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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ اکتوبر ٣١
  

  :نيليپخوار فس جمھوری آدمئير 
 !خورم زنده می ھای ابوسياف را زنده تروريست 

 

 ١٠شنبه،  روز پنج. دارد طلبی گام برمی اتوری و خشونت و جنگسوی ديکت تر به داری امروز، ھرچه بيش جھان سرمايه 

، برگزار شده فليپينس جمھوری جديد ئي، مراسم ادای سوگند رودريگو دوترته، ر٢٠١٦ جون ٣٠-  ١٣٩٥ ]سرطان[تير

  .س جمھوری اين کشور آغاز کرده استئيعنوان شانزدھمين ر  کار خود را بهًبود و او رسما

تخاباتی و پس از آن، برخی اظھارات دوترته مانند حمايت از برقراری مجدد مجازات اعدام برای در جريان مبارزات ان

سازی   روشنفکر و وعده پاکقشرافراد مسلح تحت تعقيب، انتقاد از  برای شليک بهپوليس جرايم جدی، توصيه به

برانگيز ساخته  ام از او شخصيتی بحثع ھای مستھجن در مالء تشکيالت دولتی از فساد ھمراه با استفاده از بعضی واژه

  .است

  
 فليپيناز رودريگو دوترته، رئيس جمھور ) چپ( پينگ رئيس جمھور چين، شی جين

زمان با  کند، ھم ت عجيب و غريبی مطرح میگزارش خبرگزاری فرانسه، رودريگو دوترته، اين روزھا اظھارا به

. ھا بھای کار خود را خواھند پرداخت آن«: باره گفت گروه تروريستی ابوسياف در اين حضور در الئوس با اشاره به

   » !خورم ھا را در مقابل چشم مردم می وقتی زمان آن برسد من خودم آن
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  !»خورم زنده و خام می گويم که من شما را زنده صداقتم میاگر من را عصبانی کنيد با تمام «: دوترته ادامه داد

بار گروه   در انتقام از حمالت مرگًشخصا! کنم شوخی ھم نمی! خورم کنم و با سرکه و نمک می تکه می شما را تکه«

  !»تروريستی ابوسياف، اعضای اين گروه را از ھم بدرد و بخورد

بار را عليه  ھای خون کند و جدای از آن، يکی از جنگ ی را مطرح میآميز  لحن خشن و مواضع توھينًدوترته، معموال

 نفر ٣٠٠٠ تاکنون، حدود ٢٠١٦ جون ٣٠راه انداخته که طی آن از زمان روی کار آمدنش در  مجرمان در کشورش به

  .اند در اين کشور، کشته شده

برد و ھزاران مجرم را خواھد  میکاری و جرم را در اين کشور از بين  دوترته، گفته است در عرض شش ماه بزه

 سريع و حتی کشتن بدون محاکمه برای مقابله با ۀاش از محاکم چنين در طول مبارزات انتخاباتی دوترته، ھم. کشت

  . جنايت و قاچاق مواد مخدر حمايت کرد

 فليپينن معتاد در  ميليو٣رديف ھيتلر خواند و اعالم کرد در صدد نابودی   با افتخار خود را ھمفليپينس جمھور ئير

 کسی مثل من را فليپينحال مردم «: خود افزود  ھيتلر را داشت و با اشاره بهالمان گفت که فليپينس جمھور ئي ر.است

 .»دارند

ھا يھودی در  مبارزه خود عليه قاچاق مواد مخدر و معتادان را با کشتار ميليون ،فليپينس جمھور ئيرودريگو دوترته، ر

 سه ميليون معتاد فليپينھيتلر سه ميليون يھودی را کشت، حال ما نيز در «: دوترته گفت.  مقايسه کرد نازیالماندوران 

  .»ھا را بکشم مواد مخدر داريم که من بسيار مايلم آن به

ھلوکاست و  او با اشاره به. نامند می» پسرعموی ھيتلر«او را » جنگ عليه مواد مخدر«دوترته تصريح کرد که منتقدان 

خوشحال . وجود دارد) فليپيندر ( مواد مخدر سه ميليون معتاد به«: ھا يھودی را کشت، گفت که ھيتلر ميليون ی اينادعا

 !»ھا را سالخی کنم  آن شوم ھمه می

شما قربانيان مرا «: خودش اشاره کرد و ادامه داد و به» ... ھمفليپين ھيتلر را داشت، الماناگر «که  او با ادعای اين

ھا مجرمان باشند تا به ھمه مشکالت کشورم پايان دھم و نسل آينده را از تباھی نجات  خواھم ھمه آن می. شناسيد می

 .»دھم

 اعالم کرد که جنگی سخت و خشن را عليه ،٢٠١۶ جون در فليپينجمھوری  دوترته پس از پيروزی در انتخابات رياست

 .پيش خواھد برد فروشندگان مواد مخدر و معتادان به

 بايد مجاز باشند پوليسچنين گفته که نيروھای  گشت مجازات اعدام شده است و ھمر، خواھان بفليپينجمھور  سئير

ل در ح او در ادامه محدود شدن آزادی شھروندان از جمله ممنوعيت نوشيدن الک.کاران شليک کنند سوی جنايت ھدفمند به

  .ھا را مطرح کرد ھا و ھتل ن ھا در محافل عمومی و ممنوعيت کشيدن سيگار در رستورا شب

 ميالدی ١٩٩۴ متوقف شد اما اجرای آن از سال فليپين در ١٩٨٧الملل، مجازات اعدام سال  گفته سازمان عفو بين به

طور کامل از قوانين   اين مجازات را بهفليپين ميالدی نمايندگان پارلمان ٢٠٠۶که سال  تا اين. دوباره از سرگرفته شد

  .ند کشور حذف کردئیقضا

ھای سنگينی را عليه رودريگو دوترته،  شھر داوائو، اتھام» جوخه مرگ«ادگار ماتوباتو، يکی از اعضای سابق 

  . مطرح کرده استفليپينجمھور  سئير

 دعوت شده بود، گفت که دوترته در زمانی که شھردار فليپينجلسه ويژه مجلس سنای  عنوان شاھد به ماتوباتو که به

چنين تصريح کرد که  اين شاھد، ھم. ضرب گلوله کشته است  را بهئیان قضامأمور يکی از ًخصاداوائو بوده است، ش
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سفارش قتل شمار زيادی از مخالفان و اعضای باندھای بزھکار را داده » جوخه مرگ«او و ديگر اعضای  دوترته به

 .است

کند و مخالفانش را با لحنی گزنده و  یاو در سخنانش، ھمواره از الفاظ زشت استفاده م. دھنده است سخنان او تکان

  .دھد آميز خطاب قرار می توھين

، تعداد ]سنبله[ شھريور ماه٢٠- مبر سپت ١٠ تا ]سرطان[ تيرماه١١- ، در بين اول جوالی فليپين پوليسبراساس آمار 

 ١۴٩٠ين مدت،  در اپوليس. دليل مصرف يا خريد و فروش مواد مخدر کشته شدند  بهپوليسھای   نفر در عمليات١۴۶۶

  .چنان در حال بررسی است مرگ ديگر را نيز ثبت کرده که ھم

 که از جمله شامل منع ئیھا کند؛ برنامه  اعالم میفليپينس جمھور ئيھای جنجالی است که ر ترين مورد از برنامه اين تازه

  . لی و سيگار و برقراری مقررات منع تردد برای کودکان استحھای الک نوشيدنی

اش در زمان مديريت شھرداری در شھر جنوبی داوائو، که با سرکوب شديد جرايم ھمراه بود،  خاطر کارنامه  بهدوترته،

دست نيروھای  يت او در شھرداری داوائو، بيش از ھزار مجرم بهمسؤول در دوران .گرفته است» گر مجازات«لقب 

  .امنيتی کشته شدند

او . »ره را ترغيب خواھم کرد مجازات اعدام را دوباره قانونی کندکنگ«: دوترته، در جريان يک کنفرانس خبری گفت

کنند  يافته و کسانی که در برابر دستگيری مقاومت می گفت که دستور تيراندازی و قتل برای سرکردگان جنايات سازمان

 .صادر خواھد شد

ھا در خليج مانيال  و انداختن جسد آنگران مواد مخدر  دوترته، در دوران مبارزات انتخاباتی از جمله با تھديد معامله

 . بخشدئیان امنيتی مصونيت قضامأمورخودش و  چنين قول داد پس از پايان دوره خدمت به او، ھم. پا کرده بود جنجال به

 با لحنی زننده که با شوخی ھمراه است از لذت خود برای مشارکت در ،١٩٨٩ در سال جلسه ایچنين در جريان  او، ھم

 منتشر شد که دوترته ئیماه گذشته ويدئو. يک زن مبلغ مذھبی که اھل استراليا است، سخن گفته است ی بهتجاوز گروھ

قتل رسيد نشان   که در دوران شھرداری او مورد تجاوز قرار گرفت و بهئیرا در حال شوخی درباره يک زن استراليا

  .»بود ھردار بايد نفر اول میقدر زيبا بود که ش آن«گفت زن مقتول  او در آن ويدئو می. داد می

نوعی احساسات ناشی  او به. دھندگان را جلب کرده است یأکارشناسان معتقدند که اين سبک غيرمعمول اوست که نظر ر

  .از سرخوردگی و خشم مردم را ھدف قرار داده است

صورت  ھای دوترته را به خنرانیخواھند تا س  از خبرنگاران میًگويان و مشاوران و معاونان او، معموال با اين حال سخن

معلوم . کند صحبت می» کوچه بازاری« ساله، ٧١مدار  دھند که اين سياست الفظی تفسير و منتشر نکنند و ھشدار می تحت

ھا،  ھا، چاقوکش شھروندان است و زبان لمپن  توھين بهمسألهنيست که چرا مردم کوچه بازار چنين لحنی دارند؟ خود اين 

  .کار است  و تبهئیکش مافيا ھای آدم يرھا و گروهگ ھا، باج الت

چنين از ارتباط نزديک خود با خانواده فرديناند مارکوس، ديکتاتور پيشين  از زمان اعالم نتيجه انتخابات، دوترته ھم

  . پرده برداشته استفليپين

اندوزی و اعمال ديکتاتوری  ثروت  حکومت کرد و خانواده او بهفليپين بر ١٩٨٦ تا ١٩٦٥فرديناند مارکوس، از سال 

، گفته است که سرانجام اجازه خواھد داد تا جسد فرديناند فليپينس جمھوری جديد ئير. شديد در اين مدت متھم است

  .خاک سپرده شود فيلپين منتقل و در گورستان ملی قھرمانان در مانيل، پايتخت اين کشور، به مارکوس به

ستايش  کند و به  و اتحاديه اروپا حمله میامريکا صورت مستمر به کار تاکنون، به به، از زمان آغاز فليپينس جمھوری ئير

  .پردازد ھا می  و رقيب آن کيشان امپرياليست از چين و روسيه، يعنی ھم
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 در دريای جنوب چين و مانورھای نظامی مشترک امريکاھای مشترک با  ، دستور داده بود گشتیفليپينس جمھوری ئير

زاده و دبير کل ملل   را پسر زن روسپی و حرامامريکاس جمھور ئيچنين باراک اوباما ر ھماو،  .توقف شوند مامريکابا 

  .متحد را احمق توصيف کرده بود

خاطر اين   با دوترته بهامريکاس جمھور ئيخاطر اين لغزش زبانی از اوباما پوزش خواست، اما ديدار ر البته دوترته، به

  .توھين لغو شد

روسيه ھم سفر خواھم کرد تا با پوتين  به. جريان ايدئولوژيک شما را در پيش گرفتم: وری فيليپن در چين گفتس جمھئير

  .اين تنھا راه است.  و روسيهفليپينچين، .  عليه جھان ھستيم٣صحبت کنم و به او بگويم ما 

دو .  کردمذاکره ديدار و پينفليس جمھوری ئي با رودريگو دوترته ربيجينگس جمھوری چين، در ئير» شی جينپينگ«

  . کمک کنندفليپينجانبه روابط چين و  بھبود ھمه  منافع دو کشور بهتأمينطرف در اين ديدار موافقت کردند در جھت 

 را پشت سر گذاشته است ولی پايه دوستی ئیھا  فراز و نشيبفليپينھرچند که روابط چين و : جينپينگ، خاطر نشان کرد

دھد و مايل است   اھميت میفليپينتوسعه روابط خود با  چين، به.  نکرده استتغييری ھمکاری و تمايل دو کشور برا

  .جواری براساس حمايت دوجانبه تالش کند  برای توسعه ھمکاری و حسن ھمفليپينھمراه با 

. لزل است و چين غيرقابل تزفليپينچين کشوری عظيم است و دوستی ديرينه :  نيز اظھار داشتفليپينس جمھوری ئير

 در راستای توسعه اقتصادی و فليپينھای چين از   در مسير توسعه روابط خود با چين قرار دارد و از حمايتفليپين

ھای تجاری، سرمايه گذاری،  وآمد بين دو کشور در سطوح مختلف و ھمکاری ما از تقويت رفت. کند اجتماعی تقدير می

  .کنيم ھا استقبال می کشاوروزی، علمی و ساير زمينه

، در سخنانی در اجتماع سران اقتصادی بيجينگدر » پينگ شی جين«دوترته، ساعاتی پس از ديدار با ھمتای چينی خود 

 ئیدر اين اجتماع من جدا«: جمھوری چين نيز در آن شرکت داشت گفت ، که معاون رياستبيجينگ در فليپينچين و 

ھای اقتصادی  ھای نظامی است و ھم در زمينه  ھم در زمينهئی جدااين. کنم  را اعالم میامريکاخود از اياالت متحده 

  . با تشويق گسترده حضار ھمراه شدفليپينجمھوری  سئيابن سخنان ر» . باخته استامريکا. است

که با چين در مورد حل اختالف دو کشور بر سر  ، در بخش ديگری از سخنانش، با اعالم اينفليپينجمھوری  سئير

ھای ايدئولوژيک شما  من خود را با ديدگاه«: توافق رسيده است، گفت  چين جنوبی بهبحيرۀھای  آب در بحریقلمرو 

 و روسيه در کنار فليپينوالديمير پوتين بگويم سه کشور ما، چين،  روسيه ھم سفر کنم و به ام و شايد به سو کرده ھم

  ».اين تنھا راه ممکن است. يکديگر و عليه جھان ھستيم

قدرت   از زمان بهفليپينچين چرخش بزرگی در سياست خارجی دولت  ريگو دوترته، برای نزديکی بهاقدامات رود

  . است٢٠١۶ جونرسيدن او در اواخر ماه 

المللی  ديوان بين  چين جنوبی بهبحيرۀھای   در آببحری در مورد اختالفات خود با چين، بر سر قلمرو فليپيندولت سابق 

 مرجع حقوقی چند ماه پيش در حکم خود اعالم کرد چين از نظر تاريخی حق حاکميت بر الھه شکايت کرده بود و اين

  .اين مناطق را ندارد

، مجموعه قراردادھای اقتصادی بيجينگ نيز اعالم کرد در جريان ديدار از فليپينوزير بازرگانی » رامون لوپز«

  . بين دو کشور امضاء خواھد شددالر ميليارد ١٣/٥ارزش  به

قطع روابط  موضوع مربوط به: گفت ادامه داد  جمع خبرنگاران سخن میفليپينچين، در شھر دافا   پس از سفر بهاما او

اين اظھارات . نفع کشورم است که چنين اقدامی را انجام ندھم چرا؟ زيرا به.  را قطع کنمامريکاتوانم روابط با  نمی. نيست

   .شود  جدا میامريکا از فليپينچين گفته بود   اخيرش بهاش است که در سفر او توضيحی درباره سخنان قبلی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

اش گفت که او پيمان و  نشينی از مواضع قبلی س جمھوری فيليپن، پس از برگشت از سفر چين، با عقبئيبنابراين  ر

  .دھد  را پايان نمیامريکاائتالف موجود ميان کشورش با 

 امريکاھای تند خود عليه  رانی سخن رودريگو دوترته، بهگزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، با وجود اين توضيح،  به

  .» سفر نخواھم کردامريکا ھرگز در اين زندگی به«: رانی در شھر داوائو گفت ادامه داد و در جريان سخن

ی است، قطع فليپين را که خانه تعداد زيادی از مھاجران امريکاروابط با : اش در داوائو گفت رانی دوترته، در سخن

توانم اين کار را انجام دھم؛ چرا که  من نمی. شود وقتی حرف از قطع روابط باشد، روابط ديپلماتيک قطع می. کنم نمی

ای را   در حال حاضر آمادگی پذيرفتن چنين گزينهفليپينمردم .  را حفظ کنمامريکانفع کشورم است که روابط با  به

 امريکا شدت ما را به  است که بهفليپينھای خارجه  يکی از سياست هدادن ب منظور من از اظھاراتم در چين، پايان. ندارند

  .متکی ساخته است

ھای علنی مشکل ساز بسياری از سوی دوترته  ھای اخير بيانيه در ماه: گوی کاخ سفيد نيز گفت جاش ارنست، سخن

 در شرق آسيا، در جريان يکاامر ارشد  ديپلمات. نيت وی شده است ايجاد شک و ترديد نسبت به منتشر شده که منجر به

  . اين موضوع را مطرح خواھد کردفليپين الوقوع به سفر قريب

  .س جمھوری روسيه استئي بھتر است بگويم قھرمان من والديمير پوتين، ر :افزودداوائو، در کنفرانس خبری دوترته 

ود خواست نظاميان اين کشور را که  خامريکائیترين سخنان خود از باراک اوباما، ھمتای  رودريگو دوترته، در تازه

 ]عقرب[ آبان٥ - ٢٠١٦بر و اکت٢٦او روز چھارشنبه . کشور خود بازگرداند در ميندانائو مستقرند، ھر چه زودتر به

 ديگر از وجود  کان تا دو ھفتهخواھم که کشورم در صورت ام می«:  گفتجاپان  خود به ۀ، در پايان سفر دو روز١٣٩٥

 .»نظاميان خارجی پاک شود

 را که در جھت امريکا با فليپينھای دفاعی  اين منظور حتی حاضر است، قراردادھا و پيمان  کرد که بهتأکيددوترته، 

 .اند، لغو کند موافقت با حضور واحدھای نظامی اين کشور در ميندانائو منعقد شده

تر گفته بود که برخورد رھبران  او، پيش. رفتار کند» گردن مثل سگی قالده به« نبايد با کشورش امريکااو يادآور شد که 

ھای خود را به ديگر کشورھای جھان  کوشند که سياست ھا می آن«است و » آميز توھين«اياالت متحده با ديگر کشورھا 

 .»تحميل کنند

جان کربی، سخنگوی وزارت امور . اند زده شده  دوترته شگفتھای  در واشنگتن اعالم کردند که از گفتهامريکامقامات 

  .رسد که دوترته متوجه پيامدھای سخنان خود باشد نظر نمی ، گفت بهامريکاخارجه 

گفته سخنگوی وزارت امور خارجه  به» . ھستيمفليپينجمھور  سئيگيری روشن ر ما خواھان موضع«: جان کری افزود

 در سراسر جھان نيز از اظھارات دوترته دچار امريکا واشنگتن، بلکه متحدان  نه تنھا سياستمداران درامريکا

 .»شوند خواھند بدانند که اين سخنان به کجا ختم می ھمه می«اند و  شده» سردرگمی«

داند و تا   میفليپينھای دفاعی با  چنان خود را موظف به رعايت پيمان  ھمامريکا«: رغم سخنان اخير دوترته گفت کری به

 .»ی در اين زمينه صورت نگرفته استتغييرکنون نيز 

ارزيابی دوترته چين  بنا به. ھای اقتصادی و نظامی است معنای يافتن شريک جديدی در زمينه  از غرب بهفليپيندوری 

  .  خواھد بودفليپينشريک آتی 

منظور  بدين. اروپا متصل کند را بهای که بايد آسيای مرکزی  را بازسازی کند؛ جاده»  ابريشمۀجاد«دولت چين قصد دارد 

  .نامند می» ای برای تسخير جھان پروژه«ناظران اين را . ھای نفت زيادی ساخته خواھد شد ھا و لوله ھا، ريل شاھراه
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 تاريخی  جاده«آسای دولت چين برای بازسازی   غول معرفی پروژه ، در گزارشی اختصاصی به»اشپيگل«ی المان  مجله

  .ناميده است» تسخير جھان« و آن را تالشی برای پرداخته» ابريشم

 چين و دبيرکل حزب کمونيست اين کشور، قصد دارد   ساله۶٣جمھوری  سئيپينگ، ر در اين گزارش آمده که شی جين

اين جاده در امتداد جاده ابريشم تاريخی ساخته خواھد شد که . بسازد» ای  ابريشم تازه جاده«ای را زنده کند و  اسطوره

 .ترين راه تجاری بود انی بزرگزم

يک خط کمربندی و يک «کند و از   اشاره می جمھوری چين ھر بار در سخنانش به اين پروژه سئيھاست که ر مدت

 کشور در آن شرکت خواھند داشت، يعنی نيمی از ۶٠آسا خواھد بود که حدود  ای غول اين پروژه. گويد سخن می» جاده

 .جمعيت زمين

ھای خود را  خواھد زيرساخت چنين می ن چارچوب قصد دارد نه تنھا مسيری تجاری بسازد، بلکه ھمدولت چين، در اي

اين پول صرف ساختن .  آماده کرده استدالر ميليارد ۴٠منظور   بدينبيجينگ. در ابعادی بزرگ گسترش بخشد

النکا تا اسرائيل، و از پاکستان تا  از سریفريقا، اھای نفت و گاز و بنادری از ليتوانی تا شاخ  آھن، لوله ھا، خطوط اتوبان

 .گينگ به دويسبورگ ھامبورگ و از چونگ ژو به  از شن:  کشيده خواھد شدالمان دو خط آھن نيز به. ايران خواھد شد

گذاری  بانک سرمايه« مالی اقدام کرده است که  سسهؤ يک متأسيسآسا حتی به   غولۀ مالی اين پروژتأمينمنظور  چين به

برد که واشنگتن  ھا از اين موضوع رنج می جمھوری کنونی چين، سال سئير. نام دارد»  (AIIB) ھای آسيا اختزيرس

المللی پول حرفی برای گفتن داشته  المللی مانند بانک جھانی يا صندوق بين ھای بين داد در سازمان کشورش اجازه نمی به

 .باشد

 بانک يادشده را تأسيس کشور طرح ۵٧، امريکا اياالت متحده  اراده خالف خواست و ،٢٠١۵ سال جونھمين دليل در  به

 بزرگی را تدارک  ھا پروژه ھر گاه چينی. خوردند چشم می  ھم بهالمانھا بريتانيا، فرانسه و  امضاء کردند که در ميان آن

 .بينند، ھر کشوری مايل است در آن سھيم باشد می

سی، پس  بی گزارش بی به. ، تھديد کرد اين سازمان را ترک خواھد کرد متحدرودريگو دوترته، ضمن انتقاد شديد از ملل

س جمھور اين ئير» رودريگو دوترته« در خصوص مقابله با قاچاقچيان مواد مخدر، فليپين از اقدامات  متحداز انتقاد ملل

  .ترک کرد کشور سازمان ملل را تھديد به

چنين اظھار کرد  او، ھم.  بخواھد سازمان ديگری را تشکيل دھندئیيقافرادوترته، اعالم کرد شايد از چين و کشورھای 

گناه عراق و سوريه  ھا و کشتار مردم بی درگيری  در مبارزه با تروريسم، معضل گرسنگی، پايان دادن به متحدملل

 .ناتوان است

دو کارشناس ملل . ته شدند کشفليپين قاچاقچی مواد مخدر در کشور ٩٠٠پس از روی کار آمدن رودريگو دوترته، حدود 

 .اعالم کردند کشتن قاچاقچيان مواد مخدر در اين کشور مصداق نقض حقوق بشر استمتحد

او . خواند» احمق« را مورد انتقاد قرار داد و کارشناسان آن را  متحدپس از آن دوترته، در بيانيه ای شديداللحن ملل

گناھی را که در رابطه با مواد مخدر جان خود را از دست دادند،  اظھار کرد اين کارشناسان بايد آمار دقيق افراد بی

 .محاسبه کنند

شما ھيچ اقدامی . را ترک کنيممتحد شما توھين کنم؛ اما شايد مجبور شويم ملل  خواھم به من نمی«: او در ادامه افزود

 .»شما فقط بلديد انتقاد کنيد. دھيد انجام نمی

نيز اقدامات دوترته در خصوص اعدام قاچاقچيان مواد متحد ا مواد مخدر و جرم ملل و دفتر مقابله بمتحد دبيرکل ملل 

 .مخدر را محکوم کردند
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پارلمان . آميزی باال گرفت نشان توھين اش عليه اتحاديه اروپا نيز انگشتان دستش را به رانی  در سخنفليپينس جمھور ئير

کاران در اين کشور و موج کشتار   عليه خالففليپينی س جمھورئيتازگی از اقدامات شديد ر اتحاديه اروپا به

  . انتقاد و آن را محکوم کرده بودپوليسکنندگان و فعاالن خريد و فروش موادمخدر توسط  کاران و مصرف خالف

توانم  چه را که می ھمه آن. محکوميت اتحاديه اروپا را خواندم: ، در جمع مقامات محلی نيز گفتفليپينس جمھور ئير

 .لعنت بر شما. ھا بگويم اين است نآ به

زيرا جنگ ما عليه مواد مخدر را مورد . برخی از اعضای اتحاديه اروپا مثل فرانسه و بريتانيا منافق ھستند: او افزود 

 .اند ھا دخالت داشته ھا در گذشته در کشتار عرب دھند اين در حالی است که آن ھدف قرار می

 مجلس سنای  عنوان شاھد در جلسه يک عضو جوخه مرگ به. اند قتل رسيده  بهليپينفجمھور  سئيدستور ر ھزار نفر به

. اند قتل رسيده جمھور اين کشور به سئيدستور رودريگو دوترته، ر ھزار نفر به  حضور يافته و گفته است که يکفليپين

  .ھای فراقانونی است مجلس سنا سرگرم بررسی قتل

 فليپينجمھور  سئيھای سنگينی را عليه رودريگو دوترته، ر اتھام» رگ داوائوجوخه م«ادگار ماتوباتو، عضو سابق 

 .مطرح کرده است

 دعوت شده بود، گفت که دوترته در زمانی که شھردار فليپينجلسه ويژه مجلس سنای  عنوان شاھد به ماتوباتو که به

چنين تصريح کرد که   اين شاھد، ھم.ضرب گلوله کشته است  را بهئیان قضامأمورداوائو بوده است، شخصا يکی از 

سفارش قتل شمار زيادی از مخالفان و اعضای باندھای بزھکار را داده » جوخه مرگ«او و ديگر اعضای  دوترته به

 .است

در حال حاضر . شھر داوائو بود  سال شھردار کالن٢٠مدت   شود، بهفليپينجمھور  سئيکه ر رودريگو دوترته پيش از آن

  .ردار اين شھر است و پسر دوترته نيز معاون خواھرشدختر دوترته شھ

ماتوباتو در جريان اظھارات خود پسر دوترته را نيز متھم کرد که در موردی دستور قتل يک راننده خودرو را صادر 

  .کرده، چرا که اين راننده از او در جاده سبقت گرفته بوده است

کارمند « سال تمام ٢۵، )نام رسمی جوخه مرگ داوائو( »نيت مدنیواحد ام«عنوان عضو  چنين گفت که به ماتوباتو، ھم

مواد مخدر و دزد را  يت داشتيم که افراد بزھکار، متجاوز، معتاد بهمأمورما «: او افزود. شھرداری بوده است» مخفی

 .»قتل برسانيم به

کردند،  د را خفه میاعضای جوخه مرگ قربانيان خو«چنين گفت که  او در طی اظھاراتش به عنوان شاھد، ھم

 .»کردند تکه می رساندند يا تکه ضرب گلوله به قتل می سوزاندند، به می

او خود را در اين . برخوردار بوده است» شاھد تحت حافظت«ادگار ماتوباتو از چند سال پيش تا کنون، از موقعيت 

 . يا قتل زده استئیربا  به آدم مورد دست۵٠ھا شخصا در  ھا مقصر دانست و گفت که در جريان اين فعاليت قتل

يت يافت، يک مأموردر داوائو از سوی دوترته » ھا کليسای اسقف«گذاری در  اين شاھد گفت که در پی يک بمب

  .قتل برساند کليسا را ربوده و به قصد به دورن يک مسجد بياندازد و عامالن احتمالی سوء نارنجک به

، يک »خون پاال«گفته ماتوباتو يکی از اين افراد  به. خورند چشم می ز بهھای مخالف سياسی ني در بين مقتولين چھره

ضرب گلوله يک موتورسوار   به٢٠٠٣شد و در سال  مجری و مفسر راديو بوده که از مخالفان دوترته محسوب می

 .قتل رسيد به

ھای  از منتقدان سرسخت سياست را خانم ليال ده ليما برعھده دارد که يکی فليپينرياست جلسه استيضاح در مجلس سنای 

  .جويانه دوترته در مبارزه با مواد مخدر است جنگ
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جمھوری دوترته و  ھای متعدد فراقانونی است که از زمان آغاز رياست مجلس سنای فيلپين، مشغول تحقيق در مورد قتل

 .در اجرای طرح مبارزه با جرايم صورت گرفته است

 ٣ تيرماه سال جاری ميالدی تا کنون بيش از ١٠جمھوری دوترته در روز  رياست از زمان آغاز پوليسگفته مقامات  به

ھای شخصی که خود را موظف  گروه( پاسبانی  يا کميته پوليسان مأمورھزار نفر در چارچوب اجرای اين طرح توسط 

 .اند ، کشته شده)دانند کاران می پيگرد و مجازات خالف به

مدت بيست سال شھردار شھر داوائو،  نامزدی در انتخابات رياست جمھوری به، قبل از فليپينس جمھوری جديد ئير

فردی شھرت يافت که برای اعمال نظم و قانون از تخطی از برخی  ترين شھر ميندانائو بود و در اين سمت به بزرگ

ھای زيرزمينی،   گروهبرخی از مخالفان دوترته، او را متھم کرده بودند که با.  نداشتئیتر حقوق بشر ابا موازين دقيق

خود او اين اتھام را گاه تلويحا پذيرفته و زمانی تکذيب . قتل صدھا نفر در داوائو متھم ھستند، ارتباط داشته است که به

  .کرده است

. عنوان وکيل مدافع و سپس در سمت دادستان فعاليت داشت ھا به رودريگو دوترته، در رشته حقوق تحصيل کرده و سال

نحوی که پس از   قدرتمندی را تشکيل دھد بهئی مافيا-  ت که رودريگو دوترته توانسته يک شبکه سياسیگفته شده اس

 .دست آورد اين سمت رسيد و پسرش ھم مقام معاونت شھردار را به گيری از سمت شھرداری داوائو، دخترش به کناره

.  و دريای جنوب چين واقع شده استفليپينکشوری است در جنوب شرقی آسيا که مابين دريای  )Philippines(فليپين

  .قرار دارد ويتنام  شرق کشور و آرام اقيانوس اين کشور در سمت غرب

 باعث فليپينحاکميت اسپانيا بر .  بودامريکا مستعمره اسپانيا و در نيمه اول قرن بيستم مستعمره ٢٠ تا ١٧ از قرن فليپين

ھای مختلف مردم اسپانيائی زبان از  يک شوند و با مھاجرت گروه مردم اين کشور، مسيحی و کاتول درصد٩٠شد که 

ھای محلی آنان نيز تحت  ی جنوبی فرھنگ اين کشور شباھت زيادی با کشورھای التين پيدا کرد و زبانامريکااروپا و 

 . قرار گرفتئی کلمات اسپانياتأثير

 ميليون نفر جمعيت ١٠اين شھر بيش از . است شتهھای گذشته پيشرفت زيادی دا ، در طی سالفليپينپايتخت کشور  مانيل

 . ميليون نفر است٨٠و جمعيت اين کشور، بالغ بر . ترين شھرھای دنياست دارد و ھنوز يکی از ارزان

، تايلند و سنگاپور ھمسايه است و مالزی از جنوب غربی با  از جنوب با اندونزی، اين کشور از ناحيه شمال با تايوان،

  .است و دريای جنوبی چين فرا گرفته  فليپين ا دريایشرق و غرب آن ر

 سال در و درآمد جاپان تصرف به دوم جھانی جنگ در سپس و گشت امريکا مستعمره اسپانيا و امريکا بين جنگ در

 .شد تشکيل کشور اين در جمھوری حکومت نبود، بيش ای ويرانه مانيل که حالی در ،١٩۴۶

. ، در بخش کشاورزی مشغول ھستند که محصول عمده اين بخش برنج استفليپين در تقريبا نيمی از نيروی کار موجود

.  است وجود آمدن مشکالتی در بخش جنگلداری شده الوار و چوب نيز از ديگر محصوالت اين بخش ھستند که باعث به

.  دستی اشاره کردات برق و صنايعتأسيسسازی،  ، داروئیصنعت نساجی، مواد غذا توان به از صنايع بزرگ ديگر می

  . داردفليپينبخش گردشگری ھم نقش مھمی در رونق اقتصاد 

ھای فلزی  ، منابع کانیفليپيندر . است ، با وجود وسعت کم اين کشور بسيار قابل مالحظه فليپينمقدار ذخاير معدنی 

 رتبه مس در و جھان در دوم هرتب طال در شده اثبات ذخاير و قبلی توليدات به توجه با که طوری به سرشاری وجود دارد،

ھا  تر آن ای از اين کشور پراکنده ھستند و بيش ھای گسترده معادن مس در بخش .است داده اختصاص خود به را سوم

 ضمن نيکل و کروم از ساير فلزات با ارزش در معادن اين کشور ھستند،. دارای مقاديری از طال و نقره نيز ھستند

 .دارد قرار خوبی وضعيت در آھک سنگ و مرمر چون ھم فلزی غير دنمعا لحاظ به فليپين که اين
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س جمھور و مجلس ئير. ، نظام سياسی اين کشور جمھوری رياستی استفليپينطبق قانون اساسی تازه تصويب شده 

س جمھور رياست قوه مجريه را بر ئير. شوند  نفره بر اساس رای مردم برای يک دوره شش ساله انتخاب می٢۴سنای 

 .است  وزارتخانه متشکل شده١٩ھده دارد که از ع

س ئيمجلس نمايندگان شامل دويست نماينده انتخابی با رای مردم و پنج نماينده انتصابی است که اين پنج نماينده را ر

س جمھور و بدون ئي اعضای کابينه نيز بر عھده رتعيينچنين  ھم. نمايد ھای اقليت انتخاب می جمھور از بين گروه

 .ب مجلس استتصوي

ترين آرا را در ھمان  شود و نامزدی که بيش  انتخابات رياست جمھوری، تنھا در يک دور برگزار میفليپيندر چنين  ھم

  . شدفليپينس جمھور ئي درصد آرا در ماه مه ر٣٨دوترته با . دست بياورد پيروز انتخابات است دور به

ھای  ھای عربستان و منطقه خليج فارس تا شيخ  و العبادی، از شيخاز اوباما و ترامپ تا رجب طيب اردوغانترديد   بی

 تا فليپينس جمھور ئيهللا لبنان تا داعش، از ر ، از حزبامريکاحکومت اسالمی ايران، از حکومت سوريه تا روسيه و 

يش از ھر زمان ، ھمه و ھمه جھان بشری را ب...ھای راسيستی و فاشيستی غرب تا بوکوحرام و القاعده و چين، از گروه

  .گردد روز نيز اوضاع اقتصادی، سياسی، امنيتی، زيست محيطی جھان بدتر و بدتر می خطر انداخته و روزبه ديگر به

اصطالح   جريانات به  است که شايد حتی برای بعضیفليپينس جمھور جديد ئيخواران ھمين ر يکی از اين درندگان و آدم

داری بودن نيست؛ اگر بود  بته ضدامپرياليست بودن مترادف با ضدسرمايهال! ھم ضدامپرياليست محسوب شود» چپ«

داری جھان  ترين عناصر ضدسرمايه نيز بايد بزرگ... نژاد، چاورز و ترديد شيخ حسن نصرهللا، البغدادی، احمدی بی

  .حساب بيايند به

ناميده » شھردار جوخه مرگ«ائو ھايش در داو خاطر تاکتيک  دوترته را به،٢٠١۵بان حقوق بشر در سال  گروه ديده

  .بود
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