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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 ٠۴
  

 ٢٠١۴مھمترين وقايع سال 
  )بخش سوم(

 ھای رجب طيب اردوغان ترکيه و جنجال 

زير زمام امور کشور را در دست داشت، در ماه  و رجب طيب اردوغان پس از آن که يازده سال به عنوان نخست

  .س جمھور ترکيه انتخاب شدئيسال جاری به عنوان ر) مرداد( اوت

 ئیگرا ھای او، ترکيه بيش از پيش در مسير اسالم س جمھور، بر خالف وعدهئيپس از آغاز کار اردوغان به عنوان ر

 . برده استسؤال برابری زن و مرد را زير  در حال افزايش است و اردوغان حتیپوليسقرار گرفته، قدرت 

تاکنون مقام رياست . س جمھور ترکيه است که با رای مستقيم مردم انتخاب شدئي ساله تنھا ر۶٠مدار  اين سياست

 ٢٠١۵جمھوری در ترکيه تشريفاتی بود اما اردوغان مانند سابق اداره امور را در دست دارد و مصمم است در سال 

  .تری داشته باشد س جمھور اختيارات گستردهئيای فراھم کند که ر ون اساسی را به گونه قانتغييرمقدمات 

 قدرت ١٠س جمھور ترکيه در مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود که در صورت پيروزی، کشور را به يکی از ئير

  در دور جديد تنش«يان اين که بايد چنين بارھا ضمن ب او ھم. اقتصادی جھان تبديل کند و وفاق اجتماعی را تقويت نمايد

توانند قوميت و مذھب و شيوه  ھای گوناگون جامعه می اليه«:  کرده بودتأکيد» ميان احزاب سياسی کنار گذاشته شود

  ».زندگی خود را داشته باشند؛ ھمه ما شھروند اين کشور ھستيم و با کمک يکديگر بايد ترکيه را قدرتمندتر کنيم

رود و در کل به مسيری وارد شده که با   پيش میئیگرا ردوغان، ترکيه بيش از پيش در جھت اسالمپس از آغاز کار ا

 .خوانی زيادی ندارد ھای انتخاباتی او ھم وعده

چه را که از او در  برانگيز بود که او چند بار ناچار شد، آن گفتار و رفتار اردوغان تنھا در ماه نوامبر به حدی جنجال

  .ھا اتھام دشمنی بزند ده بود تکذيب کند و حتی به رسانهھا نقل ش رسانه

  به گزارش چند روزنامه چاپ ترکيه، او در سخنرانی. بود از جمله اين اظھارات، ابراز نظر او درباه برابری زن و مرد

در تضاد اين با طبيعت . توان زن و مرد را برابر دانست نمی«: در استانبول گفته بود» کادم«خود در انجمن زنان 

توانند ھر کاری را که مردان  گويند، زنان نمی ھا می آن گونه که کمونيست«:  کرده بودتأکيداو در جمع زنان » .است

  ».کنند، انجام بدھند می

ھا را تکذيب کرد و مدعی شد که از طرفداران برابری حقوق  اردوغان دو روز پس از اين سخنرانی، گزارش روزنامه

تر در باره زنان گفته   البته سخنانی که او پيش.اند ھا به عمد جمالت او را وارونه انتشار داده نهزن و مرد است و رسا

او بيش از ھر چيز . گرا برای برابری زن و مرد ارزش زيادی قائل نيست س جمھور اسالمئيدھند که ر بود، نشان می
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کم سه فرزند داشته  ه است که ھر زن ترک، دستھای خود آرزو کرد ستايد و بارھا در سخنرانی مقام مادری زن را می

  .باشد

است اما نرخ باروری در اين   ميليون نفر رسيده٧۶ھای اخير رشدی تصاعدی داشته و به بيش از  جمعيت ترکيه طی دھه

 داده بود ئی اردوغان در زمينه کاھش نرخ باروری پيش از اين نيز ھشدارھا.کشور از چندی پيش کاھش پيدا کرده است

سازی  ھای دولت اردوغان برای اسالمی  در ھمين حال، سياست.اما سخنانش تازه او شديدترين انتقاد وی به اين امر است

  .است را به دنبال داشته ھا ھا تن از آن مدارس در روزھای اخير اعتراض جمعی از معلمان اين کشور و بازداشت ده

س يھا را لغو و از تاس رستانيآموزان دختر دب ی توسط دانشت استفاده از روسريه مدتی است که ممنوعيدولت ترک

 .ت کرده استيکنند، حما ج میينی و مدرن را ترويبی از آموزش ديکه ترک» امام خطيب«مدارس موسوم به مدارس 

ھای ترکيه احياء کرده و تدريس  از سوی ديگر، رجب طيب اردوغان قصد دارد آموزش خط عربی را در دبيرستان

  .ی عثمانی را نيز در مدارس اين کشور رايج کندزبان ترک

افته يش ير افزايھای اخ ه و دولت او، در ماهيس جمھور ترکئيب اردوغان، ريسرکوب و بازداشت مخالفان رجب ط

 .است

شان  خواھد کودکان ترکيه را از سوال کردن درباره جھان پيرامون گويند اردوغان می رھبران اپوزيسيون ترکيه می

 ». اما ھرگز موفق نخواھد شد، بسازدئیخواھد از ترکيه يک کشور قرون وسطا او می«: دبازدار

تصميمات شورای آموزش ملی ترکيه برای تبديل شدن به قانون نياز به تصويب وزارت آموزش اين کشور دارد؛ نھادی 

 . و تبديل به قانون کرده استتأئيدھای اين شورا را  که تا کنون اکثر طرح

اند؛ حاال تقابل  ساز رسيده  دولت و مخالفان در ترکيه به تقاطعی حساس و سرنوشت،رسد با اتخاذ اين تصميم یبه نظر م

 .تر از گذشته خواھد شد گرای ترکيه و مخالفان سکوالرش جدی دولت اسالم

، در جمع اعضای سازمان ھمکاری کشورھای اسالمی در ١٣٩٣ ]قوس[ آذر۶ - ٢٠١۴مبر  نو٢٧اردوغان روز 

ھا خود را  غربی«:  کردتأکيداو در ادامه » .بيگانگان تنھا در پی پول و ثروت مسلمانان ھستند«: استانبول اظھار داشت

 ».خواھند که فرزندان ما بميرند ھا می آن. دھند، اما آرزوی مرگ ما را دارند دوستان ما جلوه می

به «اين کشورھا با ھمديگر شد، به اين اميد که تر  اردوغان در جمع سران کشورھای اسالمی خواستار ھمکاری بيش

دريانوردان «ھا را به جعل تاريخ متھم کرده و مدعی شده بود که  تر غربی  او پيش.پايان دھند»  فلسطين انزوای صدساله

ای در  س جمھور ترکيه کريستف کلمب به مسجدی در باالی تپهئيبه گفته ر. » رسيدندامريکا به ١١٧٨مسلمان در سال 

  .اردوغان آمادگی کشورش را برای ساختن مسجدی روی تپه مزبور اعالم کرد. حاشيه سواحل کوبا اشاره کرده است

ھا را بيانگر تمايل  و برخی ديگر، آن» مشکالت روانی«برخی از منتقدان داخلی و خارجی، سخنان اردوغان را نشانه 

  . ارزيابی کردندئیاو به کشورگشا

  

  !؟خطرناک استبرابری حقوق زن و مرد 

کند برابری حقوق زن و مرد  وزير ترکيه معتقد است شواھدی علمی وجود دارد که ثابت می احمد داوداوغلو، نخست

  . نھفته استئیاو ادعا کرده که اين شواھد در آمار خودکشی در کشورھای مختلف اروپا. خطرناک است

جمھور اين کشور، رجب طيب  س ئير. کنند زيابی میدولتمردان ترکيه برابری حقوق زن و مرد را امری اشتباه ار

طبيعی خود مانند مردان » ھای ظرافت«توانند به دليل  اردوغان، معتقد است زن و مرد برابر نيستند، زيرا زنان نمی

  .سخت کار کنند
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ی برای زنان او در ھمايش. وزير ترکيه ھم وارد بحث برابری حقوق زن و مرد شده است اکنون احمد داوداوغلو، نخست 

برگزار شد، مدعی گرديد باال بودن آمار خودکشی در کشورھای غربی به » عدالت و توسعه«که توسط حزب دولتی 

 ويژه در کشورھای ثروتمند اسکانديناوی، در ارتباط با برابری حقوق زن و مرد است

  نخست.  در نھايت کشنده استمخرب حاکم است که» برابری مکانيکی«داوداغلو مدعی شد که در اين کشورھا نوعی 

 .تری ارائه نکرد برانگيز خود توضيح بيش وزير ترکيه البته برای ادعای تعجب

 

  افزايش تجاوز و خشونت عليه زنان ترکيه

بيش از پيش موارد تجاوز و » رجب طيب اردوغان«با سرکردگی » حزب عدالت و توسعه ترکيه«در دوران حاکميت 

بنا به گزارش آماری وزارت دادگستری ترکيه، در دوران حاکميت حزب . زايش يافته استستم و خشونت عليه زنان اف

  .اند  زن با تجاوز روبرو شده۴۴٩ ھزار و ٩١ حدود ٢٠١١ تا سال ٢٠٠٢پ و اردوغان، از سال .ک.حاکم آ

 ٢٠١١ الی ٢٠٠٢پ از سال .ک.وزارت دادگستری ترکيه آمار تجاوز و خشونت عليه زنان در دوران حاکميت حزب آ

پ بيش از پيش افزايش .ک.بنا به اين گزارش آماری، ميزان تجاوز به زنان در دوران حاکميت حزب آ. را اعالم کرد

 ھزار ٢٩ ھم ٢٠١١ الی ٢٠٠٩ زن و از سال ۴۶٩ ھزار و ۶١ ٢٠٠٨ الی ٢٠٠٢گويد از سال  اين وزارت می. ابدئيم

 .اند  زن با تجاوز روبرو شده٩٨٠و 

 مورد تجاوز عليه زنان روی داده و اين ميزان از ٢۴۴ ھزار و ١٠گر آن است که در عرض يک سال اين آمار نشان

 مورد تجاوز ثبت شده ٩٠٠ ھزار و ١۴ درصد افزايش داشته و در عرض يک سال ۴۵ حدود ٢٠١١ الی ٢٠٠٩سال 

 .است

 

  هللا گولن  حکم بازداشت غيابی فتح

  مبر، از روند دادرسی مخالفان خود و صدور حکم غيابی دس٢٠شنبه س جمھور ترکيه روز ئيرجب طيب اردوغان، ر

» پاک و قانونمند«او اين محاکمات را .  ستايش کردامريکاتبار ساکن  هللا گولن، روحانی مسلمان ترک برای بازداشت فتح

  .هللا گولن، زمانی از طرفداران اردوغان بود و بعد به مخالفان او پيوست  فتح.خوانده است

. س جمھور اين کشور به دقت ناظر اين روند بودمئيمن به عنوان ر«: وغان در نطقی تلويزيونی در استانبول گفتارد

او اضافه » .در حال حاضر محاکمه پيگير و پاکی در جريان است. ن دادرسی استئيھمه چيز قانونمند و مطابق با آ

 ».کنند نمی اشتباھات گذشته خود را تکرار ئی و دستگاه قضاپوليس«: کرد

  

  دستگيری خبرنگاران

اردوغان از دستگيری خبرنگاران که حدود يک ھفته پيش صورت گرفت دفاع کرد و آن را بخشی از تحقيقات خواند و 

 .کنند  ديگر استفاده میئیھا  برای انجام فعاليت »ماسکی«گفت، بعضی از خبرنگاران از حرفه خود به عنوان 

هللا گولن را به  ز آن ايراد شد که دادگاه استانبول به صورت غيابی حکم دستگيری فتحاظھارات اردوغان يک روز بعد ا

گولن متھم شده که . صادر کرد» رھبری يک سازمان تروريستی«و » توطئه برای براندازی حکومت اردوغان«اتھام 

 .ايجاد کرده است» دولتی موازی «امريکادر محل سکونت خود يعنی ايالت پنسيلوانيای 

او با اشاره به انتقادھای » .ترکيه دربان اتحاديه اروپا نيست«: دوغان با لحنی تمسخرآلود در نطق تلويزيونی خود گفتار

ترکيه «اتحاديه اروپا از اين اقدام خاطرنشان ساخت، اروپا شتاب به خرج داد تا در ايام کريسمس انتقاد کند در حالی که 
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ھای اين کشور برای ورود به اتحاديه  آميز او به تالش اشاره کنايه» .ه است سال پشت در منتظر نگه داشت۵٠را برای 

 .اروپا بود

اللحن اردوغان به مشکالت اين کشور برای عضويت در اتحاديه اروپا که از جمله شامل انتقادھای حقوق  نطق شديد

 .شود افزوده است  قبرس میمسألهبشری و 

  

   و آزادی متھمان اقتصادیپوليستقويت 

طرحی . تری به خرج دھد شدت عمل بيش  در برخورد با منتقدان و مخالفانشپوليسجب طيب اردوغان مايل است که ر

 با تظاھرات ئی اين کشور به ھنگام رودرروپوليسکه دولت ترکيه به پارلمان ارائه کرده، استفاده اسلحه گرم را برای 

برای دفاع در برابر کوکتل مولوتف و مواد «: بايد مجاز باشند پوليسدر اين طرح آمده است که ماموران . کند تسھيل می

 ».زا در تظاھرات دست به اسلحه ببرند آتش

تواند از اسلحه گرم استفاده کند و ادعا نمايد که  گويند که در صورت تصويب اين قانون، ھر ماموری می منتقدان می

  .برای دفاع از خود دست به سالح برده است

خواری و تشکيل  رشوه«س جمھور ھستند و به ارتکاب جرايم ئيھا از نزديکان ر نفر که بسياری از آن ۵٣در ماه اکتبر 

.  بودند، تبرئه شدندئی برای حکومت اسالمی ايران، تحت پيگرد قضائیشو  و از جمله پول» گيری   گروھی با ھدف رشوه

احتماال در گردآوری شواھد و مدارک، «يست و پسند موجود ن دادستانی اعالم کرد که عليه اين افراد مدارک محکمه

 ».اشتباھاتی رخ داده است

قصر يا کاخ ( »آک سارای«س جمھور ترکيه ايجاد يک کاخ برای دولت است که مردم آن را ئييکی ديگر از اقدامات ر

 .نامند می) سفيد

در . عثمانی و سلجوقی استھای اصلی تزئينات کاخ برگرفته از عناصر معماری  ھای ترکيه طرح به گزارش رسانه

  . بسيار بزرگ تدابير امنيتی مدرن دنيا ھم به کار گرفته شده است ساخت اين مجموعه

ھا معقتدند که وجود  آن. به ايجاد اين کاخ پرداخته است» بدون مجوز«گيرند که  منتقدان سياسی اردوغان به او خرده می

. س جمھور استئير» بينی خودبزرگ«بيانگر ) ای تفريحی جموعهم( مزرعه و باغ وحش آتاتورکم«ای در  چنين مجموعه

از قرار معلوم ساخت و ساز در اين محل ممنوع است و دادگاه به ھمين دليل خواستار توقف پروژه ساخت کاخ رياست 

  .جمھوری شده بود

 

  به تجمع معلمانپوليسحمله 

شدگان در ميان بازداشت.  تن از آنان را دستگير کرد ترکيه در آنکارا با ھجوم به تجمع اعتراضی معلمان، صدپوليس

  .اتحاديه معلمان از اسالمی شدن نظام آموزشی ترکيه بيم دارد. س اتحاديه معلمان ترکيه نيز قرار داردئير

 به تجمع اعتراضی پوليسگزارش دادند در حمله » حريت ديلی«ھای ترکيه از جمله  دسامبر، روزنامه٢٠روز شنبه 

اين اعتراض به درخواست اتحاديه.  معلم بازداشت شدند١٠٠ھای معلمان ترکيه بيش از  ه شده توسط اتحاديهترتيب داد

  .ھای معلمان ترکيه برگزار شده بود

عدالت و «تظاھرکنندگان از حزب . ھای آموزشی سکوالر اين کشور شدندمعلمان خواستار احترام دولت ترکيه به ارزش

ب اردوغان رئيس جمھور ترکيه به شدت انتقاد کردند و درباره به خطر افتادن سياست حزب حاکم و رجب طي» توسعه

 .در نظام آموزشی اين کشور ھشدار دادند»  دين از دولتئیجدا«
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چنين نوشتند گروھی از معترضان برای ادامه حرکت  ھای ترکيه درباره جزئيات اعتراض معلمان، ھمروزنامه

پاش  ھای آبآور و ماشين با استفاده از گاز اشکپوليسھای شھر حرکت کردند اما اعتراضی خود به سمت ديگر قسمت

 .اقدام به سرکوب اين تجمع اعتراضی کرد

 وزير ترکيه،   احمد داوداوغلو، نخست.برداشته شد ھای ترکيه ، ممنوعيت حجاب در دبيرستان٢٠١۴مبر در ماه سپت

ھر کسی که «: اظھار داشت» وی ان تی« با شبکه تلويزيونی ئیوگو فتزمان با آغاز سال تحصيلی در اين کشور در گ ھم

 ».کند خواھد، سر نمی خواھد روسری به سر کند، آزاد است و ھر کس که نمی می

، در تالش بوده تا از شدت قانون ٢٠٠٢گيری قدرت در ترکيه در سال  حزب عدالت و توسعه از زمان به دست

اقدام دولت در راستای لغو اين قانون در مدارس، انتقاد . رات دولتی بکاھدممنوعيت به سر کردن روسری در ادا

 .مخالفان سکوالر در پارلمان ترکيه را به ھمراه داشته است

ھا لغو ممنوعيت داشتن حجاب  س يکی از اين اتحاديهئير. اند  ھای معلمان نيز به شدت با اين حرکت مخالفت کرده اتحاديه

جامعه ترکيه با اين کار به دوران قرون وسطا «خوانده و ابراز نگرانی کرده که » دن دينابزاری کر«در مدارس را 

 ».شود پرتاب می

  

  انفجار معدن زغال سنگ در شھر سوما

، انفجار معدن زغال سنگ در شھر سوما در ١٣٩٣ ]ثور[ ارديبھشت٢٣ -  ٢٠١۴ مه ١٣شنبه  بعد از ظھر روز سه 

به دليل اين که صدھا کارگر نيز در زير زمين و تونل ھای اين معدن .  را گرفت کارگر٢٨۴غرب ترکيه جان بيش از 

 متری زمين رخ داد ١۶٠٠اين انفجار، در عمق . گرفتار شده اند ھر لحظه به آمار کارگران جان باخته افزوده می شود

مالی با گاز مونواکسيد  معدنچی به دليل قطع برق در عمق اين معدن با مشکل کمبود اکسيژن و مسموميت احت۵٠٠و 

  .کربن روبرو ھستند

 نفر ٣۶٣ کردند که تاکنون   نفر در اين معدن کار می٧٨٧گويد که در زمان حادثه  لديز، وزير انرژی ترکيه می ئيتانر 

م  ھا وخي  نفر از آن۴ اند که وضعيت   معدنچی نيز در اين حادثه زخمی شده٨٠ به گفته او، . اند  ھا نجات يافته از آن

 . ھزار متری معدن گرفتار ھستند٢ کارگر ديگر در عمق ٢٠٠رسد ھم چنان در حدود  به نظر می . است

  .وزير انرژی ترکيه، ھم چنين دليل مرگ اکثر قربانيان را مسموميت بر اثر تنفس گاز منوکسيد کربن اعالم کرد

  

  بانیه دليل بستن مرزھايش با کوبتظاھرات مردم ترکيه، در اعتراض به دولت 

چون  ، ھم١٣٩٣ ]ميزان[ مھر١۶بخش عظيمی از مردم ترکيه، به ويژه در شھرھای کردشنين ترکيه روز چھارشنبه 

ھای شھرھای مختلف اين کشور ريختند تا خشم خود را نسبت به عدم دخالت آنکارا برای دفاع  روزھای گذشته به خيابان

  . حکومت اسالمی اعالم کننداز شھر کردنشين کوبانی در سوريه در مقابل حمله گروه

به گزارش خبرگزاری رويترز، عالوه بر شھرھای جنوب شرقی ترکيه، شھرھای بزرگی چون استانبول و آنکارا نيز 

پاش  آور و ماشين آب  برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکپوليس.  بودندپوليسصحنه درگيری ميان معترضان و 

 .ھا تعدادی ماشين و الستيک را آتش زدند تن خيابانمعترضان نيز با بس. استفاده کرد

ترين شھر کردنشين ترکيه   که بزرگ-شنبه تنھا در شھر دياربکر  به گفته مھدی اکر، وزير کشاورزی ترکيه، روز سه

 . معترض کشته شدند١٠ -  در جنوب شرقی اين کشور است
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 .سابقه است  ميالدی به اين سو بی١٩٩٠ ۀز اوايل دھکم در پنج استان حکومت نظامی اعالم کرد که ا دولت ترکيه دست

 نفر نيز در ٩٨به گفته وی .  خبر داده استپوليسفرماندار استانبول نيز از مجروح شدن سی تن از جمله ھشت نيروی 

 .اند در اين شھر بازداشت شده» اعتراضات غيرقانونی«جريان 

ھای  تانک. چنان زير آتش نيروھای گروه خالفت اسالمی بود اعتراضات در حالی اتفاق افتاد که کانتون کوبانی، ھم

 . بودند، ھيچ اقدامی برای دفاع از شھر کوبانی انجام ندادند  که در مرز اين کشور با سوريه مستقر شده ارتش ترکيه

ده مرز  آغاز کرد، تا کنترل قسمت عم]سنبله[ شھريور ماه٢۵گروه حکومت اسالمی حمله خود به شھر کوبانی را روز 

 ھزار نفر از ساکنين شھر و مناطق اطراف، ١٨۶کم   در پی شروع اين حمله، دست.سوريه با ترکيه را به دست گيرد

 .خاک سوريه را ترک و به ترکيه پناه بردند

 با حمله به امريکاالمللی ضدداعش خواھد پيوست که دولت  ترکيه اعالم کرده است تنھا در صورتی به ائتالف بين

 .س جمھور سوريه نيز موافقت کندئي بشار اسد رنيروھای

المللی ضد گروه حکومت اسالمی بپيوندد، اما آنکارا  پارلمان ترکيه نيز به دولت اين کشور اجازه داد تا به ائتالف بين

 . انجام نداده است ھنوز ھيچ اقدام نظامی

 نفر از معترضين جان خود را ۴٠انی، حدود ت از کوبيه در حمايھای چند روزه مردم ترک ان تظاھراتي جرسرانجام در

 .از دست دادند و صدھا تن نيز مجروح و يا دستيگر و نزدانی شدند

ده يبه عق. ا انسانی به کوبانی ممانعت کردي نظامی، پزشکی و  چنان از ارسال ھرگونه کمک ه، ھميبا اين وجود دولت ترک

مه کردن آن ي، با ھدف تصرف شھر کوبانی و احتماال ضميکاامرگران دولت ترکيه، ضمن کسب چراغ سبز  ليبرخی تحل

ر ين شھر را تسخيھای داعش اجازه دھد ا ستيروھای نظامی، به تروريھا و ن ش از اعزام تانکيه قصد دارد پيبه ترک

  .کنند

 ، گفت که شھر کردنشين کوبانی در شمال]ميزان[ مھر١۵شنبه  روز سه  جمھوری ترکيه سئيردر چنين شرايطی، 

  .قرار گرفته است) داعش سابق( »حکومت اسالمی«سوريه در آستانه سقوط و تصرف به دست نيروھای 

شنبه در جريان سخنرانی خود در يک  به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، رجب طيب اردوغان اين خبر را روز سه

 .اردوگاه پناھندگان سوری در نزديکی شھر مرزی کوبانی اعالم کرد

 کافی نيست و خواستار حمايت از نيروھای اپوزيسيون ئی عليه داعش به تنھائیھای ھوا ه بمباراناردوغان گفت ک

 ».بايد با کسانی که در جنگ زمينی شرکت دارند ھمکاری شود« اردوغان افزود که .سوری شد

 

  اوکراين

کراين از صندوق س جمھور اوئير.  درگير مشکالت اقتصادی و جنگ داخلی بود، اوکراين شديداً ٢٠١۴در سال 

  .ھای مالی به اين کشور را افزايش دھد المللی پول درخواست کرده کمک بين

ھای اوکراينی را به ماه  گوھا با مقام و کيف ادامه گفت المللی پول پس از چند روز رايزنی در  ی از صندوق بينھيأت

 . سال آينده موکول کرده استجنوری

زده اوکراين را وابسته به انجام اصالحاتی کرده که به گمان  ايت از اقتصاد بحرانداری حم المللی سرمايه اين نھاد بين

 .کارشناسان اين نھاد ھنوز انجام نشده است

. ھای پراکنده در شرق اوکراين ادامه داشته است ھای گذشته درگيری بس، در ماه به رغم توافق مينسک و اعالم آتش

 .کنند توافق میمسکو و کيف يکديگر را متھم به نقض اين 
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 تن در آن کشور کشته ۴٧٠٠ش از ي، باپريلالدی ي اواسط ماه م ن،يد از آغاز بحران اوکرايگو سازمان ملل متحد می

  .اند شده

ون تن از ساکنان مناطق جنگی يليش از پنج ميدھد که با آغاز زمستان ب ن حال نشان میيگزارش تازه سازمان ملل در ع

 .برند شی به سرمیيل گرمايا وسايطی سخت و بدون آب يسرمای ھوا، در شران، با وجود يدر شرق اوکرا

ز به يکنند، مسکو ن ن متھم میيز نظامی مخالفان مسلح شرق اوکرايه را به تجھين، روسي و اوکراامريکادر حالی که 

  .ن خودداری کنديکه از مجھز کردن ارتش اوکرا االت متحده ھشدار داديا

 در ٢٠ر گروه يھا به اجالس اخ  ن تنشير باال بوده و ادامه ايھای اخ ن در ماهيبر سر اوکراه يان غرب و روسيتنش م

 .ن اجالس را زودتر از موعد مقرر رھا کرديه، ايس جمھور روسئين، رير پوتيميوالد. ده شديز کشيا نياسترال

 حاضر در مجلس، به قطع عضويت  تن از نمايندگان٣٠٣، با اکثريت قاطع ٢٠١۴مبر  دس٢٣ پارلمان اوکراين سه شنبه

 .ی مثبت دادأاوکراين از جرگه کشورھای غيرمتعھد ر

ف يک ئيالمللی تفسير کردند که دولت ک ھای بين بالفاصله پس از اعالم پذيرش اليحه دولت از سوی پارلمان، خبرگزاری

  .شده استتر  نزديک» ناتو«گام ديگر به سوی عضويت در سازمان دفاعی پيمان آتالنتيک شمالی 

مصوبه : ف، سرگئی الوُرف، وزير امور خارجه روسيه گفتئيساعتی پس از انتشار خبر تصويب اليحه در پارلمان ک

 . را سنگين تر می کندئیاست که جو رويارو» مطلقا غيرسازنده«پارلمان اوکراين اقدامی 

 امنيت و تأمين نزديکی با پيمان ناتو برای گيری و استقالل جزيره کريمه، دولت مرکزی اوکراين به دنبال به دنبال رای

 .تماميت ارضی خود برآمده است

 دسامبر، با فاصله چند ساعت ٢٢، دوشنبه )روسيه سفيد( زمان با اين رويدادھا روسای جمھوری قزاقستان و بالروس ھم

س جمھوری اوکراين، به يئسابقه در بحران ميان روسيه و اوکراين، برای ديدار با پترو پروشنکو، ر در يک اقدام بی

 .ف سفر کردندئيک

  .ف برآمدندئيگری ميان مسکو و ک س جمھوری آسيای مرکزی در صدد ميانجیئيدر پايان اين سفر، گفته شد که دو ر

ف وارد مسکو شد و با ھمتای روس خود ئيس جمھوری قزاقستان، در پايان ديدار خود از کئينور سلطان نظربايف، ر

 .گفت وگو پرداختوالديمير پوتين به 

 

   و کانادا عليه روسيهامريکاھای اقتصادی اتحاديه اروپا و  تحريم

اديه  اتح  بر اساس مصوبه.  تبديل شده استامريکااوکراين به يکی از مراکز مھم رقابت و کشمکش روسيه و اروپا و 

ی و ارائه خدمات به کريمه برای گذار ، به اجرا گذاشته شده، ھرگونه سرمايه٢٠١۴مبر  دس٢٠اروپا که از روز شنبه 

  .شده در اين اتحاديه ممنوع است ھای ثبت شرکت

ھای   و کانادا روابط تجاری با شبه جزيره کريمه را ممنوع کردند و شماری از مقامامريکامبر نيز  دس١٩روز جمعه 

ه به روسيه ھستند به فھرست ھای شرق اوکراين و الحاق کريم روسی و اوکراينی را که متھم به دست داشتن در ناآرامی

  .ھا افزودند تحريم

» اختالل در پروسه گفتگوھای سياسی« و کانادا را ايجاد امريکاھای تحريمی جديد  وزارت خارجه روسيه ھدف اقدام

  .توصيف کرده است

يشين غرب ھای پ تحريم. ھای اخير خود تامل کنند مسکو به واشنگتن و اتاوا ھشدار داد که درباره پيامدھای تصميم

 .صنايع نظامی، بخش انرژی و مبادالت مالی روسيه را ھدف گرفته است
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، باراک اوباما صادر کرده ھر گونه رابطه تجاری با کريمه و ارائه خدمات به امريکاس جمھور ئيمطابق فرمانی که ر

گذاری در  از به سرمايه نيز مجامريکائیھا و شھروندان  شرکت. ھای مستقر در اين شبه جزيره ممنوع شده است شرکت

 .کريمه نيستند

صلح « اوکراينی و شھروند روسيه و تعدادی شرکت را به اتھام به خطر انداختن ٢۴ امريکاداری  چنين وزارت خزانه ھم

 .اوکراين تحريم کرده است» و ثبات

 درصد از بحران اقتصادی اين کشور ناشی از ٣٠ تا ٢۵س جمھور روسيه، تنھا ئيمطابق برآورد والديمير پوتين، ر

 .ھا است  تحريمتأثير

» روبل«از ابتدای سال جاری ميالدی .  سال پيش به اين طرف روبروست١۶روسيه با شديدترين بحران اقتصادی از 

 .ت درصد ارزش خود را در برابر ارزھای معتبر جھانی از دست داده اس۴٠بيش از 

اند و ھمواره از مردم   کردهئیآرا  در وقايع اوکراين در مقابل ھم صفامريکادر واقع روسيه و اتحاديه اروپا و ناتو و 

 سياسی بر سر اوکراين به يک درگيری نظامی تمام عيار تبديل شد ئیزورآزمابنابراين، . گيرند اين کشور، قربانی می

، اتحاديه اروپا و برخی ديگر امريکا. ن پرواز مالزی را به کشتن داد تن از مسافرا٢٩٨که ھزاران نفر از جمله 

ھا عليه روسيه به آن واکنش نشان  اعتبار و غيرقانونی خواندند و با اعمال تحريم کشورھا الحاق کريمه به روسيه را بی

  .چنان گسترش يافت ھا در شرق اوکراين منطقه روسی زبانان ھم اما درگيری. دادند

  

  ازه نظامی روسيهدکترين ت

ترين تھديد خارجی برای روسيه  را به عنوان بزرگ» ناتو«دکترين تازه نظامی روسيه، پيمان آتالنتيک شمالی يعنی 

ھای جديدی پيرامون آينده روابط سياسی روسيه با جھان غرب  امضای اين دکترين تازه، موجب بحث. مطرح کرده است

 تازه اعالم کرده است که سازمان پيمان آتالنتيک شمالی تھديدی برای روسيه و ناتو در واکنش به اين رويکرد. گردد می

  .ھيچ کشور ديگری نيست

 مشکالت سياسی کنونی و گسترش مسؤولن بلند پايه اين کشور، ناتو را مسؤوالدر حالی که والديمير پوتين و ديگر 

سازمان پيمان «: ش به اين رويکرد تازه روسيه گفتهسخنگوی ناتو در واکن» اوانا النگسکو«دانند،  ھا در اروپا می تنش

او اقدامات ناتو را در چھارچوب دفاع از کشورھای . آتالنتيک شمالی تھديدی برای روسيه يا ھيچ کشور ديگری نيست

 ». کرده استتبيينالمللی  عضو خود و منطبق با قوانين بين

 اين رويکرد .کند المللی را نقض می  راين است که قوانين بينچنين گفته که اين اقدامات روسيه در اوک سخنگوی ناتو ھم

 تواند سرآغاز يک جنگ سرد بين روسيه و ناتو باشد؟ تازه، آيا می

 

  امريکا ٢٠١۵بودجه دفاعی 

 ميليارد دالر از ۶۴.  ميليارد دالر را تصويب کرد۵٧٧ اين کشور به ارزش ٢٠١۵ اليحه بودجه دفاعی امريکاسنای 

 ميليارد دالر نيز برای اعزام نيروھای مسلح به ۴/٣ھای خارج از کشور اختصاص يافته و مبلغ  ی ماموريتاين مبلغ برا

  .در نظر گرفته شده است» خالفت اسالمی«مناطق تحت نفوذ گروه 

 رای موافق در ٨٩ با ٢٠١۴ دسامبر ١٢شنبه  تر در مجلس نمايندگان تصويب شده بود، شامگاه پنج اين اليحه که پيش

 . گذشتامريکائی رای مخالف، از تصويب سناتورھای ١١رابر ب

در عراق و » مواضع اسالمی«ھا پيش تاکنون با ھمکاری متحدان عرب خود، مواضع   از ھفتهامريکا ئینيروی ھوا

 مورد حمله ۵٠٠از ماه سپتامبر تاکنون، حدود . تر اين گروه شود سوريه را بمباران کرده تا مانع پيشروی ھرچه بيش
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صورت گرفته » خالفت اسالمی« با کمک بحرين، اردن، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده به مواضع ئیھوا

 .است

 نشان مسأله اين .شود ھای کرد ھزينه می  ميليارد دالر برای آموزش و تسليح پيشمرگه۶/١، مبلغ ٢٠١۵در بودجه سال 

خود در خاورميانه تبديل » حيات خلوتی«ل به ئينيز ھمانند اسرا، قصد دارد کردستان عراق را امريکادھد که احتماال  می

 .کند

  

  پايگاه مخوف گوانتانامو

به اين .  درخواست بارک اوباما برای اختصاص ھزينه جھت بسته شدن زندان گوانتانامو را نپذيرفتامريکاسنای 

 .شود  تمديد میامريکاترتيب، ممنوعيت انتقال اين زندانيان به 

اين در حالی است که ھنوز بيش از . خواه، مخالف چنين اقدامی بودند  نمايندگان و سناتورھای جمھوریبيش از ھمه،

ھای اسالمگرا وجود دارند که اکثرشان از زمان دستگيری در سال   زندانی متھم به ھمکاری با القاعده و گروه١٣٠

ھای   اين در حالی است که يکی از وعده.شده استای برايشان تشکيل  اند و نه پرونده  نه محاکمه شده٢٠٠٢ يا ٢٠٠١  

 .اوباما، بستن اين زندان بود

  

  امريکابر قراری روابط ديپلماتيک بين کوبا و 

ھای يکديگر، سفارتخانه افتتاح   سال، روابط خود را از سر گرفتند و قرار است در پايتخت۵٠ و کوبا، پس از امريکا

ھا در روابط کشورش با کوبا پس   در نطقی در کاخ سفيد گفت ذوب شدن يخکاامريس جمھوری ئيباراک اوباما ر. کنند

او با اقرار بر اين . ھای سابق برايش به اثبات رسيد بودن سياست» فايده بی«گيرد که   دھه پس از آن صورت می۵از 

ھای کوبا گام   تحريم رھا خواھد شد و به سمت کاھش  ھای قديمی گفت که از سياست» انزوا کارساز نبود«واقعيت که 

  .خواھد برداشت

گيرد که از قيد و   تصميم میامريکاامروز . دھيم زيرا اقدام درستی است ات را انجام میتغييرامروز اين «: اوباما گفت

 ». برسد و مردم اين نيمه از کره زمين برسدامريکاای بھتر برای مردم کوبا، مردم   رھا شده تا به آينده  بندھای گذشته

ھا بر بيانيه مشترکی که  س جمھوری کوبا تماس گرفت تا آخرين تعديلئي ھمين راستا، اوباما تلفنی با رائول کاسترو ردر

 دقيقه تا يک ساعت به طول ۴۵اين تماس حدود . شود، انجام شود طی آن، از سر گيری روابط ميان دو کشور اعالم می

  . از زمان انقالب کوبا استاين نخستين تماس در سطح رھبران دو کشور. انجاميد

 در ھمين راستا و به عنوان .گری کانادا آغاز شد  با ميانجی٢٠٠٣ از سال ئی و کوباامريکائین مسؤوالمذاکرات ميان 

  . و کوبا اقدام به تبادل اسرا کردندامريکابخشی از توافق از سرگيری روابط، 

برد، به ھمراه  ھای کئبا به سر می  در زندان٢٠٠٩ز سال ھای امداد رسان که ا  آژانسامريکائیآالن جورس کارمند 

 . بازگشتامريکاھمسرش به 

 سال است در کوبا زندانی است ٢٠ که بيش از امريکاگويند که يک نيروی سازمان اطالعات   میامريکائین مسؤوال

 .نيز آزاد خواھد شد

، به امريکا سال زندان در ١۶کوبا پس از در مقابل رائول کاستور نيز اعالم کرد سه تن از نيروھای اطالعات 

 .کشورشان باز گشتند

 را در قبال کوبا اعالم کند و قصد دارد پس امريکاھای   سياستتغييرکاسترو خاطرنشان کرد که پيش از آن که اوباما، 

 .گو کرد و از نيم قرن دشمنی، روابط خود را با اين کشور از سر گيرد، با او تفلنی گفت
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اند دو کشور اياالت   که در تدوين سخنرانی اوباما نقش داشتند، به خبرگزاری رويترز گفتهامريکائیدپايه ن بلنمسؤوال

ھای به   در سياستتغييرن گفتند که مسؤوالاين . ھای يکديگر، سفارتخانه افتتاح خواھند کرد متحده و کوبا، در پايتخت

 .ياالت متحده و کوبا استمعنی از سر گيری روابط تجاری و حرکت رفت و آمد ميان ا

 نيز در حضور کوبا در فھرست کشورھای حامی تروريسم وزارت امور خارجه، امريکاجان کری وزير امور خارجه 

 .بازنگری خواھد کرد

ھای ما در قبال کوبا از  ترين تغيرات سياست ھا، مھم اين اقدام«:  به خبرنگاران گفته استامريکائی بلندپايه مسؤوليک 

به زودی مذاکرات را با کوبا برای از سر گيری روابط ديپلماتيک که از «: او ادامه داد» . سال پيش است۵٠بيش از 

 ». قطع شد، از سر خواھيم گرفت١٩۶١سال 

ھای بلند مدت  گيرد که دولت اوباما معتقد است تحريم  سياست به اين دليل صورت میتغيير کرد که تأکيد مسؤولاين 

دھد که به کوبا  ھا اين اجازه را می امريکائی به شماری از امريکابرپايه قوانين جديد،  .فايده بود بی عليه کوبا، امريکا

از سر گيری روابط تجاری .  ببرندامريکا دالر مشروبات الکلی و تنباکو، به ١٠٠سفر کنند و به ھمراه خود به مقدار 

 .ھای اقتصادی کوبا است ن به تحريم با پايان دادامريکاميان دو کشور، نيازمند موافقت کنگره 

  

  امريکا سراسر در پرستی نژاد عليه اعتراضات

. کشته شد  شھر فرگوسن، پوليس، به ضرب گلوله افسر ٢٠١۴ آگوست ٩، امريکائیپوست  مايکل براون، نوجوان سياه

 خصوص اطراف محل  در نقاط مختلف اين شھر بهئیھا باعث به وجود آمدن تجمع» دارن ويلسون«قتل براون توسط 

کشته شدن براون، زمينه برگزاری تظاھرات ضد نژادپرستی در فرگوسن و ديگر شھرھای اياالت . وقوع جنايت شد

ھا وضعيت  به طوری که گارد ملی برای آرام کردن اوضاع وارد عمل شد و در برخی از ايالت. متحده را فراھم کرد

تامير «سياه پوست، » اريک گانر« و کشته شدن افراد ديگری مثل پوليس در اين ميان تبرئه اين. العاده اعالم شد فوق

 را امريکادر نيويورک، خشم مردم » آنتونيو مارتين« ساله و سياه پوست در شھر کليولند و اخيرا ١٠کودک » رايس

 مردم قول بدھند س جمھور اين کشور بهئي و باراک اوباما رامريکاھمين امر باعث شده است تا دادستان کل . برانگيخت

با توجه به اين که اين اعتراضات حتی در روزھای پايانی سال نيز ادامه دارد، به نظر .  خواھند دادتغييرکه قوانين را 

  . بوده است٢٠١۴ در سال امريکاترين وقايع سياسی   يکی از مھممسألهرسد اين  می

 خبر امريکا سن لوئيس پوليسپوست ديگر توسط  ه دسامبر، از کشته شدن يک جوان سيا٢۴ھا روز چھارشنبه  رسانه

 دسامبر، ٢۴صبح روز چھارشنبه .  سال سن داشت١٨، اين جوان »سن لوئيس پست ـ ديسپچ« به نوشته روزنامه .دادند

  .شدن اين جوان در محل حادثه اجتماع کردند  نفر در اعتراض به کشته١٠٠حدود 

 

  پوليسکشتن دو افسر 

 ساله سياه ٢٨يک جوان .  در نيويورک به ضرب گلوله از پا درآوردپوليس، دو افسر ١٣٩٣ ]قوس[ آذر٢٩روز شنبه 

  . اسماعيل برينسلی معرفی شده استپوليسپوست به نام 

ھا، او که بالفاصله پس از اين حمله خودکشی کرده، دليل اين اقدام خود را انتقام خون مرد سياه پوستی  بنابر گزارش

 . نيويورک در تابستان امسال کشته شدپوليسازداشت او توسط عنوان کرده که ھنگام ب

، پوليس . ساله، گزارش شده است۴٠ و ٣٢ و ديگری التين تبار عنوان شده، ئی که يکی آسياپوليسسن اين دو افسر 

 .کند ھا متھم می شھردار نيويورک را به عدم حمايت از آن
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  ھا فرمانداری و کنگره اتنخابات

اين . ، برگزار گرديد٢٠١۴ای کنگره و فرمانداری ھای اياالت متحده در تاريخ چھارم نوامبر  دورهانتخابات ميان  

ھا توانستند عالوه بر کسب اکثريت مجلس نمايندگان، تسلط  آن. خواھان به پايان رسيد انتخابات با پيروزی قاطع جمھوری

 در اختيار ٢٠١۵کنگره از ابتدای سال . ود سازندھا بود از آن خ مجلس سنا را که پيش از اين در اختيار دموکرات

 که توام ٢٠١۴ای کنگره سال  خواھان در انتخابات ميان دوره پيروزی تاريخی جمھوری. گيرد خواھان قرار می جمھوری

 زيرا که تنھا در اين سال بود.  بود١٩٢٨ھا در سال  با تسلط بر ھر دو مجلس بود، به نوعی يادآور و تکرار پيروزی آن

  .که جمھوری خواھان با کسب چنين اکثريتی موفق شده بودند که دو مجلس را فتح نمايند

   

   اوباما مھاجرت قانون ئیاجرا فرمان

 ميليون ۵ھا اعالم نمود که حدود   انجام داد به آنامريکا، طی سخنانی که با مردم امريکاس جمھور ئيباراک اوباما ر

ما انتظار داريم «: او در اين سخنرانی گفت. دگی را در اين کشور خواھند داشت حق کار و زنامريکامھاجر غيرقانونی 

خواھيم اين معامله را مطرح کنيم اگر  بنا بر اين ما می. مردمی که در اين کشور زندگی می کنند از قواعد پيروی کنند

 امريکايد و يا شھروند و ساکن قانونی  متولد شده دارامريکاايد، يا کودکی در   بودهامريکاشما برای بيش از پنج سال در 

توانيد برای اقامت دائم در  خواھيد سھم خود را از ماليات بدھيد می ايد و اگر می ھستيد، اگر در بازرسی کيفری رد نشده

د و حق خودتان را از قانون ئيتوانيد از سايه بيرون بيا شما می. اين کشور درخواست بدھيد بدون ترس از اخراج

اند  از طرفی بسياری از منتقدين مطرح نموده. خواھان با وی شده است ھای جمھوری  باعث مخالفتمسأله اين ».بگيريد

  .توانست چنين فرمانی را بدھد که وی بدون مجوز کنگره نمی

   

  امريکاتوافق طالبان و 

ان افغانستان از اين به  اعالم کرد، مالمحمد عمر، رھبر گروه طالب٢٠١۴مبر  دس٢٢ روز دوشنبه امريکاوزارت دفاع 

  .گيرد بعد مورد حمله قرار نمی

 در افغانستان مالمحمد امريکائیموريت جديد نيروھای أ گفت، در مامريکادريادار جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع 

  .گيرند عمر و ساير رھبران طالبان مورد حمله قرار نمی

يالدی ماموريت جديد نيروھای خارجی در افغانستان  م٢٠١۵قرار است تا ھشت روز ديگر يعنی از روز اول سال 

 .آغاز شود

 گفته است، اعضای گروه طالبان را تنھا در صورتی ھدف قرار خواھند داد که اقدامات امريکاسخنگوی وزارت دفاع 

  .محسوب شود» امريکاتھديد مستقيم عليه امنيت «ھا  آن

 .تواند مال عمر را تحت تعقيب قرار دھد تنھا ارتش افغان می ميالدی ٢٠١۵دريادار جان کربی افزود، از آغاز سال 

 ميالدی، مالمحمد عمر، رھبر گروه طالبان افغانستان ٢٠٠١ درسال امريکااين خبر در شرايطی مطرح شده است که 

ايزه را در ليست افراد تحت تعقيب خود قرار داده و اعالم کرده بود، ھرکسی که مالعمر را دستگير کند و يا بکشد ج

 . ميليون دالری را دريافت خواھد کرد١٠

  

   ھای شکنجه توسط سازمان سيا روش

ھای شکنجه توسط سازمان  ای را از روش  صفحه۵٨٠ دسامبر گزارش ٩ در تاريخ امريکاکميته اطالعات مجلس سنای 

اين . نمودو تحت مبارزه با تروريسم صورت گرفت، منتشر » جرج بوش«سيا را که در دوران رياست جمھوری 
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 سپتامبر استفاده ١١از ھرگونه روش غيرانسانی برای اقرار گرفتن از متھمين حادثه » سيا«گزارش نشان داد سازمان 

ھنوز مشخص نيست که آيا افراد . اند پيرو انتشار اين گزارش بسياری از کشورھای جھان از آن انتقاد نموده. کرده است

ھای اصلی اوباما در مبارزه  يکی از وعده. وند يا به کارشان ادامه خواھند داده معرفی شئيخاطی قرار است به قوه قضا

کردن  با وجود امضاء. آميز سيا بود ھای خشونت ئی، تعطيل کردن بازداشتگاه گوانتانامو و بازجو٢٠٠٩انتخاباتی سال 

چنان به کار خود  معروف ھستند، ھم» ھای سياه نقطه«سند تعطيلی گوانتانامو، اين بازداشتگاه و موارد مشابه آن که به 

  .دھند ادامه می

از افراد »  خشنئیبازجو«ھای مورد استفاده در  دھد که تکنيک ، نشان میامريکاگزارش کميته اطالعاتی سنای 

ھای  ھای مخفی سيا ناکارآمد بوده و ھرگز منجر به کسب اطالعات به منظور مقابله با توطئه بازداشتی در زندان

  .شده استتروريستی ن

، تحقير، تھديد به تجاوز جنسی و )ريختند سر مظنون را پوشانده و آب روی سر و صورت وی می( خفه کردن در آب

ای به کار گرفته  آی  است که به نوشته اين گزارش توسط بازجوھای سیئیھا ھای روش محروميت از خواب از نمونه

 .شده است

 برنامه .تر از چيزی بوده که به آن اعتراف کرده است ھايش وحشيانه ئیازجو، سيا را متھم کرده که روند بامريکاسنای 

ھای القاعده و ساير زندانيان متھم به   اجرا شد و بر اساس آن از بازداشتی٢٠٠۶ تا ٢٠٠٢ھای  ياد شده طی سال

 .شد  میئیتروريسم در گوشه و کنار جھان بازجو

  

  در نيجريهربودن صدھا دختر توسط گروه اسالمی بوکوحرام 

آموز را از يک مدرسه  ، دختران دانش٢٠١۴ آوريل ١۴نيروھای گروه اسالمی بوکو حرام در نيجريه، در روز 

 نيروی مسلح در نيمه ٢٠٠شود که بيش از  تخمين زده می. روزی در شھر چيبوک در شمال اين کشور ربوده است شبانه

  .رسه ھجوم آوردندشب برای دزديدن آذوقه و ربودن اين دختران به اين مد

 نفر ٢٢٣ کم دست .است افزوده خود جنايات سياھه به را ساله ١٨ تا ١۶ دختر ٣٠٠ حدود ئیربا آدم اسالمی، گروه اين

 خواھد را ھا آن که کرد اعالم )گروه رھبر( شيکاو ابوبکر شد، منتشر که ئیويدئو در و گرفتارند ھنوز دختران اين از

  .فروخت

 خصوص در ھا نگرانی افزايش موجب دالر ١٢ بھای به ھا دختربچه اين فروش درباره ئیبرھاخ انتشار ميان اين در

 فروش به حرام بوکو سوی از ازدواج امر برای کودکان اين شده منتشر اخبار اساس بر .است شده ھا آن وضعيت

 .رسند می

کو حرام يک گروه مسلح در کشور بو . است» حرام بودن تحصيل به روش غربی حرام«در واقع بوکو حرام به معنای 

چنين اجرای قانون شريعت به روايت خودشان در  نيجريه است که خواستار تعطيلی تمامی مدارس و علوم نوين و ھم

 ٢٠٠۴در مايدوگوری ايجاد شد و در سال » محمد يوسف«، توسط ٢٠٠٢گروه بوکو حرام در سال . تمامی نيجريه است

  محمد يوسف به.  است بر پا کرده» افغانستان«جا پايگاھی به نام  اين گروه در آن. ان کردبه کاما در ايالت يوبه نقل مک

بوده که آرای ابن تيميه مبنای » ابن تيميه« آرای تأثيروی سلفی و به شدت تحت . شدت با دموکراسی و دانش مخالف بود

  .ه در اطراف شھر ميادوگوری استمقر اصلی اين گروه تروريستی در شمال شرقی نيجري. نظری مکتب سلفی است

 گروه اين مؤسس شدن کشته با .بود برده سؤال زير ھم را زمين بودن کروی حتی خود، اعتقادات اساس بر حرام بوکو

 از ای ساده برداری الگو گروه، اين .است شده گروه اين رھبر »شيکاو ابوبکر« نام به ديگری فرد ،٢٠٠٩ سال در
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 نکند پيروی آن سختگيرانه ايدئولوژی از که کس ھر گروه، اين باورھای اساس بر .شود می دهشمر افغانستان در طالبان

  .مسلمان يا باشد مسيحی فرد آن خواه شود، می شمرده کافر

 که کسانی و ھا توريست ھا آن و است شده شغل به تبديل ئیربا آدم آفريقا در ھا گروھک ديگر از برخی و بوکوحرام برای

 آزادی برای بوکوحرام شود می گفته ھا، نمونه از يکی در .دھند می قرار ھدف را کنند، می کار غربی یھا شرکت برای

 .است کرده دريافت دالر ميليون ٣ بودند، شده ربوده کامرون شمال در که فرانسوی شوھر و زن يک

  

  دو زن عربستانی دادگاه ضدتروريسم

  رانندگی زنان در اين کشور از حدود يک ماه قبل در بازداشت بهدو زن عربستانی که به جرم مخالفت با ممنوعيت 

 .کند، ارجاع داده شدند ھای مربوط به تروريسم رسيدگی می ای که به پرونده برند، به دادگاه ويژه سرمی

شنبه چھارم دی، به نقل از نزديکان ميسا العمودی و لجين الھذلول گزارش داد که  خبرگزاری آسوشيتدپرس روز پنج

 خاطر بيان عقايد خود در شبکه اجتماعی توئيتر به دادگاه ضدتروريسم فرستاده  پرونده اين دو شھروند عربستانی به

 .اند شده

ھا با ممنوعيت رانندگی زنان مخالفت  طور مشخص چيست، اگرچه ھر دو آن اما مشخص نيست که اتھام اين دو زن به 

تری  ھاست که دنبال حقوق مدنی اساسی يند که اين رويداد در واقع پيامی به آنگو  با اين حال فعاالن اجتماعی می.اند کرده

 .ھستند

 که پرونده اين دو زن به آن ارجاع داده شده است در رياض، پايتخت ئینويسد، دادگاه ويژه جنا آسوشيتدپرس می

نون شماری از فعاالن حقوق ھای مربوط به تروريسم تشکيل شده، اما با وجود اين تاک عربستان برای بررسی پرونده

 .اند ھای طوالنی مدت محکوم شده طلب و منتقدان حکومت عربستان در آن به زندان بشر، مخالفان صلح

در عربستان سعودی اگرچه قانونی رسمی در رابطه با ممنوعيت رانندگی زنان وجود ندارد، اما روحانيون اين کشور 

اند و مقامات عربستان نيز از صدور گواھينامه رانندگی به زنان خودداری  بارھا عليه رانندگی زنان فتوا صادر کرده

 .کنند می

 عالوه بر بازداشت ١٩٩٠ عربستان بارھا زنان را به خاطر رانندگی بازداشت کرده است و از آن جمله در سال پوليس

 . باعث اخراج آنان شدھا ھای آنان را توقيف کرد و با فشار بر کارفرمايان آن  زن به اين خاطر پاسپورت۵٠

 ضربه شالق محکوم شد اما پادشاه عربستان سعودی اين حکم را لغو ١٠ نيز يک زن به خاطر رانندگی به ٢٠١١سال 

 .کرد

  

   عراقخشونت عليه زنان اقليم کردستان

. ا اعالم کردمديرکل سازمان مقابله با اعمال خشونت عليه زنان اقليم کردستان آمار قربانيان زن در يک سال گذشته ر

مديرکل سازمان مقابله با اعمال خشونت » کوردو عبدهللا«ھای خبری کردی اقليم کردستان به نقل از  به گزارش سايت

 زن نيز ٨٨اند؛   زن ديگر نيز خودکشی کرده۴١ سی زن در سه استان اقليم کشته شده اند و ٢٠١۴عليه زنان، در سال 

  .دان طی اين مدت اقدام به خودسوزی کرده

 شکايت از سوی زنان اقليم کردستان در مورد ١٧۶چنين شش ھزار و  ، ھم٢٠١۴در سال » کوردو عبدهللا«به گفته 

 . شکايت آن در مورد تعرض جنسی بوده است١٢٧اعمال خشونت عليه آنان به ثبت رسيده است که 
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تر بوده   مورد بيش١٧٨۴ ميزان  نسبت به سال قبل از آن به٢٠١۴وی افزوده است که تعداد شکايات زنان در سال 

 خواسته است شکايات مروبط ئیھا از مراجع قضا ھا را چنين عنوان کرد که سازامان آن او علت افزايش شکايت. است

  .ھا برسانند ھای خانگی عليه زنان را نيز به اطالع آن به خشونت

  

  سقط جنين در ايران

 سال است به طور سيستماتيک سرکوب ٣۵ق و آزادی ندارند و گونه ح در حاکميت جمھوری اسالمی، زنان ايران ھيچ

ھای   درصد زنان شاغلند، بلکه ھمين زنان شاغل نيز به عناوين و بھانه١۴ يا ١٣در ايران، نه تنھا فقط حدود . گردند می

ھای  ام اسيببه عالوه انواع و اقس. گيرند مختلف از کار اخراج می گردند و مورد اذيت و آزار کارفرمايان قرار می

فروشی، فرار از خانه، اعتياد، تجاوز و غيره نيز زندکی را بر بسياری از زنان جامعه  چون خودکشی، تن اجتماعی ھم

ھا توسط  خشونت بر عليه زنان در جامعه، در قوانين حکومتی، در خيابان. ما تلخ و دشوار و غيرقابل تحمل کرده است

داد  چنين خشونت خانوادگی بی و ھم» امر به معروف و نھی از منکر«ان آمرين نيروھای بسيج و سپاه و نظامی به عنو

  .ھا ھيچ دادرسی ندارند می کند و آن

 ھزار سقط جنين غيرقانونی در ايران تنھا در ٢٢٠به تازگی وزارت بھداشت حکومت اسالمی ايران، از وجود بيش از 

جای «: زارشی از يک مرکز غيرقانونی سقط جنين نوشته بودھا در گ تر يکی از روزنامه پيش.  خبر داده است٩١سال 

 ».سفيد، شيک و تميز است. مخوفی نيست

چرا که از يک طرف حکومت اسالمی ايران، سقط جنين را جز .  پيچيده و خطرناک استمسألهسقط جنين در ايران، 

کس پيش از ازدواج را تجربه خواھند س در مواردی خاص ممنوع کرده است و از طرف ديگر بسياری از جوانان می

گيری  ھای پيش در ھمين حال حکومت اسالمی ايران در راستای سياست افزايش جمعيت، برای بسياری از روش. کنند

به اين ترتيب، ھر سال بر ميزان مراجعه دختران به مراکز غيرقانونی سقط . از بارداری محدوديت ايجاد کرده است

  .شود جنين افزوده می

  

  نسیبردگان ج

به گفته يکی از قاچاقچيان انسان، قيمت يک برده جنسی در اروپا به اندازه بھای يک خودروی دست دوم و يا يک 

 درباره تجارت انسان به ئیيورونيوز با يک قاچاقچی سابق انسان در رومانی و کارشناسان اروپا. گوشی ھوشمند است

  .است ه گو کرد و ويژه تجارت دختران به عنوان برده جنسی گفت

گويد که قاچاق دختران کار  قاچاقچی سابق انسان که در اين برنامه با صورتی پوشيده جلوی دوربين يورونيوز آمده می

طعمه ھای اين قاچاقچيان، دختران خانواده ھای فقير و کم سواد در کشورھای اروپای . بسيار ساده و پرمنفعتی است

فروخته   يورو می٣٠٠٠ تا ٨٠٠ورونيوز گفت که دختران را بين اين قاچاقچی به ي. شرقی بخصوص رومانی است

  .است

.  ھزار قربانی گرفته است٣٠ ميالدی تجارت سکس بيش از ٢٠١٢ تا ٢٠١٠ھای  ست که بين سال ھا گويای آن گزارش

اين برنامه، ساده نيست، به ويژه آن که به گفته يکی از کارشناسان   با اين حال، مبارزه با اين جرايم سازمان يافته

اند، کار   کسانی که به اجبار به اين کار کشيده شدهئیتجارت برده ھای جنسی با کار جنسی قانونی مخلوط شده و شناسا

 .بسيار دشواری است

  ٢٠١۵ جنوری سوم - ١٣٩٣ ]جدی[شنبه سيزدھم دی
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