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 Political سياسی

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ جنوری ٠۵

 ٢٠١۴مھمترين وقايع سال 
  )بخش چھارم و پايانی(

   

  موريت ناتو در اين کشورأافغانستان و پايان م

 بخوانيد اشغال[ سال جنگ١٣ ، رسماً ٢٠١۴مبر  دس٢٨شنبه  يکروز ) ناتو( لی و سازمان پيمان اتالنتيک شماامريکا

داليل امنيتی، از   بنا به . در افغانستان را طی مراسمی در مقر نظامی خود در کابل به پايان رساندند]پورتال-افغانستان

  .افته بودين مراسم انتشار ياۀ ش جزئيات کمی درباريپ

روی خارجی برای کمک به آموزش نيروھای رزمی و امنيتی حکومت افغانستان يار ن ھز١٣قرار است کماکان حدود 

 ]پورتال-ادامۀ اشغال با روش کم ھزينه تر[.در کشور باقی بمانند

 کشور ۵٠ ھزار سرباز از ١۴٠ در افغانستان، تعداد ]پورتال-نيروھای اشغالگر[المللی ني بۀھای جامع تيدر اوج فعال

ن ي سرباز در راه ا٣۵٠٠ک ي تاکنون نزد٢٠٠١از سال . ت کشور حضور داشتنديسم و حفظ امنيبرای مبارزه با ترور

جای داشت ھمکار عزيز ما از تعداد مردم افغانستان که به وسيلۀ نيروھای اشغالگر به قتل [.اند ت کشته شدهيمورأم

 ] پورتال–رسيده اند، نيز ياد می نمود 

  

  شھر ھرات افغانستان گروه تروريستی در ۵٠فعاليت بيش از 

 گروه از مخالفان مسلح دولت در ۵٠ از فعاليت بيش از ٢٠١۴مبر  دس٢١شنبه  تی واليت ھرات روز يکھای امني مقام

 .اين واليت خبر دادند

ليس ھرات گفته است، ووف احمدی، سخنگوی فرماندھی پؤھای افغانستان، عبدالر براساس گزارش شماری از رسانه

 .باشد  نفر می٢٠ الی ١٠الفان مسلح در اين واليت فعاليت دارند که ھر گروه متشکل از  گروه مخ۵٠بيش از 

 گروه از اين ١۴ھا در کشتار سيستماتيک، سرقت، اختطاف و اخاذی دست دارند که تاکنون  احمدی افزود، اين گروه

 .اند مخالفان به روند صلح پيوسته

 افزايش ترورھای رود که اخيراً  ی کليدی و تجارتی به شمار میھا واليت ھرات در غرب افغانستان يکی از واليت

 .ی و کشتار سيستماتيک سبب نگرانی بزرگ برای مردم اين واليت شده استئ زنجيره

  

  آموز کودک در پاکستان  دانش١٣٢بار کشتار  فاجعه خون
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ه طالبان پاکستان را از ياد آموز کودک به دست گرو  دانش١٣٢بار کشتار  در حالی که ھنوز مردم جھان فاجعه خون

عام دانش آموزان مدرسه، نه تنھا از اقدام خود پشيمان نشده بلکه با انتشار  گناه و طراح قتل اند، قاتل اين کودکان بی نبرده

  . مقامات پاکستان را به انجام حمالت مشابھی در آينده تھديد کردئیويديو

او پدر سه فرزند، دو دختر و يک پسر و از عالقمندان به . است ساله ٣۶گناه، شخصی   کودک بی١٣٢عام  طراح قتل

  .ملقب شده است» النحيل«ورزش واليبال است که به 

ترين فرد در ميان  او اکنون منفور. است» النحيل«بنا بر اعالم منابع طالبان پاکستانی، نام وی عمر منصور يا 

رسد  می اش او با ريشی بلند که به قفسه سينه. لبان منشر کردسايت طا  را در وبئیعمر منصور ويدئو. ھا است پاکستانی

آموزان پاکستانی را  داد، تالش کرد کشتار دانش ظاھر شد و در حالی که انگشت سبابه خود را به عالمت خشم تکان می

تار کودکان تھديد  سپتامبر و کش١۶تری شبيه عمليات  او اما بار ديگر ارتش پاکستان را به انجام عمليات بيش. توجيه کند

 .کرد

آموز دختر پاکستانی را  ی دانشز ن است که دستور قتل مالله يوسفهللا، روحانی يکی از تندروھای طالبا مال فضل

آباد پايتخت پاکستان  به گفته اعضای ديگر طالبان عمر منصور تحصيالت متوسطه خود را در اسالم. صادر کرده بود

 . تحصيالت خود را تکميل کردگذراند و سپس در يک مدرسه مذھبی

  

  ٢٠١۴ ھزار کشته در سال ٧۶

 ھزار در جريان جنگ داخلی سوريه کشته ٧۶ بيش از ٢٠١۴بان حقوق بشر سوريه اعالم کرد که در سال  سازمان ديده

  .اند  نفر نيز در عراق کشته شده۵٣٨ ھزار و ١۵گزارش ديگری حاکی است که . شدند

 ھزار و ١٧ دی ماه گزارش داد که ١١شنبه  اد ناظر بر حقوق بشر در سوريه روز پنجبه گزارش خبرگزاری فرانسه، نھ

 .ھای سوريه قرار دارند  کودک در ميان کشته شده۵٠١ شھروند غيرنظامی از جمله سه ھزار و ٧٩٠

گروه ھای جھادی شامل جبھه النصره وابسته به القاعده و   ھزار عضو گروه١٧ ھزار نيروی شورشی و نزديک به ١۵

 .خالفت اسالمی، داعش سابق، نيز در ميان کشته شدگان سوريه ھستند

اند  س جمھوری سوريه، که طی سال گذشته کشته شدهئي نفر نيروی وفادار به بشار اسد، ر۶٢٧ ھزار و ٢٢چنين آمار  ھم

 .در اين گزارش مورد اشاره قرار گرفته است

 نفر و در ٢٩۴ ھزار و ۴٩ نفر، سال قبل از آن ۴۴٧زار و  ھ٧٣ رقم قربانيان جنگ داخلی سوريه ٢٠١٣طی سال 

ترين سال از زمان آغاز   نفر بوده است، به عبارتی سال گذشته ميالدی مرگبار٨۴١ حدود ھفت ھزار و ٢٠١١سال 

 .بحران سوريه بوده است

 .اند  ھزار شھروند سوری در جنگ داخلی اين کشور کشته شده٢٠٠طی چھار سال گذشته بيش از 

  

  اند  نفر در عراق کشته شده۵٣٨ ھزار و ١۵

 نفر در عراق کشته ۵٣٨ ھزار و ١۵چنين   ھم٢٠١۴گويد که طی سال  خبرگزاری فرانسه در گزارشی جداگانه می

اين آمار توسط . سابقه بوده است  بی٢٠٠٧بر اساس گزارش دولت عراق، اين ميزان تلفات انسانی از سال  .اند شده

 .اند و وزارت کشور عراق تھيه شدهوزارت دفاع، بھداشت 

 نفر بود، به عبارتی شمار قربانيان ۵٢٢ھای داخلی در عراق شش ھزار و  ، شمار قربانيان خشونت٢٠١٣طی سال 

ھای وسيعی از   نسبت به سال قبل آن بيش از دو برابر افزايش يافته است که علت آن اشغال سريع بخش٢٠١۴سال 

 . دادتغيير» حکومت اسالمی«ھا نام خود را به  اين گروه بعد. تان گذشته بودعراق توسط گروه داعش در تابس
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 ائتالف به رھبری ئی از مناطق تحت کنترل خود در عراق را پس از آغاز حمالت ھوائیھا گروه ياد شده اگرچه بخش

 . از دست داده است، با اين حال ھنوز سه شھر عمده اين کشور را در کنترل خود داردامريکا

 نيروھای ئیيروھای خالفت اسالمی تا مھرماه توانسته بودند پنج استان عراق را اشغال کنند، اما با آغاز حمالت ھوان

 .ھا از برخی مناطق بيرون رانده شدند ھای ارتش و کردھای عراق، آن  و پيشرویامريکاائتالف به رھبری 

 .وضع حکومت اسالمی در سوريه را بمباران کرده استھا م چنين تاکنون ده  ھمامريکاالمللی به رھبری  ائتالف بين

  

  رساند سالح می» داعش« اياالت متحده به طور منظم به تروريست ھای ئینيروی ھوا

انجام » خالفت اسالمی«جا عمليات نظامی عليه گروه  اعضای پارلمان عراق و نمايندگان مقامات مناطق محلی که در آن

نظاميان احاطه شده   را به شبهئیبار سالح و مواد غذا  اياالت متحده نه برای اولينئیشود، مدعی شدند که نيروی ھوا می

اين اولين بار نيست که نيروی «: ، عواد العوادی عضو پارلمان عراق گفت٢٠١۴ دسامبر ٣١روز چھارشنبه . رساند می

طبق گزارش . رساند می» داعش«ن نظاميا  را به شبهئیالمللی سالح و مواد غذا  اياالت متحده و ائتالف بينئیھوا

ھا اين کار را در تلعفر، سپس در سنجار و در حال حاضر در نزديکی با شھر بلد انجام  نمايندگان مقامات مناطق قبال آن

به خبرنگاران گفت که در روز جمعه گذشته ھليکوپتر )  کيلومتری از شمال بغداد٨٠( مفيد البلدوی، شھردار بلد. دھند می

شھردار از دولت مرکزی . ھای احاطه شده در روستای الخضير رساند ک بسته با سالح را به تروريستي» آپاچی«

  . خواست که تحقيقات فورا آغاز شود

بر اساس » داعش«، کميته دفاع و امنيت مجلس عراق اياالت متحده را در حمايت از ٢٠١۴ دسامبر ٢٨شنبه  روز يک

 .متھم کرد» اميان در شھر بلدنظ  سالح به شبهتأمينشواحد و اثبات «

 اياالت متحده و شرکايش در ائتالف ئی دسامبر، اتھامات عنوان شده عليه نيروی ھوا٢٩ در روز دوشنبه امريکاسفارت 

» اشتباھی«ھای متعدد در مطبوعات محلی و اظھارات مقامات محلی را  ھای اياالت متحده گزارش ديپلمات. را رد کرد

 .ناميدند

  

  آسيا، ناپديد شد-اير ئیھواپيما

ھای  مقام. آسيا که از اندونزی راھی سنگاپور بود، ناپديد شده است-  ايرئی ھواپيما٨۵٠١ھواپيمای پرواز شماره 

  .اند وجو برای يافتن ھواپيما را آغاز کرده اند عمليات جست آسيا گفته-  ايرئیھواپيما

نقل از مصطفی، مقام رسمی وزارت حمل و نقل آن کشور، ھای اندونزی و به  ھای اوليه در اين مورد در رسانه گزارش

در اندونزی راھی سنگاپور بود که ارتباطش با برج مراقبت  منتشر شده بود که گفته بود اين ھواپيما از شھر سورابايا

  .قطع شده است

 نفر ١۵۵ران را  و شمار مساف٣٢٠گويد يک مقام رسمی ديگر آن کشور نوع ھواپيما را ايرباس  خبرگزاری رويترز می

 .بوک خود اطالعات مشابھی را منتشر کرده است آسيا نيز در صفحه فيس- اير. عنوان کرده است

 نفر کودک و ١۶از ميان مسافران . اند  سرنشين داشته که شش نفر خدمه بوده١۶٢گويد ھواپيما  خبرگزاری فرانسه می

 .يک نفر خردسال است

يک .  شھروند اندونزی ھستند-  نفر١۴٩-ارت حمل و نقل اندونزی عمده مسافران ھای اوليه و به گفته وز بنا بر گزارش

 . جنوبی نيز در ھواپيما بودند  و سه شھروند کرهئی، يک شھروند مالزيائیشھروند سنگاپوری، يک شھروند بريتانيا

ھا  ل جزيره بورنئو ده دسامبر، خبر داد که در محلی از دريا در جنوب غربی سواح٣٠شنبه  خبرگزاری فرانسه روز سه

  .آسيا است- جسد شناور و قطعات مختلف ھواپيما پيدا شده که به احتمال بسيار زياد مربوط به ھواپيمای ناپديدشده اير
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بيش « اندونزی، به اين خبرگزاری گفت که يک ناو جنگی اين کشور ئیماناھان سيمورانگکير، سخنگوی نيروی دريا

 ».شوند رو به افزايش است  که يافته میئیه و تعداد جسدھا جسد را در دريا پيدا کرد۴٠از 

، خدمات ئیاين شرکت ھوا. کننده پروازھای ارزان قيمت در مالزی است  ارائهئیآسيا، يک شرکت ھوا- ايرئیھواپيما

 .کند  کشور ارائه می٢٢ نقطه جھان در ١٠٠الملل به  پروازی بين

 بزرگ اين کشور، نيز دچار ئی مالزی، ديگر شرکت ھواپيمائیت ھواپيمادر سال ميالدی رو به پايان دو ھواپيمای شرک

 .سوانحی نه چندان معمول در تاريخ ھوانوردی شدند

ای که  وجوھای گسترده با وجود ھمه تحقيقات و جست.  مالزی ناپديد شدئی ھواپيما٣٧٠ نيز ھواپيمای ام اچ ٢٠١۴ چمار

داند چرا از  حتی ھنوز کسی درست نمی. اش نيست  سرنشين٢٣٩ و در اقيانوس انجام شد، ھنوز اثری از ھواپيما

  .وجو البته ھمچنان ادامه دارد، در اقيانوس ھند و شھر پرت در شمال غربی استراليا جست. مسيرش منحرف شده بود

ن فکردن آنھائی که دماغ شان راحي[چه اعتقاد عموم بر اين است  آن نيز در آسمان اوکراين بر اثر آن١٧پرواز شمار 

 برخورد يک موشک زمين به ھوا، در منطقه ] پورتال–کردن به رسانه ھای امپرياليستی و تبليغات آنھا می سپارند 

 سرنشين آن جان خود را از دست دادند و ٢٩٨ھمه . طلبان ھوادار روسيه بوده است، سرنگون شد ئیتحت کنترل جدا

  .تری بخشيد عمق بيشسابقه ميان غرب و روسيه  اين رويداد به بحران کم

چنان  آسيا ھم- مالزی، اين شرکت در مرز ورشکستگی قرار گرفته است، شرکت ايرئیکه در پی سوانح ھواپيما در حالی

 .ای نيز سفارش داده بود  پيشرفت کرده و ھواپيماھای تازه٢٠١۴در سال ميالدی 

  

   مالزیئیھواپيمای ناپديد شده خطوط ھوا

اين ھواپيما حدود .  مالزی کواالالمپور را به مقصد پکن ترک کردئی خطوط ھوا٧٧٧ينگ ھشتم ماه مارس گذشته، بوئ

    ھا، از عمليات جستجو به دنبال ھواپيما با مشارکت شمار زيادی از کشور. يک ساعت پس از پرواز، از رادار ناپديد شد

  . گاه اثری از ھواپيما پيدا نشد ھمان ھنگام آغاز شد اما ھيچ

جستجوھای . معلوم اعالم کردند ھای مالزی سقوط ھواپيما و کشته شدن ھمه سرنشينان آن را به داليل نا د مقامبا اين وجو

 .نتيجه پس از آن نيز به منظور يافتن الشه ھواپيمای يا اجساد سرنشينان ادامه پيدا کرد بی

، ھواپيمای ناپديد شده امريکات متحده گويد که احتمال دارد اياال  فرانسه میئیوارک دوگان مدير سابق شرکت ھواپيما

  .کند  مالزی را سرنگون کرده اما برای مخفی کردن ماجرا تالش میئیخطوط ھوا

 ٢٠٠١ سپتامبر ١١ درباره تکرار حوادث ئیھا گويد که نگرانی ، دوگان می»باری ماچ«به گزارش روزنامه فرانسوی 

 .اشت در اقيانوس ھند وجود دامريکائیدر يک پايگاه نظامی 

 مالزی شليک کرده باشد تا آن را ئیاو ادامه داد که احتمال دارد اياالت متحده موشکی به سمت ھواپيمای خطوط ھوا

 .پيش از رسيدن به پايگاه نظامی سرنگون کند

 به ھيچ وجه در محلی که عمليات جستجو صورت گرفته، سرنگون نشده است بلکه ٧٧ھواپيمای بوئينگ «: دوگان گفت

 ». در منطقه ديه گو گارسيا به دنبال آن گشتامريکا نزديکی پايگاه نظامی بايد در

 که چگونه يک پايگاه نظامی که ھمه منطقه را زير نظر دارد، ھيچ اطالعی درباره سؤالاو با مطرح کردن اين 

ھا ھواپيما را   مريکائیاھای توطئه، اين احتمال وجود دارد که  به دور از نظريه«: سرنگونی ھواپيما نداشته باشد، افزود

  ».با شليک موشک سرنگون کرده باشند

 مالزی، ئیھا درباره سرنوشت ھواپيمای خطوط ھوا زنی روزنامه فرانسوی خاطرنشان کرده است که بسياری از گمانه

 اين گمانه  ھموارهامريکاالبته . اند  ديه گو گارسيا در نزديکی محل حادثه اشاره کردهامريکائیبه وجود پايگاه نظامی 
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ھا را رد کرده با وجود اينکه بسياری از داليل وجود دارد که ھواپيما از سوی برخی ساکنان جزاير مالديو در حالی  زنی

 . ن در حال پرواز بودئيديده شد که در ارتفاعی پا

  

   سرنشين۴٧۶غرق يک کشتی با 

ای   مدرسه ترشان بچه  سرنشين که بيش۴٧۶با يک کشتی . ، مردم کره جنوبی در بھت و ماتم فرو رفت٢٠١۴ماه آوريل 

  . سرنشين آن جان باختند٣٠٠جو غرق شد و  بودند، نزديک جزيره جه

کاری غيرقانونی در طراحی کشتی و بار  عنوان عامل اين فاجعه ذکر شد، از جمله دست انبوھی از خطاھای انسانی به

او بود که ھدايت . سئوک لی جئون: ناخدای کشتی بوداما خشم عمومی بيش از ھرکس و ھر چيز متوجه . بيش از حد

او بود که دستور تخليه کشتی را صادر . اش سپرده بود تجربه  خطرناک به يکی از کارکنان بیئیھا کشتی را در آب

ھا اميدوار بودند به جرم قتل اعدام  بعضی. تر، خودش پيش از ھمه کشتی را ترک کرده بود و از ھمه مھم. نکرده بود

 . سال حبس محکوم کرد٣۶خاطر کوتاھی در انجام وظيفه به  د، اما دادگاه او را بهشو

  

  ھای متعارف المللی تجارت سالح پيمان بين

. شود ، به اجرا گذاشته می٢٠١۴ دسامبر ٢۴ھای متعارف از روز چھارشنبه  المللی تجارت سالح نخستين پيمان بين

اند، سالح فروخته  شده» کشی، جنايات جنگی و جنايت عليه بشريت سلن« که مرتکب ئیبراساس اين پيمان به کشورھا

  .نخواھد شد

 امضاء و   کشور تا به حال پيمان بين المللی تجارت سالح را١٣٠دھد که  خبرگزاری فرانسه از نيويورک گزارش می

  .اند کننده نيز آن را تصويب کرده  کشور امضاء۶٠ھای  پارلمان

 فرانسه،  کننده سالح چون آلمان، شدن اين پيمان را تصويب کردند نام کشورھای صادر ئی که اجرائیدر ميان کشورھا

 .اين کشورھا وعده دادند که در اجرای دقيق مفاد اين پيمان تالش کنند. خورد بريتانيا و ايتاليا نيز به چشم می

شدن اين پيمان مانع  ئیاجرا. رسد میدر سال )  ميليارد يورو۶٩( دالر ميليارد ٨۵ھای متعارف به  تجارت جھانی سالح

» نسل کشی، جنايات جنگی و جنايت عليه بشريت« که خواھد شد که مرتکب ئیھای متعارف به کشورھا رسيدن سالح

 .اند شده

 .توصيف کردند» آغاز يک دوران جديد« شدن اين پيمان استقبال کرده و آن ئیفعاالن حقوق بشری از اجرا

 کرد که تأکيدوی . ستود» موفقيت بزرگ«الملل، اين پيمان را به عنوان يک  و بينماتياس جان از سازمان عف

 .شود دقت کنند ھا سالح فروخته می  که به آنئیصادرکنندگان اسلحه در آينده بايد به وضعيت حقوق بشر در کشورھا

ن حقوق بشر ديگر اسلحه فروخته کند که به ديکتاتورھا و ناقضا  میتأکيد» ائتالف کنترل تسليحات«آنامک دونالد، مدير 

 .الملل عضويت دارند  سازمان غيردولتی از جمله عفو بين١٠٠در ائتالف کنترل تسليحات حدود . نخواھد شد

ھای متعارف با جديت به اجرا گذاشته  المللی تجارت سالح کند اگر پيمان بين س ائتالف کنترل تسليحات اضافه میئير

 . نجات خواھد يافتھای زيادی را شود، جان انسان

 ١٩٩۶ھای متعارف پس از امضای قرارداد منع آزمايشات اتمی در سال  المللی تجارت سالح امضای نخستين پيمان بين

ھای سبک کمری تا ھواپيماھای جنگی و  پيمان جديد شامل سالح. ترين پيمان مربوط به تسليحات محسوب می شود مھم

 .شود ھا می موشک

روسيه، چين . اند  کشور ھنوز اين پيمان را تصويب نکرده٧٠پارلمان . ته پيش به اين پيمان پيوستند و اسرائيل ھفامريکا

 .ترين صادرکنندگان اسلحه در جھان اين پيمان را امضا نکردند به عنوان مھم و کانادا
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 . در مکزيک برگزار شود٢٠١۵کننده اين پيمان در سپتامبر  قرار است نخستين نشست کشورھای امضاء

  

  کنند درصد کودکان جھان کار اجباری می ١١

 در حال حاضر . درصد از کودکان در سراسر جھان در معرض کار اجباری ھستند١١دھد  آمارھای جھانی نشان می

 آمار اين کودکان به ٢٠١٢ تا ٢٠٠٠ ميليون کودک در سراسر جھان در معرض کار اجباری ھستند اما از سال ١۶٨

 آزار و اذيت مسألهدر تمام کشورھای جھان : المللی کار در گزارشی اعالم کرد سازمان بين. تيک سوم کاھش يافته اس

 درصدی کار اجباری در جھان، اين آمار ھر سال در حال ١١کودکان و کار اجباری وجود دارد اما به رغم خطر 

 .اند  اجباری کودکان افزايش دادهھا اقدامات قانونی خود را برای مبارزه با کار کاھش است چرا که بسياری از کشور

ی التين و کشورھای حوزه دريای کارائيب امريکا، ٢٠١۴ اکتبر ٢۵باره گزارش داد، در  اس مانيتور در اين سی

 ميالدی در اين مناطق ٢٠٢٠ای را امضاء کردند که به موجب آن تمام انواع کار اجباری کودکان را تا سال  توافقنامه

 .کن کنند ريشه

ای به کندی  د روند رو به کاھش ساالنه آمارھای جھانی کار اجباری کودکان، اين روند در سطح جھانی و منطقهبا وجو

ھا، کشور و  ھای آن کار اجباری کودکان، علت و معلول فقر در جوامع مختلف است و بر کودکان، خانواده. رود پيش می

ترين نرخ  و حوزه دريای کارائيب رتبه سوم را به لحاظ باالی التين امريکاکشورھای . گذارد  سوء میتأثيررشد جوامع 

. شود اقيانوسيه می -  و آسيائیھای اول و دوم به ترتيب مربوط به کشورھای آفريقا رتبه. کودکان کار در جھان دارند

  .رود  اين آمار کاھش يافته اما اين روند به کندی پيش میئیھرچند در کشورھای آفريقا

.  مبارزه کنندمسألهتر با اين  دھد که ھرچه سريع  ھشدار میئیالمللی کار به کشورھای آفريقا ان بينگزارش اخير سازم

در بخش )  درصد۵٩( پيش از اين کودکان. کند  نوع کار اجباری کودکان اشاره میتغييرچنين به  گزارش اين سازمان ھم

 .تر شده است ھای خدماتی بيش بخشھا در  کشاورزی مجبور به کار بودند اما امروزه به کارگيری آن

  رکوردشکنی خاورميانه در بيکاری جوانان: المللی کار سازمان بين

ترين سطح  المللی کار، نرخ بيکاری جوانان در کشورھای خاورميانه و شمال آفريقا بيش بر اساس گزارش سازمان بين

 درصد و در کشورھای شمال آفريقا ٢/٢٧انه برابر با در تمام دنيا است؛ در سال گذشته نرخ بيکاری جوانان در خاورمي

  . درصد بوده است٢٩برابر با 

ھای اقتصادی در   ميالدی، نرخ مشارکت نيروی کار در فعاليت٢٠١۴المللی کار در سال  به گزارش سازمان بين

 درصد رشد ٢/١دی  ميال٢٠٠٩ درصد بوده است که نسبت به سال ٢/۴٩کشورھای خاورميانه و شمال افريقا برابر با 

 ميالدی ٢٠٠٩که در مقايسه با سال   درصد بوده ۵/١١در اين سال نرخ بيکاری در اين کشورھا برابر با . داشته است

  . ميالدی در ھمين سطح باقی بماند٢٠١٨ درصد رشد کرد و انتظار می رود تا سال ١/١

 درصد ٩ای خاورميانه و شمال آفريقا را برابر با المللی کار در اين گزارش نرخ بيکاری مردان در کشورھ سازمان بين

 آن است که نرخ بيکاری جوانان که مسألهترين  اما مھم.  درصد اعالم کرده است١/٢١و نرخ بيکاری زنان را برابر با 

 ٢٠١۴ کنند در سال تعيينتواند جھت گيری آينده اقتصاد کشورھا را  دھندگان بازار کار ھستند و می مھم ترين تشکيل

  . درصد خواھد رسيد١/٢٩ ميالدی ھم به ٢٠١٨ درصد بود و تا سال ۶/٢٨ميالدی برابر با 

ھای شغلی در  ھای کالنی که در توسعه فرصت گذاری جاست که با وجود سرمايه ترين بخش اين گزارش اين نگران کننده

 زيادی در تغيير ميالدی ٢٠١٨ل توان انتظار داشت تا سا کشورھای خاورميانه و شمال آفريقا انجام شده است، نمی

نيوز، اين وضعيت در مورد شرايط شغلی جوانان  به گزارش اقتصادی. وضعيت شغلی در اين منطقه ايجاد شود
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 درصد ۴/١ ميالدی نرخ رشد اشتغال جوانان منفی ٢٠١۴رود در سال  بر اين اساس، انتظار می. تر خواھد بود محسوس

  . درصد خواھد بود۴/٢ل در کشورھای اين منطقه به طور کلی برابر با در حالی که نرخ رشد اشتغا باشد؛ 

 ميالدی اتفاق افتاده ٢٠١١ھای شغلی جوانان در سال   ميالدی بيشترين نرخ کاھش فرصت٢٠١٨ تا سال ٢٠٠٩از سال 

 در سال نرخ رشد اشتغال جوانان.  درصد بوده است٨/٢ھای شغلی برابر با منفی  در اين سال نرخ رشد فرصت. است

رسد و اين رشد منفی در شرايطی که ھر روز بر شمار جوانان جويای کار در   درصد می٣/٠ ميالدی به منفی ٢٠١٨

نرخ بيکاری جوانان در کشورھای . شود، آسيب اقتصادی و اجتماعی زيادی به ھمراه خواھد داشت اين منطقه افزوده می

  .کشورھای منطقه استتر از ديگر  عربستان سعودی و فلسطين و تونس بيش

  

  جويان در جھان وضعيت پناه

کم نبودند . ھای بسياری در فرار از جنگ و بحران و گرسنگی از راه دريا به اروپا گريختند  انسان٢٠١۴در سال 

  .روزی به مرگ و فاجعه ختم شد ھا برای فرار از تيره  که تالش آنئیھا انسان

دھند يا در ميانه راه در طوفان حوادث غرق  ھتر تن به سفرھای خطرناک میجويان که به اميد زندگی ب بسياری از پناه

  .شوند کارانی که به دنبال تاراج اموال زندگی برخی افراد ناآگاه ھستند، کشته می شوند و يا به دست تبه می

واحل امن اروپا برسانند، در جويانی که قصد داشتند از راه دريا خود را به س المللی، شمار پناه ھای بين بنا به آمار سازمان

، روی ھم نزديک ٢٠١۴در سال » کميساريای عالی امور پناھندگان«به گفته . ای رسيد سابقه  به ميزان بی٢٠١۴سال 

  . ھزار نفر از راه دريا به سوی سواحل جنوب اروپا روانه شدند٣۵٠

 خطر مرگ و بيم ھالک مانع از آن .فرستند ی مئیھای کوچک و ناامن به سفر دريا باندھای سودجو داوطلبان را با قايق

 نفر در اين سفر ۴٣٠٠ روی ھم بيش از ٢٠١۴در سال . ھای به ناچار از زادوبوم خود فرار کنند نيست که انسان

  .بار جان خود را از دست دادند مرگ

ھا با عبور از دريای  آن ھزار نفر از ٢٠٧جويان، يعنی حدود  تر پناه  بيش٢٠١۴بنا به آمار سازمان ملل در طول سال 

 به ٢٠١١جويانی است که در سال  اين رقمی بسيار باال و سه برابر تعداد پناه. مديترانه خود را به جنوب اروپا رساندند

 .اروپا رسيدند، که خود رکوردی باال داشت

ختند، از کشورھای تر افرادی که در سال جاری به اروپا گري بيش.  ھزار نفر به اروپا آمدند٧٠در آن سال حدود 

 . مانند اريترهئیزده مانند عراق و سوريه ھستند و گاه از کشورھا بحران

 .دھند ھا چنان وخيم است که به ھر خطری تن می تر اين افراد از مخاطرات راه باخبر ھستند، اما شرايط زندگی آن بيش

 ھزار نفر خود را با قايق و کشتی از ٨٠بيش از افزون بر اين به گفته نھاد وابسته به سازمان ملل متحد، در سال جاری 

 .تر اين افراد تبعه اتيوپی و سومالی بودند بيش. خليج عدن و دريای سرخ به کشورھای عربی رساندند

جويان باز شده  عبور از آسيای جنوب شرقی و دريای کاريبيک راه پرخطر ديگری است که به تازگی در برابر پناه

 .ر اين افراد قاره اروپا استت  بيشئی مقصد نھا.است

جوی اروپا  اند به اشکال مختلف درخواست پناھندگی بگيرند شبکه پذيريش پناه در آخرين گزارش از کسانی که توانسته

)resettlement.eu   ( دوستانه و ليست از  ، اھدای ويزای انسانئی کشور ليست پذيريش پناھجو٢٠، ٢٠١۴در سال

  .ا مشخص کرده استھای فردی ر تعداد اسپانسری

 امريکاجوی اروپا به غير از اياالت متحد   شبکه پذيريش پناهئیجو دوستانه و پذيريش پناه مجموع پذيريش ويزای انسان

 .رسد  نفر می١٨٩٠٠به 
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  وضعيت مھاجران

  نيز طبق روال٢٠١۴امسال . »بررسی وضعيت مھاجران«کند با عنوان  ھر سال گزارشی را منتشر می HSBC بانک

ھا درباره  اند و از آن  کشور دنيا مصاحبه کرده١٠٠ ھزار مھاجر در ٩ھر سال در جديدترين گزارش خود با بيش از 

  .اند زندگی جديدشان پرسيده

 :اند بندی شده مجزا و متفاوت رتبه در اين گزارش کشورھا در سه بخش

   جديد  ھا به لحاظ کيفيت و تجربه زندگی   بھترين-١

  ز ديد وضعيت اقتصادیھا ا  بھترين-٢

  ھا در کشور جديد  کردن بچه ھا به لحاظ وضعيت بزرگ  بھترين-٣

 .اند  ھای باال را از آن خود کرده کشورھای متفاوتی رتبه جاست در ھر کدام از اين سه بخش نکته جالب اين

اول را از آن خود کرده و نيوزلند در بخش کيفيت و تجربه زندگی جديد اول شده، در حوزه اقتصاد مھاجرت چين رتبه 

کشورھای ) با در نظر گرفتن ھر سه حوزه( در کل. آيد ھا نيوزلند بھترين کشور به حساب می  کردن بچه در بخش بزرگ

در اين فھرست کانادا رتبه يازدھم را به دست . اند سوئيس، سنگاپور و چين بھترين کشور برای مھاجران معرفی شده

 .آورده است

  

  ونیھک شدن شرکت س

اما مدتی بعد اين شرکت . را لغو کرد» مصاحبه«سونی پيکچرز پس از تھديدات و حمالت ھکرھا برنامه اکران فيلم 

 معتقدند که کره شمالی پشت امريکائیمقامات . اعالم کرد که اين فيلم را در تعدادی محدود از سينماھا اکران خواھد کرد

ات ھنوز در حال جمع کردن شواھد و مدارکی ھستند که ثابت کند اين با اين حال مقام. اين حمله سايبری بوده است

 .حمالت سايبری با دستور چه کسی و چگونه انجام شده است

  

  نگاران روزنامه

گويد حمالت عليه   منتشر کرده، می٢٠١۴سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی که در دو ھفته پايانی سال 

 .اند ھا در اين سال جان خود را از دست داده  نفر از آن۶۶و » افزايش يافته«ودن آن شده، رب» تر وحشيانه«خبرنگاران 

   .در جھان معرفی شده است» نگاران زندان روزنامه«در عين حال در اين گزارش، ايران سومين 

استيون گويد سر بريدن جيمز فولی و  ، می١٣٩٣ آذر ٢۵ برابر با ٢٠١۴ دسامبر ١۶اين سازمان در گزارش خود در 

ست که خبرنگاران را  نمايانگر خطر بسيار زيادی» حکومت اسالمی« به دست گروه امريکائیساتالف، خبرنگاران 

  .کند تھديد می

ای کشته شود؛  بسيار کم پيش آمده بود که خبرنگاری در چنين صحنه تبليغاتی وحشيانه«به گفته اين سازمان غيردولتی 

 ».بردچه تمام جھان را در حيرت فرو  آن

 .اند در مقايسه با سال گذشته کمی کاھش داشته است با اين ھمه تعداد خبرنگارانی که در سال جاری ميالدی کشته شده

 . خبرنگار جان خود را از دست دادند٧١ ميالدی، ٢٠١٣در سال 

در صلح به سر  که ئیکشورھا«اين کاھش در شمار قربانيان به کاھش قربانيان در » گزارشگران بدون مرز«به گفته 

 .گردد ، باز می»برند می

 با اين ھمه شمار ربودن خبرنگاران در مقايسه با .اند  خبرنگار کشته شده٧٢٠ ميالدی تا کنون، مجموعا ٢٠٠۵از سال 

 .رو بوده است  درصد رشد روبه۴٠سال گذشته ميالدی با تقريبا 
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نفر از  ۴٠ .اند  نفر در سوريه ربوده شده٢٧ر ليبی و  نفر د٢٩ نفر در اوکراين، ٣٣ نفر، ١١٩در اين ميان از مجموع 

 .اين خبرنگاران ھنوز گروگان ھستند

در . اند است که خبرنگاران محلی پرداخت کرده» بھای سنگينی«دھنده  گزارش اين سازمان غيردولتی در عين حال نشان

 .ھاست شدگان از ميان آن  درصد ربوده٩٠مجموع 

 در اين .اند ای در زندان بوده نگار حرفه  روزنامه١٧٨تا ھشتم ماه دسامبر، در جھان، » زگزارشگران بدون مر«به گفته 

 .ھای اول تا سوم قرار دارند نگار زندانی در رتبه  روزنامه١٩ و ٢٨نگار و اريتره و ايران با   روزنامه٣٣ميان چين با 

 بود ايران با داشتن ده زن در زندان که برای  نيز گفته١٣٩٣در مرداد ماه  سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی

نگار و فعال  زنان روزنامه«در محبوس کردن » پيشگامی جھانی«نگار ھستند،  کنند يا روزنامه ھا کار می رسانه

 .است» اينترنتی

 

  ھا و عاليم مذھبی ھای ملی خود را با نشانه  کشور جھان پرچم١٩۶يک سوم از کل 

ھا  ھای ملی خود را با نشانه  کشور جھان پرچم١٩۶، يک سوم از کل »Pew Research «همؤسسبر اساس تحقيق جديد 

  .اند و عاليم مذھبی تزئين کرده

از ملل اسالمی ) ٣٣درصد (يک سوم . دھند  کشور را کشورھای مسيحی تشکيل می۶۴از اين )  درصد۴٨(حدود نيمی 

ھای مذھبی را بر پرچم ھا خود نقش  دسته ھستند که سمبلترين گروه از اين  کشورھای اسالمی و مسيحی بزرگ. ھستند

  .داده اند

 . وجود دارندامريکا پرچم جھان از اروپا، آسيا گرفته تا اقيانوس آرام و ٣١عاليم مسيحی بر 

شود از نقوش سه صليب سنت جرج، سنت  معروف و شناخته می» Union JackL«برای نمونه پرچم بريتانيا که به 

 .آندريو تشکيل شده استپاتريک و سنت 

ھای  اند که پرچم بريتانيا را با پرچم ھای سابق بريتانياست سعی کرده کشورھای مشترک المنافع که متشکل از مستعمره

نروژ، اسپانيا، يونان، . اين کشورھا شامل فيجی، تاواولو، استراليا و زالند نو ھستند. ملی خود به اشکالی ادغام کنند

 ھستند که عاليم و صليب مسيحيت در ئیدانمارک، سوئد، فنالند و ايسلند از ديگر کشورھاجمھوری دومينيکن، 

  .اند ھا ادغام شده ھای آن پرچم

) تر از کشورھای عربی شمال آفريقا نئيکشورھای پا(  کشور صحرای سفلی٢١ھای  ھای اسالمی بر پرچم عاليم و سمبل

 ستون دين اسالم ۵ زاويه است که از ۵ برای نمونه پرچم بحرين دارای .اند آسيا، اقيانوس آرام و خاورميانه نقش بسته

الجزاير، ترکيه، برونئی و ازبکستان، به اتفاق بسياری از کشورھای ديگر، ستاره و ھالل را به . برگرفته شده است

ھا مفھومی  ما اينپرچم سنگاپور نيز دارای ستاره و ھالل است، ا. ھای ملی خود دارند عناوين سمبل اسالمی در پرچم

ھالل در پرچم سنگاپور بر اساس توجيه دولت اين کشور، به معنای . مذھبی ندارند چون اين کشور اسالمی نيست

  .گذارد  ايده دموکراسی، صلح، توسعه، عدالت و مساوات را به نمايش می۵ ستاره در آن، ۵صعود کشوری جديد و 

 پرچم سمبل مشترک ھر دو دين وجود ۵ه است که در سه عدد از اين  پرچم دنيا نقش بست۵ و ھندو در ئیعاليم بودا

 را دارند عبارتند از کامبوج که تصوير معبد آنگور متعلق به ئیاين سه کشور که مشترکا عاليم اديان ھندو و بودا. دارد

بر ترکيب جمعيتی اين ھای اين دو دين را بنا کند و ديگری پرچم نپال است که سمبل ھر دو دين را در پرچم خود حمل می

چاکرای «در اين تنھا پرچم . ترين دموکراسی جھان ھندوستان است سومی پرچم بزرگ. سازد کشور نمايان می

را در وسط پرچم داريم که سمبل ) دھنده روح و انسان است  عنصر تشکيل٧دايره چرخ مانندی که در فلسفه ھند ( »آبی

  .ھر دو دين است
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ھا متشکل از ستاره داوود با زمينه آبی و  ھای يھودی است، که اين سمبل اين تنھا اسرائيل است که پرچمش دارای سمبل

 .اندازند ھای خود می باشد که سمبل شالی است که يھوديان ھنگام عبادت روی شانه سفيد می

» ھينومارو«ن نمونه پرچم ژاپن دارای يک به عنوا. ھايشان با عاليم مختلف مذھبی آميخته است  کشور ديگر ھم پرچم۶

  .، دين اکثريت مردم اين کشور در دوران سابق امپراطوری است»شينتو«يا آفتاب در حال طلوع است که نماينده دين 

 سمبلی است از خدای آفتاب به نام ئیآفتاب طال. اند  نقش بستهئیھای ارورگوئه و آرژانتين، خورشيد طال در پرچم

 .ان استئي جنوبی پيش از ورود اروپاامريکائیاينکا تمدن قديمی . است» اينکا«مدن در ت» اينتی«

ای است که يک عقاب  شود که تصويری افسانه ديده می» ھيوتزيلوپوچتلی«به نام » آزتيک«در پرچم مکزيک، خدای 

را بنا » تينوچتيتالن«بد کند که مع  میئیرا راھنما» آزتيک«ماری را در منقار داشته و باور بر اين است که مردم 

 .سازند

به عنوان . ھای مذھبی ھستند ھای برخی از اياالت اين کشور حامل سمبل  نشانه دينی ندارد، اما پرچمامريکااما پرچم 

را » زيا پيوبلو«تابد که تاريخ روحانی  نمونه پرچم نيومکزيکو دارای خورشيدی است که شعاع آن به سوی بيرون می

ھا صليب سنت آندريو را بر  ھای آن  آالباما و فلوريدا ھستند که پرچمامريکااز ميان ديگر واليات . کشد به تصوير می

  .خود دارند

  

 »سود کثيف«

ھای چند مليتی به طبيعت و حقوق  ھای کنسرن کوشند آسيب  دوستدار محيط زيست می نھادھای مدافع حقوق بشر و

 Facing«ع و از سه سال پيش تاکنون، سازمان غيرانتفاعی در پيوند با اين موضو. انسانی را روشن سازند

Finance« کند می» سود کثيف«اقدام به انتشار گزارشی موسوم به ) روز جھانی حقوق بشر(   دسامبر١٠، در روز. 

 ٣٠بيش از . ، محصول ھمکاری نھادھای مدنی متعدد است٢٠١۴ دسامبر ١٠در » سود کثيف«سومين گزارش 

 .اند ای نقش داشته  صفحه١١٢شور جھان در نوشتن اين گزارش  ک١٠پژوھشگر از 

 شرکت ٢۵  .اند المللی در اين گزارش مستند شده شده بين ھا و استانداردھای تثبيت مواردی از نقض جدی توافق

 از اين .اند  ميليارد يورو داشته۴١٩٠ درآمدی بالغ بر ٢٠١٣اند که جمعا در سال  برانگيز مورد بررسی قرار گرفته بحث

 . سود خالص بوده است  ميليارد يورو۴۵٠ميزان 

تمام فرھنگ ھاليوودی بر اساس الپوشانی بنا شده «: گويد  میامريکائی پژوھشی  نگار روزنامه» ادوارد جی اپستاين«

کرده و » اقتصاددانان ھاليوود«اپستاين مدتی طوالنی را به صورت ناشناس، صرف تحقيق برای نگارش کتاب » .است

 .ھای ناعادالنه ساز و کار خود موفق بوده است داشتن شيوه اعتقاد دارد که ھاليوود تا کنون در پنھان نگاه

ھای ھنرمندانه، ھاليوود ھم مانند ھر  برخالف انتظارھا و خيالبافی. سوءرفتارھای ھاليوود ريشه در سيستم آن دارد

ھای نھادينه شده ھاليوود، در نظر  ھا و گرايش  از عادتيکی. يابی به سود حداکثری ندارد صنف ديگری ھدفی جز دست

 . استئیگرفتن سليقه مردان جوان سفيد پوست در توليدات سينما

ھای سينما در  ، اکثريت تماشاچيان سالنامريکائیمردان جوان و سفيدپوست «: گويد اپستاين در توضيح اين موضوع می

ھای مرد سفيدپوست  ھا ھستند و به نوعی از ھنرپيشه مشتريان اصلی فيلمھا  آن. دھند روزھای جمعه و شنبه را تشکيل می

 ».کنند الگوبرداری می

عليه اين پديده ھم تاکنون جز ھشدار، اقدام . ھای سکسيتی و راسيستی باشد تواند گرايش ، می پيامد چنين رويکردی

 .تر در اين عرصه باز کند وگوی بيش تتواند راھی به گف ديگری انجام نشده اما افشای اسرار درونی ھاليوود می
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شدند، اينک اما مدارک غيرقابل انکاری در اسناد لو  ھشدارھا تاکنون حول مشاھدات و قراردادھای غيرعلنی بنا می

توانند مستمسک اعتراض به تبعيض جنسيتی يا شغلی در  ھا، می ھای حقوقی و بسياری ايميل فھرست. رفته وجود دارند

 .رندھاليوود قرار گي

تر به او امری  طبيعتا موضوع پرداخت کم«: گويد آنجلس در مورد ماجرای الورنس می ری، وکيل ساکن لس دوين مک

 ».غيرقانونی و قابل شکايت است، به شرطی که دليل اين امر زن بودن او باشد

قدامی نخواھد کرد به گمان اين وکيل که در دعواھای حقوقی صنعت نمايش و سرگرمی تخصص دارد، الورنس چنين ا

 «.احتماال در قراردادھای آينده اين موضوع را دستاويز قرار خواھد داد«اما 

در يکی از . تواند مصداقی نژادپرستانه باشد پيکجرز می در موردی ديگر، اظھارنظرھای دو تن از مديران سونی

، )کننده تھيه( راک اوباما برود و اسکات رودينھای رد و بدل شده بين امی پاسکال که قرار بود به زودی به ديدار با ايميل

آمد چرا    تر خوشش خواھد بيش  سال بردگی١٢ مانند جانگوی آزاد شده و ئیھا کنند که اوباما از فيلم زنی می ھر دو گمانه

 .پوست ھستند شان سياه  که بازيگران اصلی

، روشی معمول  است که از قرار معلوم» وودیحسابداری ھالي«اند روش  از جمله موارد ديگری که ھکرھا افشا کرده

ھا را به  ھا، ھزينه نويس سازی برای کاھش پرداخت حق امتياز يا سھم سود بازيگران و فيلمنامه استوديوھای فيلم. است

که بر اساس اسناد لو رفته تنظيم شده،   به گزارش ھاليوود ريپورتر. کنند تر از حد واقعی محاسبه می شکل تصنعی بيش

 .اند که اعالم شدند بسيار سودآورتر از آن بوده» امريکائیکالھبرداری «ھای سال گذشته از جمله  سياری از فيلمب

ترين و قدرتمندترين  خود ليستی جامع از بزرگ Global» 2000 «ھای ساالنه واحد تحقيقاتی فوربس در گزارش

 نظير سطح درآمد، ئیبندی براساس معيارھا ن رده را منتشر کرده است، اي٢٠١۴ھای سھامی عام جھان در سال  شرکت

  .ھا و ارزش بازار تھيه شده است ئیسودآوری، ميزان دارا

 کشور جھان است، اين در حالی است که گزارش سال ۶٢ از ئیھا دربرگيرنده شرکت Global 2000 گزارش امسال

ھا  طور کلی، مجموع درآمد اين شرکت  به.  کشور از سراسر جھان را در بر داشت۴۶ از ئیھا  ميالدی، شرکت٢٠٠٣

 و ارزش بازار اين دالر تريليون ١۶١ھا برابر با  ئی، ارزش دارادالر تريليون ٣ھا برابر با  ، سود آندالر تريليون ٣٨

اين .  درصد بوده است١٣ترين رشد در ارزش بازار و برابر با  بيش.  برآورد شده استدالر تريليون ۴۴ھا  شرکت

برای اولين بار جايگاه اول تا سوم اين . ميليون نيروی انسانی را در سراسر جھان در خدمت خود دارند ٩٠ھا  شرکت

بانک .  شرکت برتر نيز چينی ھستند١٠ شرکت از ۵. بندی متعلق به سه شرکت سھامی عام از کشور چين است رده

اين در حالی . به خود اختصاص داده استبندی را  چين برای دومين سال متوالی مقام اول اين رده ICBC سھامی عام

چين با جھشی قابل توجه از مقام  Agricultural چين در جايگاه دوم قرار دارد و بانک Construction است که بانک

 شرکت ١٠بندی  در کنار دستاوردھای بزرگ کشور چين، نيمی ديگر از رده. پنجم به جايگاه سوم صعود کرده است

  . تعلق داردامريکاه برتر به اياالت متحد

  

  شيوع ويروس ابوال

اين بيماری موجب .  کشته بر جای گذاشت٧٠٠٠ غرب آفريقا را ويران کرد و نزديک ٢٠١۴ويروس ابوال در سال 

 . اين قاره وارد کردئیھای فراوانی به اقتصاد در حال شکوفا المللی بسياری شد و آسيب ھای بين بروز نگرانی

برخی پرستاران و فعاالن امور بھداشتی . يردار کشنده، ليبريا، سيرالئون و گينه را نابود کرد ويروسی واگ اين بيماری

 .شماری را پديد آوردند  و اروپا خطرات بیامريکانيز با آمدن به 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

روس  تن به اين وي۶٣٩اند،  کرده گويد تاکنون از کسانی که به عنوان امدادگر به مبتاليان ابوال فعاليت می اين گزارش می

  .اند ھا جان خود را از دست داده  تن آن٣۴٩اند که  گرفتار شده

شود   که عليه آن استفاده میئیھای درمانی و داروھا ای ندارد و روش  شدهتأئيدابوال ھنوز ھيچ دارو و درمان مشخص و 

 .در مراحل آزمايشی ھستند

  

  ھا نگرانی دانشمندان از ريزپالستيک

شود که  تخمين زده می. شود  ميليون تن زباله به دريا ريخته می۶ل، ساالنه بيش از بر اساس يک گزارش سازمان مل

 .ھا انباشته شده باشد  ميليون تن زباله در اقيانوس١۴٢اکنون 

ھا از سوی  اگر اين زباله. ی مخرب بر محيط زيست داردتأثيرھای گوناگون  ھا از جنبه انباشتگی زباله در اقيانوس

در شمار زيادی از . شود ھا و پرندگان به عنوان غذا مصرف شود، موجب مرگ آنان می پشت ک، الئیموجودات دريا

 مواد پالستيکی .افتند، که اين امر نيز مرگ آنان را در پی دارد ھا گير می موارد نيز اين موجودات زنده درون اين زباله

 .کشد ھا اغلب صدھا سال طول می بسيار بادوام ھستند و تجزيه آن

ھستند که عواقب ) در اصطالح مايکروپالستيک( ھا ھشگران اما در اين ميان بيش از ھمه نگران ريزپالستيکپژو

توانند وارد چرخه  ھای خطرناکی ھستند که می اين ذرات سمی حامل آالينده. محيطی به ھمراه دارند خطرناک زيست

 . شوندئی موجودات دريائیغذا

 .ھا داشته باشند ات منفی روی ھورمونتأثيرتوانند  زا ھستند و می ھا سرطان ستيکاند که مايکروپال تحقيقات نشان داده

  

  ٢٠١۴شاخص توسعه انسانی در سال 

البته کشور از سال . کشورھای جھان، ھفتاد و پنجمين کشور است  اين سازمان، ايران در بين٢٠١۴طبق آمار سال 

  .، روند رو به صعودی را در اين شاخص طی کرده است١٩٨٠

 که شامل سالمت، ئیھا زير مجموعه. شاخص توسعه انسانی، در کشورھای مورد بررسی دارای چند زيرمجموعه است

آموزش، درآمد، نابرابری، جنسيت، فقر، اشتغال، امنيت، تجارت و سرمايه و امور مالی در جريان، تحرک اجتماعی و 

 دارند و در ھر کدام  ھای خود را ھا، بخش  زيرمجموعهالبته ھرکدام از اين. ارتباطات، جمعيت شناسی و محيط زيست

 .ھا درصد و آمار و ارقام نوشته شده است از آن

 درصد از UNDP ،۵٢/٩٩طبق بررسی .  تن است۶٨/٧در شاخص محيط زيست، سرانه انتشار دی اکسيدکربن ايران 

 درصد از منابع ۶/١٩ گزارش، ھمين طور، براساس اين. منابع انرژی اصلی ايرانی ھا، سوخت ھای فسيلی است

.  درصد از مساحت کل زمين ايران، منطقه جنگلی است٨/۶البته .  کاھش پيدا کرده است٢٠١۴طبيعی ايران در سال 

 درصد از کل منابع آب تجديد پذير ٨۵/۶٧اما طبق آن چيزی که سازمان جھانی برنامه توسعه انسانی اعالم کرده، 

 .شود ايران برداشت می

به عبارتی اين . کنند  درصد از جمعيت ايران در زاغه ھا زندگی می١/٢۵گويد،  ر، گزارش سازمان ملل میطو ھمين

عالوه بر اين، تعداد مرگ و مير ايرانی ھا براثر باليای .  ميليون نفری کشور٧٧ميزان، می شود يک چھارم از جمعيت 

 .ست نفر تخمين زده شده ا٨/١طبيعی ھرسال در ھر يک ميليون نفر، 

 

  ٢٠١۴ نوبل صلح جايزه
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 ديگر مانند نوبل صلح جايزه که چرا .است شان حق که گرفت تعلق کسانی به ،٢٠١۴ نوبل صلح جايزه بار اولين برای

 گرفتن نظر در با سپس و گذرد می ھا دولت و داری سرمايه سيستم قدرتمند نھادھای سياسی غربال از نخست آن، جوايز

   .گردد می اعطا تيکديپلما و سياسی ھای مصلحت

 انتخاب سال ھر را نوبل صلح جايزه برنده که ای نفره  پنج کميته اعضای جايزه، اين گذار بنيان نوبل، آلفرد تصميم به

 که است دالر ھزار دويست و ميليون يک نوبل صلح جايزه جايزه ارزش. شوند می تعيين نروژ پارلمان رای با کند، می

  .شود   می اھدا نروژ پايتخت اوسلو شھر در مراسمی در برندگان به ردسامب دھم روز در ساله ھر

 دو ھند از )Satyarthi Kailash( »ساتيارثی کايالش« و پاکستان از »Malala Yousafzay  -  زی يوسف مالله«

 .کنند می فعاليت کودکان حقوق زمينه در نوبل صلح جايزه برنده دو .ھستند ٢٠١۴ نوبل صلح جايزه برنده

 برای ھا آن تالش و جوانان و کودکان حقوق سرکوب عليه نفر دو اين مبارزه از نوبل، صلح جايزه برنده انتخاب کميته

 .کرد تقدير آموزش در کودکان ھمه حق

 مالی استفاده سوء مورد صورت اين غير در بروند مدرسه به بايد کودکان :گفت باره اين در نوبل نروژی کميته سئير

 تحصيل سطح ارتقاء برای ھايش تالش دليل به زی يوسف مالله که است کرده اعالم نوبل کميته سئير .دگيرن می قرار

 شده جايزه اين برنده که است نوبل تاريخ در فرد ترين جوان مالله .کند می دريافت را جايزه اين پاکستان در دختران

 .است

 ھا آن ھای حرف و ندارند اعتراض حق که است دفاع بی ودکانک تمام به متعلق جايزه اين :گفت خبری کنفرانسی در مالله

 جھان سراسر کودکان تمام از من .دھد می جرات ھايم آرمان و انگيزه برای من به جايزه اين :گفت وی .شود شنيده بايد

 تنھا جايزه ينا که چرا کنم می جرات و قدرت افتخار، احساس حقيقتا من .پاخيزند به خود حقوق گرفتن برای تا خواھم می

 من به جايزه اين .دھيد قرار خود اتاق از ای گوشه در را آن يا و انداخته گردن به که نيست مدالی يا فلزی جسم يک

 .دھم ادامه را خود راه تا دھد می جرات

 نطالبا مردان از گروھی بود، نشسته مدرسه اتوبوس در ھا بچه بقيه با مالله که زمانی ميالدی ٢٠١٢ سال اکتبر

  ھمه نکنيد، باز را تان دھان اگر ايد، مالله تان کدام دئيبگو« :زند می فرياد مردی .آيند می باال و کنند می متوقف را اتوبوس

 و ماند می زنده اما شود، می زخمی شدت به او .کنند می شليک سرش به مردان و شود می ئیشناسا مالله »کشم می را

 .دشو می منتقل انگليس به درمان برای

 و او ھمت به .است کودکان اجباری کار با مبارزه در پيشرو و کودکان حقوق فعاالن از و ساله ۵٣ ساتيارتی کايالش

  .اند آورده روی تحصيل و بازپروری به و شده خالص اجباری کار از ھند در کودک ھزار ھا ده تاکنون نظرانش ھم

 منظور به را متعددی بخشی توان مراکز ھند بشر حقوق عاالنف ديگر ھمراه به است، برق مھندس که ساتيارتی کايالش

 .اند کرده بنا کودکان برای امکانات تأمين

 پيشروان از وی. است داده قرار ھا آن اجباری کار با مبارزه و کودکان حقوق بر ١٩٨٠ از را خود ھای تالش ساتيارتی

 امکان و کرده خارج بد شرايط از را کودک ھزار ھا ده تاکنون و است کودکان بردگی به دادن خاتمه جھانی نھضت

 .است کرده فراھم را ھا آن تحصيل

 رنج بردگی در ھنوز که است کودکانی آن ھمه داشت گرامی« جايزه اين که گفت خبر اين به واکنش در ساتيارتی

 کودکان کار با مبارزه در پيشرو و سرشناس فعالين از ھند، در وی ».شوند می قاچاق يا و شده گمارده کار به کشند، می

 ھا آن تحصيل و بازپروری به و کرده خالص اجباری کار از را کودک ھزار ٨٠ سازمانش تاکنون و شود می محسوب

 .است کرده کمک
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  کتاب آشپزی ديکتاتورھای جھان

رھا با معرفی اين کتاب شرحی تفصيلی از زندگی ديکتاتو. ھای ديگر نيست کتاب آشپزی ديکتاتورھای جھان شبيه کتاب

  .خوردند ھا می  است که آنئیغذاھا

، اين کتاب را ترکيبی از تاريخ، آلبوم عکس و »آشپری ديکتاتورھا«ويکتوريا کالرک و مليسا اسکات، نويسندگان کتاب 

 .دانند چون ھيتلر و استالين می دستور غذاھای ديکتاتورھای معروف جھان ھم

 لذيذ آشنا شويد، و ئیما اميدواريم اين کتاب شما را سرگرم کند، با دستور غذاھا«: اند ھا در مقدمه کتاب خود نوشته آن

 ».چنين به شما نشان دھد که فاصله بين افراد عادی و اين ديکتاتورھا چقدر باريک است ھم

شی  دقيقه بعد از چشيدن آزماي۴۵او معموال : اش  عکسی از ھيتلر در حال صرف غذا با اوا براوون، معشوقه:ھيتلر

 .کرد تا از زھرآگين نبودن غذايش مطمئن شود غذايش صبر می

  .خوار بوده، اما بر اساس اسناد به دست آمده او به گوشت مرغ بريان شده ھم عالقه داشته است گويند که ھيتلر گياه می

القه اش از پيش غذاھای مورد ع» ساتسيوی«ھای پر سروصدا داشت و سوپ مرغ   عادت به مھمانی*ستالين: ستالين

 .بود

 .بود» چيامبلونه«اش  دانست، و دسر مورد عالقه  را بھترين در جھان میئیاو غذاھای ايتاليا: موسولينی

 .کردند شود که اغلب صبح خيلی زود آن را آماده می  ماھی کبابی تازه را خيلی دوست داشت، و گفته می:صدام حسين

 .نوشيد يش شير شتر میھا قذافی برای سفيد نگھداشتن دندان: معمر قذافی

او به سوپ باله کوسه خيلی عالقه داشت، ولی به . گرفت ھای مجلل می  شمالی، مھمانیوريایرھبر ک: کيم جونگ ايل

  .کند دليل ممنوعيت صيد اين ماھی، اين کتاب آشپزی استفاده از سينه مرغ را به جای باله کوسه توصيه می

  

  »وبسال خ«ھا  دوست  را برای کتاب٢٠١۴سال 

 را برای ٢٠١۴ منتشر کرده سال ٢٠١۴ واشينگتن پست در گزارشی که در اين روزھای آخر سال امريکائیروزنامه 

تر  خوان را ھر روز بيش توصيف کرده است، و اين در اين عصر اينترنت که جماعت کتاب» سال خوب«ھا  دوست کتاب

  . نيستئیادعا کند کم از پيش به خود جلب می

کم   دست دھد که ادعای روزنامه واشينگتن پست، ھا نشان می ھا و تيراژ آن  آمار و ارقام از چاپ کتابنگاھی گذرا به

 .ھا، بيراه ھم نيست زبان برای انگليسی

رکورد صد ميليون نسخه » پنجاه سايه خاکستری«جيمز با عنوان . ال.، رمان اروتيک خانم ای٢٠١۴در فوريه سال 

ھای اصطالحا  کرد و، گرچه اين کتاب ھمواره مورد تحقير خوانندگان و منتقدان کتابفروش در سراسر جھان را ثبت 

 .کشد چنان نفس می اندرکاران نشر و کتاب را اميدوار کرد که کتاب ھم جدی بوده، ثبت اين رکورد دست

 تاکنون فقط يک  ساله که٢۵ امريکائیھاوس در ماه اکتبر گذشته با يک نويسنده  از طرف ديگر انتشارات عظيم رندم

نام خواھد » دخترھا«شان   بست برای سه کتاب که اوليندالرکتاب چاپ کرده است قراردادی به ارزش دو ميليون 

 .داشت

کتابی از : ھای سال راه يافت ترين کتاب کرد به فھرست پرفروش کس فکرش را ھم نمی در ھمين سال يک کتاب که ھيچ

 .داری و نابرابری در جامعه امروزی ه اقتصاد و سرمايهيک نويسنده و فيلسوف فرانسوی، دربار

با موضوع تاريخ اقتصاد در » سرمايه در قرن بيست و يکم«تی با عنوان  ای توماس پيکه  صفحه٧٠٠کتاب حدودا 

ر استا راک«اما کتاب اين نويسنده فرانسوی که به . زده کرد ھا راه يافت و ھمه را شگفت ترين  به فھرست پرفروشامريکا

گويد، کتاب   گاردين میئیآن طور که روزنامه بريتانيا.  پرفروش نشده استامريکامعروف شده فقط در » ھا اقتصاددان
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روزنامه فايننشال تايمز ھم در دسته تجارت و اقتصاد اين کتاب را به .  زبان ترجمه شده است۵٠تی به بيش از  آقای پيکه

 .خود انتخاب کرد» کتاب سال«عنوان 

  

  » چه بايد کرد؟«کتاب 

داری و آينده  گو درباره کمونيسم و سرمايه و گفت«با عنوان فرعی » چه بايد کرد؟«به گزارش راديو فرانسه، کتاب 

 ١۵٧است که به تازگی در » مارسل ُگشه«و » آلن بديو«حاصل مجادالت دو متفکر معاصر فرانسوی » دموکراسی

  .ر شده استدر فرانسه منتش» فلسفه«صفحه توسط انتشارات 

گيری است که طی آن دو فيسلوف فرانسوی سير تحول سياسی و فکری  کتاب شامل ھشت فصل، يک مقدمه و يک نتيجه

داری  دھند و سپس با تشريح وضعيت سرمايه شان را با کمونيسم و افکار مارکس توضيح می ئیچنين چگونگی آشنا و ھم

ای ديگرپيش می  داری جھانی شده و گذار به جامعه  از سرمايهھا و فرضيات شان را درباره نحوه خروج معاصر طرح

 .نھند

طی » کلود لوفر«و » کورنليوس کاستورياديس«از جمله نخستين ھمراھان » مارسل ُگشه«در فصل نخست کتاب 

اش در  دھد که چگونه او در ادامه تامالت شرح می» سوسياليسم يا بربريت« در نشريه معروف ١٩۶٠ھای دھه  سال

رفته از مارکسيسم فاصله گرفت و به نوعی سوسياليسم  رفته) اتونومی( »خودفرمانی«وص مدرنيته و طرح خص

به » سوسيال دموکراسی«يا » سوسياليسم«بر گذار خود از » آلن بديو«دموکراتيک تمايل پيدا کرد، در حالی که 

  .ورزد  میتأکيد ١٩۶٠از اواخر دھه » کمونيسم«

، مارسل ُگشه و آلن بديو ترازنامه انتقادی مارکسيسم را در پرتو »از مارکس تا لنين«نوان در دومين فصل کتاب با ع

در اين بررسی . کنند ھای سوسياليستی سده بيستم، به ويژه انقالب اکتبر روسيه ترسيم می تجربه تاريخی، يعنی انقالب

» ای تماميت خواھانه  ناخواسته به بستر سلطهھای مارکس افکار و انديشه«کند که  از اين موضع دفاع می» مارسل ُگشه«

داند که بر پايه آن تحول جوامع انسانی نتيجه دگرديسی  ُگشه، اين بستر را نظريه تاريخ مارکس می). ٩.ص(تبديل شدند 

داری به کمونيسم از طريق الغای  در اين بينش تاريخی ويژه مارکس، گذار از سرمايه. ساختارھای اقتصادی است

ھا و  پذيرد و استقرار کمونيسم سرآغاز پايان ھمه شکاف خصوصی و تصاحب جمعی وسايل توليد صورت میمالکيت 

طرح » مارسل ُگشه«به ھمين دليل به گفته . داری است گردد که مولود جامعه سرمايه تضادھای عميقی معرفی می

تماميت «ھا و ايجاد نوعی  عرصهدر ھمه ابعاد و » آشتی بزرگ«کمونيسم از منظر مارکس از آغاز در قالب يک 

  .و بدون تناقض عرضه شده است» دست اجتماعی يک

داری که بيش از پيش اشکال خشنی به  ھای ادواری سرمايه در حالی که از نگاه مارکس بحران: ُگشه، تصريح می کند 

گاه از موقعيت و نقش شوند و در اين بستر طبقه کارگر صنعتی آ داری منجر می گيرند به فروپاشی سرمايه خود می

داری لزوما  کننده ساختاری در درون سرمايه تعيينکند، از نظر لنين ھيچ عامل  اش گذار به کمونيسم را تسھيل می تاريخی

، بلکه با به »طبيعی«داری نه به صورت  از نظر لنين گسست از سرمايه«. سازد  زمينه انقالب کمونيستی را فراھم نمی

و به ھمين دليل، از نظر او بايد فرآيند انقالبی را به صورتی روشمند سازمان داد و » .پذيرد کارگيری زور صورت می

 )٣٠.ص. (گيری خودجوش چنين فرآيندی را انتظار نکشيد شکل

ھای مارکس در  سياسی در قبال انديشه-، منشا تحريف بزرگ افکار مارکس توسط لنين و چرخش فلسفی»ُگشه«از نظر 

لنين حزب انقالبی آگاه و سازمان «بر ھمين اساس . داری نھفته است  روند گسست انقالبی از سرمايهھمين تلقی ويژه از

اما، بعد از انقالب ). ٣١.ص( ».يافته را ابداع می کند که ھدفش در دست گرفتن دولت به منظور نابود کردن آن است
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ديل شد، زيرا خود را مسلح به علم جديد، علم اکتبر، حزب لنينی به ارگان گذار به کمونيسم و بنياد رژيم جديد تب

  .دانست مارکسيستی، و در اين معنا تجسم علم تاريخ می

بر ھمين اساس حزب بلشويک تحميل ايدئولوژی خود را به کل جامعه به منظور گذراندن آن به مرحله علمی تکامل اش 

ايدئولوژيک در روسيه بعد از انقالب اکتبر کند و به ھمين طريق يک ديکتاتوری سياسی و  يعنی کمونيسم توجيه می

کند، به ھمان  ای وارونه از مارکس ارايه می ھمان اندازه که لنين چھره«گيرد  مارسل ُگشه، نتيجه می. گيرد شکل می

تنھا ويژگی استالين، از نظر مارسل ُگشه، اين است که او برای ) ٣٢.ص( ».اندازه استالين يک لنينيست وفادار است

روند صنعتی شدن اتحاد شوروی از دھقانان سلب مالکيت کرد که اين خود به جنگ داخلی ميان حزب بلشويک و تسريع 

  .دھقانان و استقرار يک رژيم وحشت در روسيه منتھی شد

ابتدا اين » آلن بديو«ھای مارکس  درباره لنين و به ويژه مناسبات او با انديشه» مارسل ُگشه«در واکنش به ارزيابی 

اش را بر ترازنامه انتقادی از شکست  کند که لنين ھمانند مارکس بخش اساسی نظريه سياسی ظه کلی را مطرح میمالح

يتی رھبران کمون و در نتيجه مسؤول لنين نيز ھمانند مارکس علت اصلی اين شکست را بی. کمون پاريس استوار ساخت

گويد که بر اساس اين ارزيابی لنين به اين فرضيه  می» وبدي«. دانست  فرانسه می١٨٧١فقدان سازماندھی جنبش انقالبی 

ی، نظامی و شديداً ئ رسد که يک قيام عمومی در صورتی به پيروزی خواھد رسيد که از سوی يک دستگاه حرفه می

به بيان ديگر، سياست . کند که بر اين مبنا انقالب از نظر لنين يک ھنر است بديو، تصريح می. منضبط ھدايت شود

ای  سياست در انگاره لنين پھنه. توان آن را با علم اقتصاد يا علم تاريخ يکی گرفت شه و عملی مستقل است که نمیاندي

  )٣٤.ص( .روند و سازمان دو عنصر حياتی به شمار می) يا سوبژکتيويته( است که در آن عمل آگاھانه

...  

  

  بندی جمع

 برای پرمشقتی و سخت سال آينده، سال که کرد بينی پيش نتوا می جاری، سال در جھان سياسی مھم وقايع بررسی با

 ايران در بيکاری و گرانی و تورم و ايران اقتصادی بحران .شد خواھد ايران مردم اکثريت ويژه به خاورميانه، مردم

   .است شده گير نفس

ای در جريان  ضوع ھسته با موامريکادر حال حاضر مذاکرات بين حکومت اسالمی ايران با گروه پنج به عالوه يک و 

ھای درون  بندی ھای جناح اما رقابت و کشمکش.  منجر گرددئیرسد در سال جديد به نتيجه نھا است که به نظر می

ھای فزاينده اقتصادی و سياسی و اجتماعی کل جامعه ايران از سوی ديگر،  سو و بحران حکومت اسالمی از يک

اجتماعی  -  ھای قوی سياسی ھا و جنبش نه چندان دور، شاھد خيزشتر شود و چه بسا جامعه ما در آينده  عميق

  .سازی خواھد شد سرنوشت

 اسالمی گروه اين نشينی عقب و تضعيف يا ،...و لبنان عراق، سوريه، در داعش پيشروی اسد، بشار حکومت

 ھا، فلسطينی یھا سرزمين از اسرائيلی نيروھای خروج مسأله اوکراين، سر بر روسيه و غرب کشمکش تروريستی،

 و کره شمالی نيز در سال امريکا از سوی ديگر، احتماال کشمکش .ھستند آينده سال مھم مسايل از ليبی، داخلی جنگ

  .، باال خواھد گرفت٢١٠۵

ھای عفرين، جزيره و کوبانی در کردستان سوريه، بازسازی شھر کوبانی و بازگشت حدود  به عالوه سرنوشت کانتون

  .شوند  محسوب می٢٠١۵ به اين کانتون، از مسايل مھم سال دويست ھزار آواره

خواه،  ترين وقايع منطقه برای ھمه نيروھای آزادی مقاومت زنان و مردان قھرمان کوبانی در سال گذشته، يکی از مھم

 مبارزان قھرمان کوبانی با ھر اشکال و کمبودی، اما عمال نشان داد که مردم ھر. طلب و کمونيست بود برابری
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ای برای برقراری آزادی، برابری، عدالت اجتماعی عزم و اراده کند، قادر است با وجود ھمه فشارھا و تھديدھا و  جامعه

ھا در مقابل تعرض دشمنانش بايستد و اجازه ندھد خانه و کاشانه و دستاوردھای سياسی، اجتماعی، فرھنگی و  سختی

دوش ھم، نه تنھا در مقابل داعش وحشی تا  به نان و مردان کوبانی دوشز. شان را به تاراج ببرند و نابود سازند انسانی

تر از ھمه، قوانين مدنی و قوانين زنان را با مشارکت و دخالت مستقم مردم به  دندان مسلح مقاومت کردند، بلکه مھم

اھانه و ھمين وقايع ھمين سازماندھی آگ. سابقه است  کشور عربی و کل خاورميانه و آسيا بی٢٢تصويب رساندند که در 

تر و محو ظلم و ستم، نابرابری و تبعيض و نھايتا استثمار  کوبانی به روشنی نشان داد که ساختن جھانی بھتر و انسانی

 .انسان از انسان ممکن است

اقعه از جمله و. طلب دارد ای برای ھمه نيروھای انقالبی مساوات ھای مھم و آموزنده به اين ترتيب، مقاومت کوبانی درس

از . توان به آزادی و برابری واقعی دست يافت ای می ھای غربی و منطقه کوبانی نشان داد که بدون دخالت حکومت

ھای  بار ديگر دست حکومت ھای تروريستی اسالمی مانند خالفت اسالمی در منطقه، يک طرف ديگر، با ظھور گروه

در اين ميان، . انه و ارتجاعی در معادالت خاورميانه باز شدگراي ای، برای مداخله سرکوب داری جھانی و منطقه سرمايه

 و ئی، توانست منطق خودسازماندھی و خودگرانی و شورا)کردستان سوريه(  تر روژاوا اما کوبانی و در کليتی بزرگ

 و بسياری  شکلی راديکال و انقالبی، در مقابل ديدگان جھانيان قرار دھد دموکراسی مستقيم مردمی در خاورميانه را به

  . دھدتغييراز معادالت و ذھنيات موجود در منطقه را 

 و ئیاجتماعی و با تکيه بر توانا-  شکل سياسی اند به در ھر سه کانتون، يعنی حزيره، عفرين و کوبانی، زنان توانسته

در قوانين و در دل اين جنبش مردمی، آزادی و استقالل زنان .  نو برای زنان منطقه بسازندئیمبارزات خود، الگو

 را در دل زنان ئیزمان جرقه اميد رھا تواند ھم زندگی روزمره سياسی و اجتماعی و فرھنگی عملی شده است که می

ھا،  ھا، ترکمن در جنبش روژاوا، عالوه بر زنان و مردان کرد، زنان و مردان ديگری چون ارمنی. خاورميانه بزند

 .کنند اند و مباره می  آزاد و برابر در اين جنبش سھيمئی نيز در فضاھا و غيره ھا، مسيحی ھا، ايزدی ھا، چچن عرب

ترين واقعه سال گذشته بود  دوست، مھم  کوبانی که آوازه جھانی نيز پيدا کرد از ديدگاه ھر فرد انسانمسألهبه عقيده من، 

نيروھای انقالبی و کمونيست و چنان مورد توجه  و در سال جديد نيز اين جايگاه و اھميت را دارد از اين رو، بايد ھم

  .آزاده قرار گيرد

ھای فارسی زبان  جا که به جامعه ايران مربوط است نقش رسانه  مھم ديگر، تا آنمسألهدر سالی که گذشت يک 

» طلب اصالح« که در خدمت جناح ئیھا رسانه. است... و) راديو فردا( امريکا، )سی.بی.بی( چون انگليس  ھمئیھا دولت

  . می بودند به ويژه ميزگردھايشانحکومت اسال

 مجلس شورای اسالمی و خبرگان رھبری ١٣٩۴ برای انتخابات آينده سال ئیاکنون ميزگردھا ھا از ھم اين رسانه

در حالی که در اين سی و شش سال گذشته ھيچ انتخابات حکومت اسالمی، حتا ھيچ شباھتی به . کنند برگزار می

ھای  شده جناح  »مھندسی «ئیجا به به عبارت ديگر انتخابات در حکومت اسالمی، جا. نداردانتخابات پاکستان و ترکيه ھم 

  .درونی حکومت است

چنين مجلس   و ھم١٣٩۵ و ارديبھشت ١٣٩۴شبه انتخابات دھمين دوره مجلس شورای اسالمی در دو دوره در اسفند 

ھای شھری و اعتصابات  اسالمی با شورشالبته اگر حکومت .  برگزار خواھد شد١٣٩۴خبرگان رھبری در اسفند 

  .کارگری مواجه نگردد

 سال دارند برای مثال، ابولقاسم خزعلی که ھم اکنون عضو ٨٠مجلس خبرگان مجلس کسانی ست که به طور ميانگين 

 به ويژه بعد از رد ٩٢بعد از انتخابات رياست جمھوری » کھولت«واژه .  سال دارد٩٠مجلس خبرگان رھبری است 

ھا سھم خود را از قدرت  در واقع اين. هللا ھاشمی رفسنجانی وارد ادبيات سياسی حکومت اسالمی ايران شد يت آيتصالح
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فرمان » بيت رھبری«رو، ھر چه به اصطالح  ھای کشور دخالتی ندارند از اين چنان در سياست برند و آن و ثروت می

  . کنند ھا اجرا می دھد آن می

طلب موظفند به طور مداوم  ھای غربی، نيروھای انقالبی و کمونيست و سرنگونی ھای دولت نهدر مقابل اين تبليغات رسا

ھا را که به نفع کليت حکومت اسالمی است و در جھت ماندگاری جھل و  ھای خود، تبليغات اين رسانه از طريق رسانه

کنند،  مان حرکت می دام در جامعهفاشيستی، سرکوب و سانسور، زن ستيز و کودک آزار، شکنجه و اع -  جنايت اسالمی

رسمی حکومت اسالمی، افکار عمومی را از  ھای رسمی و نيمه ھا نيز مانند رسانه و نگذارند اين رسانه. افشا کنند

ھای شبيه خودش مانند بوکو حرام،  ھا و گروه اين حکومت مانند حکومت. ھای جامعه ايران منحرف سازند واقعيت

شده و قرون وسطا تعلق دارد و شرم بشريت جھان  ھای عربی و غيره به دوران سپریخالفت اسالمی، شيوخ کشور

ھای آن،  رو، دفاع مستقيم و غيرمستقيم، آگاھانه و غيرآگاھانه از حکومت اسالمی ايران و از جناح از اين. امروز است

  !گری است به معنای واقعی دفاع از بربريت و وحشی

طلبانه زنان  برانگيز و جسورانه برابری بارزه و مقاومت کوبانی، به ويژه مبارزه تحسينبا آرزوی اين که در سال جديد م

ھای آزاده تبريک و شادباش  بار ديگر به ھمه انسان  برای مردم منطقه و ايران باشد؛ سال تازه را يکئیکوبانی، الگو

  !دارم باختگان راه آزادی را گرامی می گويم و ياد ھمه جان می

  ٢٠١۵ چھارم ژانويه - ١٣٩٣اردھم دی شنبه چھ يک
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