک

 ».است

فريس باخ وزير چاپ دانمارک آوريل سال گذشته گزارش داد که کريستين » کپنھاگن پست«در ھمين زمينه روزنامه 

ھای مالی اين کشور به ايران برای مبارزه با مواد مخدر قطع شده است و  توسعه دانمارک اعالم کرده است که کمک

 .عنوان کرده است» ھا زندانی مرتبط با جرايم مواد مخدر اعدام صد«علت امر را 
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  »ی اصفھانئ ھای زنجيره اسيدپاشی«

امر به معروف و نھی از «برای » سپاه و بسيج«به » رسمی و قانونی«، اجازه »ی اصفھانئ ھای زنجيره اسيدپاشی«از 

: ، يک ھدف دارند»ھای مختلف راديو و تلويزيون دولتی برنامه«تا » اعالم مصاديق بدپوششی زمستانی«، »منکر

ن در حوزه سرکوب سيستماتيک زنان، فرستادن زن به کنج آشپزخانه، تفکيک جنسيتی بيش از پيش، محدود کردن زنا

 ».امنيت اخالقی و روانی جامعه«اشتغال و تحصيل؛ با توجيه حفظ 

نشين کردن زنان در گفتمان رسمی حکومت اسالمی، داليل اقتصادی، سياسی و ايدئولوژيکی   ھمه اصرار برای خانه اين

 .تر بر افکار عمومی جامعه دارد و کنترل و فشار بيش

  

  راليا گروگانگيری در کافه لينت سيدنی است

، خبر دادند که فردی که در اين روز در شھر سيدنی استراليا چندين نفر را ١٣٩٣ آذر ٢۴ھا روز دوشنبه   خبرگزاری

  .ھا به پايان رسيد در يک کافه گروگان گرفت؛ با کشته شدن گروگانگير و دو تن از گروگان

نام دارد لباس روحانيون ايرانی را به تن » ونسھارون م«يکی از منابع پليس استراليا به رويترز گفت که اين فرد که 

 . و متولد ايران است» محمدحسن منطقی«ھا، نام اصلی اين فرد   بنا بر گزارش.نامد می» شيخ«دارد و خود را 

 او افزود .کند فردی منزوی است و تنھا عمل می» محمدحسن منطقی«است که  ھای خبری گفته  وکيل سابق او به شبکه

 ».قدر قوی است که عقل سليم او را مخدوش کرده است ژی او اينايدئولو«که 

سايت او آمده  در وب.  به استراليا پناھنده شده است١٩٩۶ ساله در سال ۴٩اين فرد » دی آوسترالين«به نوشته روزنامه 

 ».االن يک مسلمان ھستم، الحمدهللا. پيش از اين رافضی بودم، اما ديگر نيستم«است که  

 ساله، دو قربانی حادثه گروگانگيری در کافه لينت سيدنی استراليا در ٣٨ترين داسون،   ساله، و کا٣۴ن، توری جانسو

 . دسامبر ھستند١۵روز دوشنبه 

او سعی کرد با گالويز شدن با فرد گروگانگير او را خلع .  سال بود که مديريت کافه لينت را به دست داشت٢جانسون 

 .ن خود را از دست دادسالح کند، اما در اين کار جا

او خود را سپر .  فرزند، به عنوان قھرمان اين ماجرای دردآور شناخته شد٣ترين داسون، وکيل دادگستری و مادر  کا

 ھنوز علت دقيق مرگ داسون مشخص نشده است. دوست و ھمکار باردارش کرد تا مورد اصابت گلوله قرار نگيرد

گيری آخوند محمدحسن منطقی بروجردی در سيدنی  المی ايران، از گروگاناما جالب آن است که چرا سران حکومت اس

  ھا، اين ھمه به تالطم افتاده اند؟ شدن وی به ھمراه دو نفر از گروگان و کشته

س مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام اسالمی ئياکبر واليتی ر به گزارش خبرگزاری فارس، علی

ھا نفر  گيری ده  آذر پس از گروگان٢۵شنبه  ، محمدحسن منطقی را که روز سه١٣٩١ آذر ٢۶ايران، روز چھارشنبه، 

بازيچه دست سيستم «خوانده و مدعی شد که وی » روانی«در سيدنی استراليا به ھمراه دو گروگان کشته شد فردی 

 .شده است» امنيتی استراليا و کشورھای غربی

او اضافه » .کند  تبعيت میامريکاکشور قابل قبولی نيست و از دستورات «مللی ال واليتی گفت که استراليا در حوزه بين

قابليتش در ھمين حد است که چنين کار مبتذلی را انجام دھد و بعد در سايه آن سوءاستفاده تبليغاتی ... استراليا«: کرد

 که اين فرد اصال در حوزه علميه بعيد نيست«: او در ادامه سخنانش افزود» .کرده و افراد را مورد انتقاد قرار دھد

 ».درس نخوانده باشد
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گيری در سيدنی را به   آذر، حادثه گروگان٢۵شنبه،  اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران، نيز روز سه

کشورھای غربی قصد دارند تا با مرتبط کردن اين موضوع با ايران «تشبيه کرده و گفت که » يک نمايشنامه«

 ».ھای خودشان در مقابله با تروريست را به حاشيه ببرند اریک کم

وی »  روانی- سوابق و شرايط روحی «مرضيه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، روز دوشنبه گفت که 

 .با مقامات استراليا مطرح شده بود» مکررا«

گير و حکومت اسالمی ايران و  ند گروگاندھند که اتحماال سر و سری بين آخو ھا به سادگی نشان می اين موضع گيری

  !پوشی کنند  را پرده دولت استراليا وجود دارد بنابراين در تالشند واقعيت ماجرا

  

  هللا خمينی، دستور ترور پاپ را صادر کرده بود آيت

رتباطی با عامل گذار حکومت اسالمی ايران، ھيچ ا هللا خمينی، بنيان هللا روح گويد که آيت سفارت ايران در بلگراد می

  . نداشته است١٩٨١ترور پاپ ژان پل دوم در سال 

 پاپ را در ميدان سن پيتر ١٩٨١  مه ٣١به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، محمدعلی آگجا شھروند ترکيه که روز 

 خمينی به هللا ای با تلويزيون صربستان، اظھارات خود را مبنی بر اين که آيت واتيکان ھدف گلوله قرار داد، در مصاحبه

نيز » بھشت را به من وعده داده بودند« وی در کتاب خود به نام .او دستور داده بود پاپ را به قتل برساند، تکرار کرد

 .اين ادعا را مطرح کرده است

، اين اظھارات را تکذيب کرد و گفت که روابط ١٣٩٣ دی ۴شنبه  سفارت ايران در بلگراد، پايتخت صربستان، روز پنج

 . خمينی با مذاھب گوناگون از جمله با پاپ ھمواره بسيار خوب بوده استهللا آيت

. ھا عامل ترورش را بخشيد ژان پل دوم بعد. پاپ در آن سوءقصد ھدف چھار گلوله قرار گرفت و به شدت زخمی شد

 ».ام دعا کنيد که من وی را بخشيده) آگجا( برای برادرم«پاپ از مردم خواست که 

 .وگو کردند  و زمانی که آگجا در زندان بود به طور خصوصی با يکديگر گفت١٩٨٣سال اين دو نفر در 

س ئي به درخواست پاپ مورد عفو ر٢٠٠٠ به حبس ابد محکوم شده بود در سال ١٩٨١محمدعلی آگجا که در ژوئيه 

 .جمھوری وقت ايتاليا قرار گرفت و به ترکيه مسترد شد

 متھم شده بود ده سال ١٩٧٠ و دو مورد سرقت از بانک در دھه ١٩٧٩ر سال نگار چپ د وی که به ترور يک روزنامه

 ٢٠١٠ سال حبس در ايتاليا و ترکيه، در سال ٢٩ محمد علی آگجا پس از تحمل .ھای ترکيه سپری کرد را نيز در زندان

 .از زندان آزاد شد

که تروريسم دولتی را رسميت و علنيت ھای جھانی است  کارترين چھره ست که خمينی يکی از جنايت الزم به يادآوری

. اند کارانه او و جانشينانش صدھا تن از فعالين سياسی و فرھنگی در داخل و خارج کشور اعدام شده داد و با فتواھای تبه

، بيش از چھار ھزار زندانی سياسی را اعدام کردند که يکی از اعضای گروه ۶٧کار، تنھا در سال  با فرمان اين جنايت

  .يعنی آخوند پورمحمدی. خمينی در اين سال، ھم اکنون وزير دادگستری دولت شيخ حسن روحانی است»  مرگمثلث«

  

   عليه ايرانامريکا ۀھای تاز تحريم

 امريکا ئی وزارت دارا.ھای مربوط به ايران اضافه کرد  فرد و شرکت را به فھرست تحريم٩ نام امريکا ئیوزارت دارا

ھا را کمک به دولت ايران  ھا در فھرست تحريم ھا، دليل قراردادن آن م اين افراد و شرکتدر گزارش خود با اعالم نا

  .المللی و نقض حقوق بشر از جمله سانسور عنوان کرد ھای بين برای دورزدن تحريم
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نتشر ای که در سايت اين وزارتخانه م  در بيانيهامريکا ئیديويد کوھن، معاون تروريسم و اطالعات مالی وزارت دارا

ھای پيشين  شده است، اعالم کرد که تحريم جديدی عليه ايران وضع نشده است بلکه اقدام جديد در راستای اجرای تحريم

 .بوده است

ھای جديد عليه ايران وضع  ای با ايران تحريم  مايل نيست در حين برگزاری مذاکرات ھستهامريکابه گفته ديويد کوھن، 

 . داردتأکيدھای موجود  ريمکند، اما بر اجرا شدن دقيق تح

 مصاديق محتوای تعيينکارگروه «خورد که به دليل کمک به  به چشم می» دوران«شدگان نام شرکت  در ميان تحريم

، امريکا ئیبر اساس اعالم وزارت دارا .در فيلتر کردن صفحات اينترنتی مورد تحريم قرار گرفته است» مجرمانه

 .سپاه در حمالت سايبری، تحريم شده استھم به دليل کمک به » آبيسک«شرکت 

 عالوه .اند اين وزارتخانه نام چند شخص و شرکت را نيز اعالم کرده است که در نقل و انتقال پول به ايران دست داشته

وگو با تلويزيون فاکس گفت ميچ مک کانول رھبر اکثريت  ھا، سناتورجمھوری خواه مارک کرک، در گفت بر اين

سناتور کرک . ھای ايران خواھد بود گيری مھم در سنا برای تحريم  گفته است در سال نو، دومين رایخواه سنا جمھوری

با نام بردن از سناتورھای ارشد دمکرات رابرت منندز و چاک شومر به عنوان حاميان اين طرح، اضافه کرد که او 

 .ا دوحزبی در مورد ايران خواھد بودگيری واقع  سناتور دمکرات را در اين مورد دارد و اين يک رای١٧حمايت 

خواه در ھر دو مجلس نمايندگان و سنا   از ھفته آينده کار خود را با اکثريت جمھوریامريکايکصد و چھاردھمين کنگره 

 .آغاز خواھد کرد

  

  جنگ اسرائيل عليه مردم غزه

 ٢٠١۴ جونلی در ماه ئيوان اسراربودن و قتل سه ج. باری برای مرد غزه بود سالی که گذشت، سال ھولناک و فاجعه

 .ھا بدون واکنش نماند لیئيتوسط اعضای گروه عزالدين قسام وابسته به حماس، از سوی اسرا

لی، يک نوجوان فلسطينی توسط گروھی از يھوديان افراطی در شرق ئيسپاری اين سه جوان اسرا يکروز بعد از به خاک

اند، محمد ابو خدير شانزده ساله  زشکانی که جسد وی را معاينه کردهبنا به نظر پ. المقدس ربوده و آتش زده شد بيت

 .زنده به آتش کشيده شده بود زنده

لی را خواھد گرفت و حماس را ئيل به مردم خود قول داد که انتقام قتل سه تبعه اسرائيبنيامين نتانياھو، نخست وزير اسرا

 . ھا معرفی کرد  مستقيم اين قتلمسؤول

 غزه و بويژه ئیشروع به بمباران ھوا» تيغه حفاظتی«ل با آغاز عمليات موسوم به ئي، اسرا٢٠١۴ جوالیروز ھشتم 

  .محله شجاعيه کرد

اما . ھای پرشمار خود قرار داد ھای حماس در اين منطقه را ھدف بمباران ھا و پايگاه ل اعالم کرده بود که خانهئياسرا

ان خود را در طول بيش از يک ماھی که اين جنگ به طول کشيد، از ھا کودک بودند، ج تر آن صدھا غيرنظامی که بيش

 .دست دادند

ل نيز با ھزاران سرباز ارتش ئي، نيروی زمينی اسرا٢٠١۴ جوالیھا، يعنی روز ھجدھم  چند روز بعد از آغاز بمباران

ھا برای انتقال  ماس از آنل، حئيھای زيرزمينی که بنا به ادعای اسرا تخريب تونل. عمليات ورود به غزه را آغاز کرد

 .چنين دستگيری اعضای حماس در غزه از اھداف اصلی عمليات تيغه حفاظتی بود کند، و ھم سالح استفاده می

 روز جنگ، ۵٠ترين گزارش شده است و در جريان  اين عمليات از زمان انتفاضه دوم در اراضی اشغالی، پر تلفات

بر اساس اعالم .  درصد از اين تعداد، غيرنظامی بودند٧٠ند که بيش از  نفر جان خود را از دست داد٢٠٠٠بيش از 

باختگان در جبھه   تلفاتی که قابل مقايسه با جان. کودک در نتيجه اين جنگ در غزه جان باختند۵٠٠سازمان ملل، 
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ل ئياس و اسرالی در نتيجه زد و خوردھای نيروھای حمئي سرباز اسرا۶۴در عمليات تيغه محافظتی، . لی نيستئياسرا

 .لی قربانی اين جنگ بودندئي شھروند غيرنظامی اسرا٢جان باختند و تنھا 

ھا، ھر بار  تر آن ل برقرار شد که بيشئيبس چند ساعته ميان حماس و اسرا در فاصله پنجم تا پايان ماه اوت، چندين آتش

ل ئي آغاز بمباران غزه از سوی ارتش اسراای مجدد برای ھا از سوی حماس، شکسته و بھانه پراکنی به دليل آغاز راکت

 .شدند

لی غزه را ئيل و حماس در مصر، سربازان اسرائيبس نامحدود ميان نمايندگان اسرا سرانجام، بعد از توافق برای آتش

 ھزار آواره و صدھا خانه ويران شده را پشت سر ۵٢٠ترک کردند و عالوه بر چندين ھزار قربانی و مجروح، بيش از 

 . جای گذاشتندخود به

موسی . ، نوار عزه را بمباران کرد٢٠١۴مبر  دس١٩، جمعه شب ٢٠١۴ دوم در سال  اسرائيل برای بارئینيروی ھوا

 دسامبر، اعالم کرد که سازمان حماس به تعھدات خود ٢٠ابومرزوق، از رھبران حماس، در ھمين رابطه عصر شنبه 

زمان  او اما ھم. ای به باالگرفتن خشونت در منطقه ندارد بند است و عالقه پایبس با اسرائيل  در مصر در ارتباط با آتش

  .بس متھم کرد اسرائيل را به نقض آتش

 

  اسرائيل» جنايات جنگی«: الملل عفو بين

» جنايات جنگی«، گزارشی منتشر کرد که در آن ارتش اسرائيل به انجام ٢٠١۴مبر  دس٨شنبه  الملل سه زمان عفو بينسا

  .ای غزه در تابستان گذشته متھم شده است گ ھفت ھفتهدر جن

بار و به طور   اين نھاد حقوق بشری حمالت صورت گرفته توسط ارتش اسرائيل در چھار روز پايانی اين جنگ خشونت

 .خواند» جنايت جنگی«مشخص حمله به چھار ساختمان چند طبقه در نوار غزه را 

بوده و نقض حقوق » عمدی و بدون توجيه نظامی«ھا   که تخريب اين ساختمان کردتأکيدالملل در اين گزارش  عفو بين

  .ھا يک مرکز تجاری در شھر رفح بود يکی از اين ساختمان. رود الملل به شمار می بين

اين سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش خود خاطر نشان کرده که ارتش اسرائيل پيش از حمله به ساکنان اين ساختمان 

  .ھا فرصت کافی برای برداشتن و به ھمراه بردن وسائل مھم خود نداشتند داده بود که محل را تخليه کنند اما آنھشدار 

ھای مجاور نيز زخمی شدند و شمار زيادی نيز محل سکونت  از آن گذشته در پی اين حمله تعدادی از ساکنان ساختمان

 .خود را از دست دادند

مستقل و «خود خواستار آن شده که اتھام جنايات جنگی ارتش اسرائيل به صورت الملل در گزارش  سازمان عفو بين

مقامات . ن اين حمالت دادگاھی منصفانه داشته باشند تا پاسخگوی اين اتھام باشندمسؤوالبررسی شود و » طرف بی

   .اند اسرائيلی تا کنون واکنشی به گزارش اين سازمان نشان نداده

ه بود قوه قضائيه اين کشور مشغول بررسی رويدادھای جنگ غزه، از جمله حمله موشکی به تر اعالم کرد اسرائيل پيش

  .ھای فلسطينيان است مدرسه سازمان ملل در سرزمين

 

  اسرائيل» جنايات جنگی«: سازمان ملل

 حقوق  شورای.سازمان ملل نيز در پی بررسی جنايات جنگی احتمالی در جريان حمله ارتش اسرائيل به نوار غزه است

، در نشستی ويژه تصميم گرفت ارتکاب احتمالی جنايت جنگی اسرائيل و ٢٠١۴ جوالیوسوم  بشر سازمان ملل بيست

 .ل اعالم کرد که با سازمان ملل ھمکاری نخواھد کرديفلسطينيان را بررسی کند، اما دولت اسرائ
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س اين ھيئت را ئيداند و ر طرف نمی  بیدولت اسرائيل ھيئت ويژه شورای حقوق بشر برای بررسی آخرين جنگ غزه را

 .کند با اسرائيل متھم می» خصومت«به 

  

  حقوق بشر سازمان ملل عليه جنايات جنگی اسرائيلۀقطعنام

تضمين «، با عنوان ٢٠١۴ جوالی ٢۵ - ١٣٩٣ ]اسد[ مرداد٣ای در تاريخ  شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه

 ١٧ی مثبت در مقابل أ ر٢٩با »  ھای اشغالی فلسطين از جمله شرق بيت المقدساحترام به حقوق بين الملل در سرزمين

  . تصويب کردامريکای منفی أ ر١ی ممتنع و أر

 شورای ئیھای آفريقا ھای عرب و گروه دولت کننده گروه دولت ای به امضاء ھماھنگ ، نامه٢٠١۴ جوالی ١٨در تاريخ 

س شورای حقوق بشر ارسال و ئيتعھد و دولت فلسطين خطاب به رحقوق بشر، سازمان کنفرانس اسالمی، جنبش عدم 

تقاضا شد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشستی ويژه را برای رسيدگی به نقض حقوق بشر در غزه در اثر 

 دولت عضو اين سازمان است، در ۴٧شورای حقوق بشر که متشکل از . اقدامات نظامی حکومت اسرائيل برگزار نمايد

اول مرداد ( جوالی ٢٣العاده و ويژه در   به درخواست مذکور پاسخ مثبت داد و با تشکيل نشستی فوق٢٠١۴ جوالی ٢١

 .موافقت کرد) ١٣٨٣

کننده در نشست و کميسيونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگر ويژه  ھای شرکت تر دولت نمايندگان بيش

سترده حقوق بشر در رفتار حکومت اسرائيل در غزه را در حد احتمال ھای اشغالی، نقض گ حقوق بشر در سرزمين

 .ارتکاب جنايات جنگی تلقی کردند

ھای اشغالی فلسطين از جمله  الملل در سرزمين تضمين احترام به حقوق بين«ای با عنوان   مذکور، قطعنامهجلسۀدر پايان 

تنھا ( ی منفیأ ر١و )  عضو اتحاديه اروپا١٣ز جمله ا(ی ممتنع أ ر١٧ی مثبت در مقابل أ ر٢٩با » شرق بيت المقدس

 . تصويب شد) امريکا

تلقی شده » اقدامات تھاجمی«به موجب اين قطعنامه، عالوه بر اين که اقدامات نظامی حکومت اسرائيل تحت عنوان 

ھای  است، نقض گسترده حقوق بشر بر اساس مستندات گزارشگر ويژه سازمان در مورد حقوق بشر در سرزمين

اشغالی، يادآوری و نھايتا با درنظر گرفتن اين که آستانه کشتار غيرنظاميان و تخريب اماکن غيرنظامی مظنون به تحقق 

ای مستقل مامور بررسی موارد نقض حقوق بشر اين رژيم در غزه  نقض گسترده حقوق بشر و بشردوستانه است، کميته

  .شد

و دو سوم ) اند  مورد را زنان تشکيل داده٧۴ھا را کودکان و  ن از آن ت١۴٧که (  درصد قربانيان٧۵غيرنظامی بودن 

 ھزار نفر، و ١٣۵ديدگی ھزاران منزل مسکونی، آواره شدن   و آسيب۴٧٠مجروحان از ميان زنان و کودکان، تخريب 

در رابطه با تخريب بيمارستان دير الباالح از جمله نکاتی بوده است که مکارم ويبيسينو، گزارشگر ويژه حقوق بشر 

 تأمينھای مرتبط با  گزارشگر ويژه به بمباران زيرساخت. نتايج اقدامات نظامی متخلفانه حکومت اسرائيل ارائه کرد

ھای آبرسانی و تصفيه   درصد سيستم۵٠نيازھای اوليه و حياتی زندگی مردم غزه، اذعان کرد، به طوری که حدود 

 ھزار نفر يا چيزی بيش از نيمی از جمعيت غزه را از دسترسی به ٩٠٠ اند که اين امر فاضالب تخريب يا آسيب ديده

وی نسبت به محاصره طوالنی غزه به عنوان يک اقدام غيرقانونی ياد . اين خدمات اساسی و اوليه محروم کرده است

ادی مردم غزه ھا و پيامدھای منفی انسانی و بشردوستانه آن بر حقوق اساسی اجتماعی و اقتص کرد و نسبت به محدوديت

 .ابراز نگرانی کرد و خواستار شکستن حصر غزه شد
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الملل بشر، گزارشگر ويژه  ترين اصول حقوق بين به ھمين دليل و با توجه به حجم گسترده قربانيان و تخلفات از مھم

گوسی  اسخدرخواست کرد تا تحقيقات فوری، مستقل و موثر در رابطه با نقض حقوق بشر و بشردوستانه انجام شود و پ

 .المللی ھر گونه ارتکاب جنايات جنگی عليه مردم غزه فراھم شود و تعقيب بين

اوياتار مانور، نماينده دائم حکومت اسرائيل در اين با انتقاد از تشکيل نشست ويژه شورای حقوق بشر، آن را اقدامی 

 او با مخالفت شديد با اين که شورا .ھا شمرد ھای معطوف به خاتمه درگيری کننده و برخالف تالش نادرست و گمراه

ھای فلسطينی  ھای حقوق بشری قرار داده، اظھار داشت که شورا می بايست گروه حکومت اسرائيل را ھدف محکوميت

 .کرد را محکوم می

 ئی، زمينی و دريائیکنندگان در نشست با رد اظھارات نماينده حکومت اسرائيل، تھاجم و حمالت گسترده ھوا اما شرکت

ا محکوم کردند و پيامدھای اين حمالت را نقض گسترده حقوق بشر و بشردوستانه و مستوجب تحقيقات تلقی کردند؛ ر

المللی  تحقيقاتی که بتواند ارزيابی مستند از اين تخلفات و جنايات جنگی حکومت اسرائيل را فراھم کرده، دستورکار بين

 .رار بخشددر اين زمينه را از جمله در شورای حقوق بشر استم

 نيز ھمانند اتحاديه اروپا، مدعی وجود حق دفاع مشروع برای حکومت اسرائيل شد و حمايت خود را از امريکانماينده 

 .اين حق ابراز داشت و در عين حال، از شمار قربانيان غيرنظامی در غزه ابراز نگرانی کرد

ايتاليا به . ی و تشکيل دولت مستقل فلسطينی اعالم کرد را ملتزم به حفظ بقای اسرائيل به عنوان دولتی يھودامريکاوی 

چنين ايرلند و انگليس به صورت جداگانه ھم از وجود حق دفاع برای حکومت اسرائيل  نمايندگی از اتحاديه اروپا و ھم

 .حمايت کردند ولی آن را موجب عدول از رعايت معيارھای حقوق بشر و بسردوستانه ندانستند

 درصد قربانيان و مجروحان جنگ غزه ٧۵ کرد که تأئيد در اين زمينه، گزارشگر ويژه حقوق بشر گيری پيش از تصميم

المللی بوده  ھای بين اند و عمليات نظامی حکومت اسرائيل بدون رعايت موازين و احتياط را غيرنظاميان تشکيل داده

 جھت دادن فضای نشست به سمت محکوم ھا که از سوی مقامات حقوق بشری ملل متحد ارائه شد، در اين گزارش. است

ھای گسترده حقوق بشری  گيری نوعی نگاه غالب در شورا در زمينه وقوع نقض کردن عملکرد حکومت اسرائيل و شکل

ای بر فضای  اين امر به گونه. در حدی که ممکن است به ارتکاب جنايات جنگی ميز منجر شده باشد، تاثير زيادی داشت

 . کننده در اين نشست نتوانستند رفتار حکومت اسرائيل را توجيه کنند ھای شرکت يک از دولت  ھيچجلسه تاثير گذاشت که

 با اين که به قطعنامه رای منفی داد اما باز ھم نگرانی خود را از کشتار غيرنظاميان و حمله به اھداف غيرنظامی امريکا

  .توسط حکومت اسرائيل ابراز داشت

 

  حماس دو سازمان فلسطينی فتح و 

 عالقمندی خود را به ايجاد دولت ٢٠٠٧ در سال ئیدو سازمان فلسطينی فتح و حماس، برای نخستين بار پس از جدا

رامی حمدهللا به عنوان نخست وزير . در ماه ژوئن کابينه جديد تشکيل شد. در مناطق فلسطينی اعالم کردند» آشتی ملی«

  .دولت جديد برگزيده شد

  

  ی نياوردأھا و اسرائيل ر  ميان فلسطينی پيشنھادی صلحۀقطعنام

ھا و اسرائيل و پايان دادن به اشغال  يابی به توافق صلح ميان فلسطينی  پيشنھادی کشورھای عربی برای دستۀقطعنام

  .ی الزم را در شورای امنيت سازمان ملل متحد کسب کندأ، نتوانست ر٢٠١٧مناطق فلسطينی تا سال 

، چاد، شيلی، اردن، چين، فرانسه، روسيه ارجنتاين .ی ممتنع دادندأ جنوبی روريایريتانيا و کليتوانی، رواندا، نيجريه، ب

. ی مثبت دادندأ، به اين قطعنامه ر٢٠١۴مبر  دس٣٠ برابر با ١٣٩٣ ]جدی[ دی ماه ٩شنبه،  و لوکزامبورگ، روز سه
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الزم، برای تصويب » آری«ی أ ر٩کم  ، به دست»آری«ی أ ر٨پنج کشور ديگر نيز از آن حمايت کردند که در مجموع 

  . عضو نرسيد١۵آن در ميان 

  .ی ممتنع دادندأ پيشنھادی مخالفت کردند و پنج کشور ديگر از جمله بريتانيا رۀ و استراليا با قطعنامامريکا

 از طرف اردن به شورای امنيت ]قوس[ آذر٢۶ پيشنھادی از سوی کشورھای عربی و تشکيالت فلسطينی که ۀقطعنام

 . در مذاکرات صلح بودئیيابی به توافق نھا  ماھه برای دست١٢ مھلتی ۀارائه شده بود، در برگيرند

 کرده تعييننشينی اسرائيل از مناطق فلسطينی   برای تکميل عقبئی را نيز به عنوان زمان نھا٢٠١٧در عين حال سال 

 .بود

صحنه را برای ايجاد «لل متحد، گفته است قطعنامه  شورای امنيت سازمان مۀ در جلسامريکا ۀسامانتا پاور، نمايند

ھا که خواسته  وگوھای مستقيم ميان طرف خانم پاور مجددا از گفت» .گشايد و نه رسيدن به سازش تر می اختالفات بيش

 .رود حمايت کرد  به شمار میامريکادولت 

 .کرد آورد آن را وتو می  می در صورتی که قطعنامه رای الزم راامريکاست  ھای پيشين حاکی برخی گزارش

ھا و  س تشکيالت خودگردان فلسطينی دست به اقدامی ديگر زده تا بتواند اعتراضئيپس از اين محمود عباس، ر

  .المللی مطرح سازد ھای فلسطينيان عليه اسرائيل را در نھادی بين شکايت

هللا اساسنامه ديوان  العاده در رام  فوقجلسه ای، در جريان ١٣٩٣دی ج ١٠ -  ٢٠١۴مبر  دس٣١وی روز چھارشنبه 

المللی ديگر را به امضاء رساند تا راه عضويت رسمی تشکيالت   کنوانسيون بين١٩چنين  المللی کيفری در الھه و ھم بين

 .فلسطينی در ديوان الھه را ھموار کند

توانند شکايات و  ر پی آن میشود و فلسطينيان د  میئیبنا بر اين اساسنامه درخواست عضويت تا شصت روز ديگر اجرا

 .ارائه کنند» جنايت عليه بشريت«يا » جنايات جنگی«ھای خود عليه اسرائيل را از جمله در مواردی چون  اتھام

 به بعد متھم به ٢٠٠٢تواند افرادی که از اول ژوئيه  المللی کيفری که مقر آن در الھه در ھلند است، می ديوان بين

 . قرار دھدئیاند را تحت پيگرد قضا شده» جنايت جنگی«، و »بشريتجنايت عليه «، »کشی نسل«

ما ھر روز در خاک خود مورد حمله «: محمود عباس روز چھارشنبه در ارتباط با امضای اين اساسنامه تصريح کرد

 »به چه نھادی بايد شکايت ببريم؟. گيريم قرار می

اين خود تشکيالت خودگران فلسطينی «: ن اقدام فلسطينيان گفتوزير اسرائيل در واکنش به اي بنيامين نتانياھو، نخست 

المللی کيفری واھمه داشته باشد، ھر چه باشد با حماس دولتی متحد تشکيل داده  ھای ديوان بين است که بايد از رسيدگی

 ».شود مرتکب جنايات جنگی می» دولت اسالمی«است؛ سازمانی تروريستی که مانند 

خير تأای از اقدام محمود عباس انتقاد کرد و آن را غيرسازنده و باعث ايجاد  يز با انتشار بيانيه نامريکاوزارت خارجه 

 .بيشتر در مذاکرات صلح خاورميانه دانست

کننده ارشد تشکيالت خودگردان، فلسطينيان قصد دارند قطعنامه مشترک خود با  به گفته صائب عريقات، مذاکره

ج اسرائيل از مناطق فلسطينی را در نخستين روزھای سال جديد ميالدی بار ديگر به کشورھای عربی در ارتباط با خرو

 .شورای امنيت سازمان ملل ارائه دھند

  

  ليبياجنگ داخلی در 

 به شدت در جدال با يکديگر بودند، انتخابات پارلمانی در ليبيانظامی  ھای شبه ، در حالی که گروه٢٠١۴ت گسدر ماه ا

چنان ادامه  ھای اسالمی اين انتخابات را نپذيرفتند و جدال بر سر قدرت در اين کشور ھم  گروه.اين کشور برگزار شد

 .دارد
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ای از سازمان ملل خواستند، برای سرکوب   خود طی بيانيه  ساحل آفريقا در نشست ساالنه سران پنج کشور منطقه

 اين اجالس آمده است که ارسال اين  در بيانيه. المللی به اين کشور ارسال کند  نيروھای بينليبياھای مسلح در  گروه

  .صورت گيرد»  آفريقا اتحاديه«نيروھا بايد در ھماھنگی با 

، در اين نشست در نواکشوت ٢٠١۴مبر  دس١٩تانی و بورکينافاسو که روز سران کشورھای چاد، مالی، نيجر، موري

و ايجاد نھادھای دموکراتيک پايدار در اين » آشتی ملی« کردند که اين تنھا راه برقراری تأکيدموريتانی شرکت داشتند، 

  .کشور است

تر پارلمان اين  ، از ھمه مھمليبيانھادھای انتخابی «: جمھور موريتانی در اين رابطه گفت سئيمحمد ولد عبدالعزيز، ر

 اشاره به تھديدھای وی با» .ی اجرا بگذارد ھای خود را به مرحله کشور، به ارتشی قوی نياز دارد تا بتواند برنامه

نيجر و چاد  ی آن از جمله الجزاير،   و کشورھای ھمسايهليبياچنين رواج قاچاق در مرزھای  ھای تروريستی، ھم گروه

  .ھای مسلح ناتوان است ، در مقابله با اين گروهليبيا کرد که دولت تأکيد

بنا بر . ھای سياسی و امنيتی است مرج، اين کشور درگير ھرج و ٢٠١١از زمان سقوط حکومت معمر قذافی در سال 

» خالفت اسالمی«ھای آموزش نظامی  تبديل شده و اردوگاه» مھد آموزش تروريست« به ليبيا، ئیامريکااقرار مقامات 

  .اند اکنون به اين کشور منتقل شده که تاکنون در سوريه و عراق فعال بودند، ھم

، نسبت به عواقب ٢٠١۴ دسامبر ١۵مان برای نخستين بار روز دوشنبه  آل ماير، وزير امور خارجه فرانک والتر اشتاين

کم  تواند به سرعت پيامدھای سنگينی، دست ، میليبيافروپاشی «:  ھشدار داد و گفتليبيامنفی سقوط دولت کنونی در 

  ».برای جنوب اروپا نيز به ھمراه داشته باشد

  

  مصر

صر در فھرست احزاب تروريستی در اين کشور قرار داده شد، م» اخوان المسلمين«پس از آن که سازمان اسالمی 

 شھر در ماه مارس ئیدادگاه جنا. ھای مصر محاکمه شدند بسياری از اعضا و ھواداران اين سازمان دستگير و در دادگاه

کم  ح۶٨٣در ماه آوريل نيز . را صادر کرد» المسلمين اخوان« نفر از طرفداران و اعضای سازمان ۵٢٩حکم اعدام 

  .تر اين احکام اما به حبس ابد کاھش يافتند بيش. اعدام ديگر صادر شد

عبدالفتاح السيسی، وزير دفاع مصر، در پايان ماه مه در انتخابات رياست جمھوری در اين کشور شرکت کرد و انتخاب 

  .، برگزار شد٢٠١۴ ماه ژوئن ٨مراسم تحليف سرھنگ السيسی در . شد

  

  گناھی حسنی مبارک؟ بی

ھا عليه  س جمھوری پيشين مصر، دادگاھی در قاھره به شکايتئي سال پس از سرنگونی حسنی مبارک، ر٣ش از بي

.  نفر از تظاھرکنندگان مبرا دانست٨٠٠س جمھور سابق اين کشور رسيدگی و او را از اتھام شرکت در قتل بيش از ئير

حسنی مبارک که به خاطر فساد . ھا رفتند بانبسياری از شھروندان خشمگين مصر، در اعتراض به اين حکم به خيا

 .اداری به سه سال حبس محکوم شده، ھنوز در زندان است

  

  از سرگيری اعدام در پاکستان

س جمھور سابق آن کشور ئي نفر به دليل مشارکت در طرح ترور ژنرال پرويز مشرف، ر۴مقامات پاکستانی از اعدام 

 نيز ٢٠١۴ دسامبر ١٩پاکستان ھم،چنين روز جمعه .  آباد، به دار آويخته شدند اين چھار تن در شھر فيصل.اند خبر داده

  .از اعدام دو نفر ديگر خبر داد
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 دسامبر ١٧روز سه شنبه  اما پس از جمله.  ميالدی به حال تعليق در آمده بود٢٠٠٨اجرای اعدام در اين کشور از سال 

 نفر منجر شد، اين کشور اعدام مجرمين را ١۴٠شدن بيش از  شتهای در پيشاور پاکستان که به ک  طالبان به مدرسه٢٠١۴

 .بار ديگر از سرگرفته است

 

  از سرگيری اعدام در اردن

 ساله بار ديگر در ٨ ۀوقفيک به اين ترتيب مجازات اعدام پس از .  نفر به جرم ارتکاب به قتل، اعدام شدند١١در اردن 

  . نفر اردنی ھستند و به دار آويخته شدند١١اند که تمامی اين  نی گفتهمقامات ارد.  در آمده استءاين کشور به اجرا

شد، ارائه   نمیء ميالدی در اين کشور اجرا٢٠٠۶چنين دليلی در مورد لغو مجازات اعدام که از سال  مقامات اردنی ھم

 .اند نکرده

 درآوردن ء به اجراۀزيادی دربارھای   گفته بود که افزايش جرم در کشور باعث شده که بحثوزير کشور اردن اخيراً 

 .دوباره حکم اعدام صورت بگيرد

  ٢٠١۵ جنوری دوم - ١٣٩٣ ]جدی[جمعه دوازدھم دی

  ادامه دارد

 

  


