ﺑﺮرﺳﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﮭﻢ ﺳﺎل  ٢٠١٣و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ٢٠١۴
ﺑﮭﺮام رﺣﻤﺎﻧﯽ
bahram.rehmani@gmail.com

ﺳﺎل ﻧﻮ را ﺑﮫ ھﻤﮫ اﻧﺴﺎن ھﺎی آزاده ،ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ .اﻣﯿﺪوارم ﺳﺎل  ،٢٠١۴ﺑﮫ رھﺎﯾﯽ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن از
ﮔﺮاﻧﯽ و ﺗﻮرم ،ﻓﻘﺮ و ﺑﯽ ﮐﺎری ،ﺳﺮﮐﻮب و ﺳﺎﻧﺴﻮر و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد.

آزادی
آن زﻣﺎن ﻛﮫ ﺑﻨﮭﺎدم ﺳﺮ ﺑﮫ ﭘﺎی آزادی
دﺳﺖ ﺧﻮد ز ﺟﺎن ﺷﺴﺘﻢ از ﺑﺮای آزادی
ﺗﺎ ﻣﮕﺮ ﺑﮫ دﺳﺖ آرم داﻣﻦ وﺻﺎﻟﺶ را
ﻣﯽ دوم ﺑﮫ ﭘﺎی ﺳﺮ در ﻗﻔﺎی آزادی
ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻜﻔﯿﺮ ﺻﻨﻒ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﺎز
ﺣﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ داﯾﻢ ﺑﺮ ﺑﻨﺎی آزادی
در ﻣﺤﯿﻂ طﻮﻓﺎی زای ،ﻣﺎھﺮاﻧﮫ در ﺟﻨﮓ اﺳﺖ
ﻧﺎﺧﺪای اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺎ ﺧﺪای آزادی
ﺷﯿﺦ از آن ﻛﻨﺪ اﺻﺮار ﺑﺮ ﺧﺮاﺑﯽ اﺣﺮار
ﭼﻮن ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪ در ﻓﻨﺎی آزادی
داﻣﻦ ﻣﺤﺒﺖ را ﮔﺮ ﻛﻨﯽ ز ﺧﻮن رﻧﮕﯿﻦ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮ را ﮔﻔﺘﻦ ﭘﯿﺸﻮای آزادی
ﻓﺮﺧﯽ ز ﺟﺎن و دل ﻣﯽ ﻛﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ
دل ﻧﺜﺎر اﺳﺘﻘﻼل ،ﺟﺎن ﻓﺪای آزادی
ﻓﺮﺧﯽ ﯾﺰدی
ﺳﺎل  ،٢٠١٣ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﺎﺟﺮاھﺎ و رﺧﺪادھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﭙﺮی ﺷﺪ .ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در ﺳﻮرﯾﮫ ،ھﻢ ﭼﻨﺎن اداﻣﮫ دارد و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﻧﺎآراﻣﯽ ھﺎ در اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﺗﺮﮐﯿﮫ ،ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ،ﻣﺼﺮ ،ﻟﯿﺒﯽ ،ﺳﻮدان،
اﻓﺸﺎﮔﺮی ھﺎی ادوارد اﺳﻨﻮدن ،ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﺳﯿﺎ( ،ﻣﺬاﮐﺮھﺎت ﻣﺨﻔﯽ و ﻋﻠﻨﯽ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ
ﺧﺼﻮص در روزھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ،٢٠١٣ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺪام ھﺎ در اﯾﺮان ،از ﺟﻤﻠﮫ روﯾﺪاھﺎی ﻣﮭﻢ ﺑﻮد .در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺬاﮐﺮات
ھﺴﺘﮫ ای ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﺶ ﻗﺪرت ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﭘﺲ از ده ﺳﺎل ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻘﺎت و ﺳﺎزش ھﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ھﻨﻮز روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ .در ﮔﺬﺷﺖ
ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ ،اﯾﻦ ﭼﮭﺮه ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ از دﯾﮕﺮ رﺧﺪادھﺎی ﻣﮭﻢ ﺳﺎل  ٢٠١٣ﺑﻮد.
آﻣﺎرھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺳﺎل  ٢٠١٣از ﺟﻤﻠﮫ ﺧﻮﻧﺒﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﻋﺮاق ،ﺑﻮده ﮐﮫ طﯽ آن  ٨٢٩۵ﻧﻔﺮ )طﺒﻖ آﻣﺎر روس ھﺎ( و  ٧١۵٧ﻧﻔﺮ )ﺑﺮ
اﺳﺎس آﻣﺎر ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﯾﻨﺲ ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر -ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻣﺎر ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ( ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﮫ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﺎل  ٣٢٣٨) ٢٠١٢ﻧﻔﺮ( ﺑﮫ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻨﮕﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ از ﺣﻮادث ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﯾﺎزدھﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،٢٠٠١در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ ھﻨﻮز اداﻣﮫ دارد اﮔﺮﭼﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺳﻤﯽ ھﯿﺎت ﺣﺎﮐﻤﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ
ﻓﺮاﺧﻮان ﻧﯿﺮوھﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ،٢٠١٣ھﻨﻮز ﺣﺪود  ۶٠ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﻧﯿﺮوھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
ﻓﺮاﺧﻮان ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
ﮔﺮوه ﻧﺎظﺮان ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﻮرﯾﮫ ،روز ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،٢٠١٣ﺷﻤﺎر ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﯾﮫ را ﺑﯿﺶ از  ١٣٠ھﺰار ﺗﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻓﺰود ﮐﮫ دﺳﺖ ﮐﻢ  ١٧ھﺰار ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺪ در زﻧﺪان ھﺎی ﺳﻮرﯾﮫ و ﺑﯿﺶ از  ۶ھﺰار ﺗﻦ از ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﮫ ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻮرﺷﯿﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
در روزھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ،٢٠١٣ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼم ﮔﺮای »ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﮫ« ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺻﻒ ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن دزدش در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻓﺴﺎد
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺧﺘﻼس ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺮ ﮐﺮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ،٢٠٠٩ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﮭﺎن را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﻧﺎﮔﮭﺎن اردوﻏﺎن ،در ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰﺑﺶ
ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺛﺮوﺗﯽ را ﺑﮫ ﻣﺎ رﺳﺎﻧﺪه ﮐﮫ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﻧﺸﻮﯾﻢ .آن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف اردوﻏﺎن را ﺟﺪی ﻧﮕﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﮫ ھﺠﺪه و ﻧﯿﻢ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﻮل ﻧﻘﺪ و طﻼ را ﮐﮫ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از اﯾﺮان ﺧﺎرج و ﺑﮫ طﻮر ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ وارد ﺗﺮﮐﯿﮫ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮک آن ﮐﺸﻮر ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ
دو ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎﺧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ را ﭘﺮده ﭘﻮﺷﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ و رﺿﺎ ﺿﺮاب
ﻣﯿﻠﯿﺎدرھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ دادن رﺷﻮه ھﺎی ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﮫ وزرای ﺗﺮﮐﯿﮫ و ﻓﺮزﻧﺪان آن ھﺎ و روﺳﺎی ﭘﻠﯿﺲ و ﮔﻤﺮک و ھﺎﻟﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺮﮐﯿﮫ ،ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﭘﻮل ﺷﻮﯾﯽ و ﻗﺎﭼﺎق ارز و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﻣﮭﻢ و اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺘﯽ در اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﮫ وﺟﻮد دارد و آن ھﻢ دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺮی ﻣﺮدم اﺳﺖ .در ﺗﺮﮐﯿﮫ١٠ ،
وزﯾﺮ ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ رﺟﺐ طﯿﺐ اردوﻏﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه اﻧﺪ اﺳﺘﻌﻔﺎء دھﻨﺪ و آﻗﺎزاده ھﺎی ﺑﺮﺧﯽ آن ھﺎ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻓﺮزﻧﺪان اردوﻏﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ دادﮔﺎه اﺣﻀﺎر
ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﮐﺜﯿﺮی از ﻣﺮدم دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﻈﺎھﺮات زده و ﺣﺘﺎ ﺧﻮاھﺎن ﺑﺮ ﮐﻨﺎری دوﻟﺖ اردوﻏﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻓﺴﺎد در دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ،ﺑﮫ ﺣﺪی
ﮔﺴﺘﺮده و ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ دارد ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ دادﮔﺎه ھﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را از واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ،اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﮫ ﻓﺴﺎد دوﻟﺘﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎل  ،٢٠١٣اﻓﺸﺎﮔﺮی ھﺎی »ادوارد اﺳﻨﻮدن« ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺸﺎﮔﺮی ھﺎ ،دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ رﺳﻮا ﮐﺮد .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ روﻧﻖ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ اﺑﺰارھﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و ظﮭﻮر اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺪﺋﻮی ﮐﻮﺗﺎه ﮐﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺧﻮد
ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺧﻂ ﻣﺸﯽ رﯾﺎﺿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ،٢٠١٣از ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی ،اوﻟﯿﻦ ﺗﻼش ﺟﺪی
ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ روﺳﯿﮫ ،روﺳﯿﮫ ﺳﻔﯿﺪ ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و اوﮐﺮاﯾﻦ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺟﺪﯾﺪ ھﺴﺘﻨﺪ.
در ﺟﮭﺎن ﻋﺮب ،ﭘﺪﯾﺪه ﻣﮭﻢ ،ﮐﻮدﺗﺎ در ﻣﺼﺮ و ﺟﻨﮓ در ﺳﻮرﯾﮫ و ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻮﻧﺲ و ﻟﯿﺒﯽ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در ﺳﺎل  ،٢٠١٣آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در
ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮭﺎﯾﯽ را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﮐﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ از دﺳﺘﺶ ﺧﺎرج ﺷﻮد ھﺮاس دارد .ﺑﮫ ﻋﻼوه ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی
و ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺨﺶ ھﺎﯾﯽ از دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﮫ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ.

١

ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآوردی ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﮫ ﮔﺮ »ﺳﻮﺋﯿﺲ آر ای« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﻓﺠﺎﯾﻊ در ﺟﮭﺎن در ﺳﺎل  ٢٠١٣ﭼﮫ ﻧﺎﺷﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺴﺎن ﯾﺎ طﺒﯿﻌﺖ ﺑﮫ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن ﺷﻤﺎر
ﺑﯿﺶ ﺗﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﺎل  ٢٠١٢ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ اﻣﺎ ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﻢ ﺗﺮی روی دﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﮫ ﮔﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ زﯾﺮا اﻓﺮاد ﮐﻤﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ
ﺧﻮد را ﺑﯿﻤﮫ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﮔﺰراش ،در ﺳﺎل  ،٢٠١٣ﺣﺪود  ٢۵ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را در ﻓﺠﺎﯾﻊ در ﺟﮭﺎن از دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﻣﺮﮔﺒﺎرﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻓﺠﺎﯾﻊ طﻮﻓﺎن ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﺎﯾﺎن
ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ در آن ﺑﯿﺶ از  ٧٠٠٠ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
ﮔﺮوه ﺳﻮﺋﯿﺲ آر ای ،دوﻣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﺑﯿﻤﮫ ﮔﺮ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ھﺮ ﺳﺎل دﺳﺎﻣﺒﺮ ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره ﻓﺠﺎﯾﻊ در ﺟﮭﺎن در ھﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮآورد ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎ ﻧﯿﺰ
ھﻤﺮاه اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در زﯾﺮ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﮭﻢ ﺳﺎل  ،٢٠١٣اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
ﺗﺮﮐﯿﮫ :روزﻧﺎﻣﮫ ﺣﺮﯾﺖ ،ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﮫ از ﻋﺰم دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﺮای آﻏﺎز ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻮج دوم ﺑﺎزداﺷﺖ ھﺎ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪود  ٣٠ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﮫ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮد
اردوﻏﺎن و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ،ﺧﺒﺮ داد .روزﻧﺎﻣﮫ »ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ« ﭼﺎپ ﺗﺮﮐﯿﮫ از ﭼﻨﯿﻦ رﺧﺪادی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »زﻟﺰﻟﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻼل اردوﻏﺎن ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه »ﺑﻨﯿﺎد ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﺟﻮاﻧﺎن و آﻣﻮزش« اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺣﺮﯾﺖ ،ﻣﻈﻨﻮن ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاری از ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه
اﺧﯿﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﻟﯿﺮه اﺧﺘﻼس اﺳﺖ.
در ﭘﯽ اﻓﺸﺎی ﭘﻮل ﺷﻮﯾﯽ  ٨٧ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮروﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﺿﺎ ﺿﺮاب ﺗﺎﺟﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺎر در ﺗﺮﮐﯿﮫ ۵٧ ،ﻧﻔﺮ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم درﯾﺎﻓﺖ رﺷﻮه از وی ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ھﻤﮑﺎری در ﭘﻮل
ﺷﻮﯾﯽ ،ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﻮل و ﻗﺎﭼﺎق طﻼ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و آزاد ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ از آن ھﺎ ،ھﻢ اﮐﻨﻮن  ٢٣ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﮫ ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﮫ وزﯾﺮ
و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ رﯾﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﮫ ،ھﺎﻟﮏ ﺑﺎﻧﮏ« و رﺿﺎ ﺿﺮاب در ﺑﺎزداﺷﺖ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﯾﻦ رﺳﻮاﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن رﺷﻮه ﮔﯿﺮی ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی و ﻧﯿﺰ درو زدن
ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘﻨﮭﺎن ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اﯾﺮان اﺳﺖ.
رﺳﻮاﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد .ارزش ﻟﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﮫ ،در روزھﺎی اﺧﯿﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻧﺎزل ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﺳﻘﻮط
ﮐﺮد .در ﮐﻨﺎر ﺳﻘﻮط ﺑﮭﺎی ﻟﯿﺮ ،ارزش اوراق دوﻟﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻧﯿﺰ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ھﺎﯾﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد را از ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﺮﮐﯿﮫ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻓﺮوش روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺸﺎر دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ دوﻟﺖ اردوﻏﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ھﺎ از ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﮫ اﺳﺖ .روز ﺟﻤﻌﮫ  ٢٧دﺳﺎﻣﺒﺮ ،ﺳﮫ ﺗﻦ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﮐﮫ
ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از آﻧﺎن ،ﻧﻌﯿﻢ ﺷﺎھﯿﻦ ،وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﮫ ،ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﺧﻮد از
»ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺻﻼن« ،رﯾﯿﺲ »ھﺎﻟﮏ ﺑﺎﻧﮏ« ﺗﺮﮐﯿﮫ ،ﺑﮫ اﺗﮭﺎم درﯾﺎﻓﺖ رﺷﻮه دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ؛ در ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ ﺟﻮان  ٢٩ﺳﺎﻟﮫ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺗﺮﮐﯿﮫ ،ﺑﮫ ﻧﺎم »رﺿﺎ
ﺿﺮاب« ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﭘﺮداﺧﺖ رﺷﻮه ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺮدن ﻓﺮوش ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ طﻼھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ھﺎﻟﮏ ﺑﺎﻧﮏ دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن  ٢٤ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﮫ ﻓﺮزﻧﺪان وزرای ﮐﺸﻮر و اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﮫ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎری از ﺗﺠﺎر ﺗﺮﮐﯿﮫ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺒﺎر ،ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻣﺒﻠﻎ  ۴/۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر وﺟﮫ ﻧﻘﺪ در ﻣﻨﺰل رﯾﯿﺲ ھﺎﻟﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺮﮐﯿﮫ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺻﻼن ،ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
رﺟﺐ طﯿﺐ اردوﻏﺎن ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﮫ ،ﺿﻤﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ھﺎﻟﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﮫ ﻧﮭﺎد ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﻣﺎج ﯾﮏ ﺗﻮطﺌﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ
اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺷﺎﻣﮕﺎه ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ  ٢۵دﺳﺎﻣﺒﺮ ،ده وزﯾﺮ ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ  ٢۶ﻧﻔﺮی ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﺮد .رﺟﺐ طﯿﺐ اردوﻏﺎن ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﮫ اﺗﮭﺎم دﺧﺎﻟﺖ اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ
اش در ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد.
ﺧﺒﺮھﺎﯾﯽ از آﻏﺎز ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﻣﻮج دوم دﺳﺘﮕﯿﺮی در ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،دو ﺗﻦ از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺰدﯾﮏ اردوﻏﺎن ﻧﯿﺰ در ﻓﮭﺮﺳﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮیھﺎ ﻗﺮار
دارﻧﺪ.
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ،اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﮫ ﺳﮫ وزﯾﺮ دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﮫ از ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﮐﺮده اﻧﺪ؛ وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﮐﺸﻮر ﮐﮫ ﭘﺴﺮان ﺷﺎن در ﺟﺮﯾﺎن
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ وزﯾﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ .وزﯾﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی اردوﻏﺎن ھﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﮫ
ادﻋﺎی او» ،ھﻤﮫ ﮐﺎرھﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ اردوﻏﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ«.
اردوﻏﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی وزرای ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﮫ دﯾﺪار ﻋﺒﺪﷲ ﮔﻞ ،رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری ﺗﺮﮐﯿﮫ رﻓﺖ و در اداﻣﮫ ﻧﯿﺰ  ١٠وزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﮫ
وزﯾﺮ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ،ھﻔﺖ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ،از ﺟﻤﻠﮫ وزﯾﺮ اروﭘﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺪﻧﺪ .اﮔﻤﺎن ﺑﺎﻏﯿﺶ ،وزﯾﺮ اروﭘﺎ ،در ﻣﯿﺎن ﭼﮭﺎر وزﯾﺮی ﮐﮫ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ در
ﻣﻈﺎن اﺗﮭﺎم ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ ﻓﺮدی ﺑﻮد ﮐﮫ اﺳﺘﻔﻌﺎ ﻧﺪاده ﺑﻮد.
در ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻧﺎم ﺳﮫ اﯾﺮاﻧﯽ زﺑﺎن زد ﺷﺪه اﺳﺖ :رﺿﺎ ﺿﺮاب ،ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻣﻠﯿﺎ ﺟﻤﺸﯿﺪی .اوﻟﯽ را ﻣﻘﺎم ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﮫ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ ،دوﻣﯽ
ﺗﺎﺟﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﺮان ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ،و ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﭘﯿﺶ از آن ﮐﮫ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮد از ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﮫ دوﺑﯽ ﮔﺮﯾﺨﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﻌﺮﻓﯽ ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﮫ اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ
ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ .آن ھﺎ ﺑﺎ رﺷﻮه دھﯽ ﺑﮫ وزﯾﺮان ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ رﺳﻮاﯾﯽ و ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ.
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﮫ ﮔﺰارش داده اﻧﺪ ﮐﮫ رﺿﺎ ﺿﺮاب در اﻧﺘﻘﺎل ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺪود  ٣۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو از اﯾﺮان ﺑﮫ آن ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺶ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ظﻔﺮ ﭼﺎﻏﻼﯾﺎن ،وزﯾﺮ
اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺮﮐﯿﮫ ۵٠ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از رﺿﺎ ﺿﺮاب رﺷﻮه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ در ﭘﻮل ﺷﻮﯾﯽ و ﻗﺎﭼﺎق طﻼ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اﺗﮭﺎم دﯾﮕﺮ ﺿﺮاب اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ  ١١ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻮری ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﻮل ﺷﻮﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای را ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪ اﯾﺮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ھﺪاﯾﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﻤﺎری از اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻧﻔﻮذ ﺗﺮﮐﯿﮫ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺑﺎ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ
ﺗﺮﮐﯿﮫ رﺷﻮه داداﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﺠﻤﻮع  ۵٠٠ﻣﺎﻣﻮر ﭘﻠﯿﺲ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺷﺪهاﻧﺪ .روزﻧﺎﻣﮫ ﺗﺮﮐﯽ »ﺗﻮدی زﻣﺎن« در اداﻣﮫ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮﮐﻨﺎرﺷﺪه رﯾﯿﺲ
ﭘﻠﯿﺲ ﺷﮭﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﺳﺖ.
روزﻧﺎﻣﮫ »ﺗﻮدی زﻣﺎن« ﭼﺎپ ﺗﺮﮐﯿﮫ ،روز ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ  ٢۵دﺳﺎﻣﺒﺮ ،ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ ،رﺿﺎ ﺿﺮاب در اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺧﻮد از ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﻠﯿﺎردر اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
»رﯾﯿﺲ« ﺧﻮد ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ.
او ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﮫ ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎرت ﻧﻔﺖ و طﻼ از طﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎﻟﮏ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻣﺒﺎﻟﻎ ھﻨﮕﻔﺘﯽ را ﺑﺮای اﯾﺮان ﭘﻮل ﺷﻮﯾﯽ ﮐﺮد .زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﻣﺎه اوت ﺑﮫ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺘﮫ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ھﻠﺪﯾﻨﮓ )ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر( در ﺗﺮﮐﯿﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اﯾﻦ ھﻠﺪﯾﻨﮓ اﺳﺖ و در ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﮫ ھﻠﺪﯾﻨﮓ »ﮐﻮﻧﺖ ﮐﻮﺳﻤﺘﯿﮏ« در ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﺑﻮده ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ وی ﺳﮭﺎﻣﺪار ﺷﺮﮐﺖ ھﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اوﻧﻮر در ﺗﺮﮐﯿﮫ
اﺳﺖ .ﻧﺎم زﻧﺠﺎﻧﯽ در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
زﻧﺠﺎﻧﯽ ،در واﮐﻨﺶ ﺑﮫ اﺷﺎره رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم وی در ﭘﻮل ﺷﻮﯾﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺿﺮاب ﺑﺎ وی ،طﯽ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ در ﺳﺎﯾﺖ ھﻠﺪﯾﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻨﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ »ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﻦ در ﺗﺮﮐﯿﮫ دارای اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﺮﮐﯿﮫ ھﯿﭻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهام «.اردوﻏﺎن ،ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﮫ ﻣﺪت دو ﺳﺎل از
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺒﺮدار ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﺑﮫ وی ﮔﺰارش ﻧﺪاده ﺑﻮد ٧٠ ،ﻣﺎﻣﻮر ارﺷﺪ ﭘﻠﯿﺲ را ﻋﺰل ،ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر آن ھﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
در ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﮐﯿﻔﺮی ﻋﻠﯿﮫ  ٢۴ﻧﻔﺮ ﮔﺸﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ .اﺗﮭﺎم اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﻘﺾ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺮان و ارﺳﺎل طﻼ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻔﺖ اﺳﺖ.
دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﮫ درﮔﯿﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد از زﻣﺎن ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن اﻋﺘﺮاض ھﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﺎرک »ﮔﺰی« در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﺳﺖ.
ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎری در ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮای ﺳﺎل ھﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ اردوﻏﺎن ﺑﺎ دﺷﻤﻨﯽ از اردوﮔﺎه ﺧﻮدی دﺳﺖ
ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ در ﺗﺮﮐﯿﮫ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از ھﻮاداران ﻓﺘﺢ ﷲ ﮔﻮﻟﻦ ،روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺮک ﻣﻘﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و از
ھﻤﺮاھﺎن ﻗﺪﯾﻢ اردوﻏﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﺳﺎل ھﺎ در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻋﻠﯿﮫ دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ» :ارﺗﺶ و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﮑﻮﻻر«.

٢

در ﻣﺎه ھﺎی اﺧﯿﺮ اﻣﺎ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﺗﺤﺎد اردوﻏﺎن و ﮔﻮﻟﻦ ﺑﮫ ﻟﺮزه اﻓﺘﺎد .ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﮫ اﺑﺘﺪا ھﻮاداران ﮔﻮﻟﻦ در دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ را از ﻣﻘﺎم ﺷﺎن ﻋﺰل ﮐﺮد .در
اداﻣﮫ طﺮﻓﺪاران ﮔﻮﻟﻦ در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﮫ ھﺎﮐﺎن ﻓﯿﺪان ،از اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اردوﻏﺎن و رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ؛ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﺑﻮد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم اردوﻏﺎن در ﻧﯿﻤﮫ دﺳﺎﻣﺒﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ دﺳﺘﻮر ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ »ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﻮﻟﻦ« ،از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻓﺘﺢ ﷲ ﮔﻮﻟﻦ را ﺻﺎدر
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ «وﯾﮑﯽ ﻟﯿﮑﺲ« ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﻨﺎد طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،در ﺳﺎل  ٢٠١٠ﻓﺎش ﮐﺮد ﮐﮫ دﯾﭙﻠﻤﺎت ھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮔﻤﺎن
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺰب »ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﮫ« )ﺣﺰب اردوﻏﺎن( ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ادﻋﺎ ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ً ھﻮاداران ﮔﻮﻟﻦ در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﮫ
ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﮔﺎه ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﺰب اردوﻏﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﮭﺮداری ھﺎ در ﻣﺎه ﻣﺎرس  ٢٠١۴ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺣﺎل داﻣﻨﮫ رﺧﺪادھﺎ ﺑﮫ
ﺣﺪی ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎظﺮان ﺗﺮدﯾﺪ دارﻧﺪ اردوﻏﺎن در ھﻨﮕﺎم ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺎدﺷﺪه اﺻﻼ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
روزھﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺷﮭﺮھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،آﻧﮑﺎرا و ازﻣﯿﺮ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺎھﺪ ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی دوﻟﺖ اردوﻏﺎن ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ
ﺧﺸﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎی آب ﭘﺎش ،ﮔﺎز اﺷﮏ آور و ﮔﻠﻮﻟﮫ ھﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﻌﺎرھﺎی
ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی دوﻟﺖ اردوﻏﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ» :ﻓﺴﺎد ھﻤﮫ ﺟﺎ را ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ!«
اﯾﺮان :در ﺳﺎل  ،٢٠١٣ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ھﺮ
ﯾﮏ از آن ھﺎ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ و اﺑﮭﺎم ﻓﺮو رﻓﺘﮫ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﺑﮫ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﺧﺘﻼس در ﺑﯿﻤﮫ اﯾﺮان و ﻧﻘﺶ ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر وﻗﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺣﯿﻤﯽ در آن ،اﺧﺘﻼس ﻣﺸﮭﻮر  ٣ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ و ﺣﻀﻮر ﻧﺰدﯾﮑﺎن اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در
اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ،ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ ھﺎی ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺪﯾﮫ ھﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ او ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،و ﯾﺎ
اﻓﺮادی ﺟﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮭﺮام ﺟﺰاﯾﺮی و اﻣﺮوز ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻗﺒﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﮫ ﺛﺮوت ھﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ آﯾﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از رﺳﻮخ ﻓﺴﺎد در ﭘﯿﮑﺮه ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ دارد.
ﻧﮫ در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎ ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﮫ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﭘﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ
ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎ ﮔﯿﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه ھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﮭﺮام ﺟﺰاﯾﺮی ،ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ و رﺿﺎ ﺿﺮاب و ﺻﺪھﺎ ﺗﻦ ﻣﺜﻞ آن ھﺎ ﮐﮫ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎرﺷﺎن رﺳﺎﻧﮫ ای ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .زﯾﺮا از رھﺒﺮی
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ دوﻟﺖ ،ﻣﺠﻠﺲ ،ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،وزارت اطﻼﻋﺎت ،ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن ،ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ،ﺟﻨﺎح ھﺎ و ﻗﻮا و  ،...ھﻤﮕﯽ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ آن ھﺎ را در ﺳﺎﯾﮫ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ ﺑﺮای ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ھﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎردھﺎ دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ؟
ﭼﺮا اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آن ھﺎ رﺳﺎﻧﮫ ای ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﮫ ای ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟
ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﭘﻮل ﺷﻮﯾﯽ  ٨٧ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ﻣﻌﺎدل  ۵درﺻﺪ آن ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮭﺎر ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺎﯾﺪ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﻨﺘﻘﺪان داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﮭﺎر ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ ﺑﺎ ١٢ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و اﯾﻦ ﭼﮭﺎر ﺑﺮاﺑﺮ اﺧﺘﻼس ﺳﮫ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ دادﮔﺎه آن در اﯾﺮان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﮫ طﻮل
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ھﺎﻟﮫ ای از اﺑﮭﺎم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻌﯿﺪ ﺣﯿﺪری ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ» :ﺳﻨﺪی ﮐﮫ ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ
 ٩٠اراﺋﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ ،طﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﻌﻠﯽ از آب درآﻣﺪ «.ﺣﯿﺪری ،اﻓﺰود» :ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺳﻨﺪ و
ﮔﻮاھﯽ ﮐﮫ ظﺎھﺮا از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه ،ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ«.
ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﮐﻞ رﻗﻢ ﺣﺪود  ٢ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﮫ دوﻟﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ھﯿﭻ رﻗﻤﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه و ھﯿﭻ
ﭘﻮﻟﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب دوﻟﺖ وارﯾﺰ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﮔﻮاھﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن اراﺋﮫ ﮐﺮد ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪھﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ دوﻟﺖ اﯾﺮان را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان وارﯾﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب دوﻟﺖ اﯾﺮان وارﯾﺰ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﮫ ﮔﻮاھﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه
ﻧﯿﺰ ظﺎھﺮا ﯾﺎ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﺳﻮی وی ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﺣﺪود ﭼﮭﻞ ﺳﺎل دارد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﺮوش ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و راﻧﻨﺪﮔﯽ رﯾﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی آﻏﺎز ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن  ٢۵ھﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دارد .ﺳﺎﻋﺖ  ١٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از  ۶٠ﺷﺮﮐﺖ دارد .ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺧﺒﺮھﺎ ﺟﺎ ﺑﺎز ﮐﺮده
اﺳﺖ .ھﺮ ﺑﺎر ھﻢ ﮐﮫ ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﯿﺘﺮ اول اﺳﺖ .دو روز ﭘﯿﺶ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺤﺴﻨﯽ اژه ای ،ﺳﺨﻦ ﮔﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ و دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،از
دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اطﻼﻋﺎت ﻣﻮﺳﺴﮫ »ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ« ،ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﺮان در دوره دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ رﺗﺒﮫ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﻟﺤﺎظ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ از رﺗﺒﮫ  ٨٨در ﺳﺎل  ٢٠٠۵ﺑﮫ رﺗﺒﮫ  ١٣٣در ﻣﯿﺎن ﻓﺎﺳﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن در ﺳﺎل  ٢٠١٢رﺳﯿﺪ.
در ﭼﮭﺎر ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ از ﻋﻤﺮ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد ،آﻣﺎر اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﻋﺪام ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺧﺒﺮﺳﺎزﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻋﺪام ھﺎ ،اﻋﺪام  ١۶ﻧﻔﺮ در اﺳﺘﺎن
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﮔﺮوه ﺟﯿﺶ اﻟﻌﺪل در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن ﺗﻌﺪادی از ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎن ﺷﺪ.
ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ دو زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮد ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﮔﻠﭙﺮی ﭘﻮر و ﺷﯿﺮﮐﻮ ﻣﻌﺎرﻓﯽ ﻧﯿﺰ در ھﻤﯿﻦ ﻣﺪت اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد اﻋﺪام ھﺎی ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ﭼﮭﺎر ﻣﺎھﮫ
اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ھﺮ ﭼﻨﺪ در آﺳﺘﺎﻧﮫ ﺳﻔﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﺟﻼس ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺗﻌﺪادی از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ آزاد ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻓﻌﺎﻻن
داﻧﺶ ﺟﻮﯾﯽ ،ﺷﻌﺮا ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و وب ﻧﮕﺎران ،ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ؛ ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻻن آزادی زﺑﺎن ھﺎ ﻣﺎدری ،ھﻢ ﭼﻨﺎن اداﻣﮫ دارد.
در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎزداﺷﺖ ھﺎی ﮔﺮوھﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﺎﯾﺒﺮی و اﻋﻀﺎی ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺎرﻧﺠﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﻓﻌﺎﻻﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ اطﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ رو ﺑﮫ دﯾﻮار اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و دﺳﺖ ھﺎﯾﺸﺎن از ﭘﺸﺖ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای
ﺑﯽ.ﺑﯽ.ﺳﯽ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﮫ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ﺟﻤﻌﮫ  ٨ﺷﮭﺮﯾﻮر  ،١٣٩٢از ﺳﻄﺢ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﺣﺎﮐﯽ ﺳﺖ ﺣﻀﻮر ﮔﺸﺖ ھﺎی ارﺷﺎد در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ طﯽ روزھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺪﭘﻮﺷﺸﺎن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ در اﯾﻦ ﻣﺪت در ﻣﯿﺎدﯾﻦ و اطﺮاف ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺰرگ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﺧﺒﺎر درﯾﺎﻓﺘﯽ در ﻋﯿﻦ از ﺣﻀﻮر
ﭘﺮرﻧﮓ ﻣﺎﻣﻮران ﮔﺸﺖ ارﺷﺎد در ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﻔﺮﺟﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ھﻤﭽﻮن ﻓﺮﺣﺰاد ،درﺑﻨﺪ ،درﮐﮫ ،ﻟﻮاﺳﺎن و ﺣﺘﯽ ﺗﻮﭼﺎل و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺪﭘﻮﺷﺸﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد.
ﻋﺼﺮ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﮐﮫ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮑﯽ از ﮐﻨﺴﺮت ھﺎی ﭘﺮﻣﺨﺎطﺐ ﺑﻮد ،ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود اﻓﺮاد ﺑﺪﭘﻮﺷﺶ
ﺑﮫ ﮐﻨﺴﺮت ،ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد ﺑﺪﺣﺠﺎب را ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
 ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ روز ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ  ١٨دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٢٧ - ٢٠١٣آذرﻣﺎه  ،١٣٩٢ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ »وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان« راﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ٨۶ .ﮐﺸﻮر ﺑﮫ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ رای ﻣﺜﺒﺖ و  ٣۶ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ رای ﻣﻨﻔﯽ دادﻧﺪ .آرای  ۶١ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﮫ ) ١٩ﻧﻮاﻣﺒﺮ  (٢٠١٣در ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺳﻮم ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ »ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ در ﮐﻤﯿﺘﮫ
ﺳﻮم  ٨٣رای ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺖ.
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ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ ﺧﻮد ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻮد را درﺑﺎره »ﻧﻘﺾ ﺟﺪی و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« و »ﺗﺪاوم ھﺸﺪاردھﻨﺪه« اﺟﺮای ﮔﺴﺘﺮده
اﺣﮑﺎم اﻋﺪام در اﯾﺮان اﺑﺮاز ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ ،درﺑﺎره اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﻋﺪام ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫ رﯾﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ ﮐﮫ اﻋﺪام در ﻣﻼء ﻋﺎم را ﻣﻨﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﯾﻦ اﻗﺪام ھﻢ ﭼﻨﺎن اداﻣﮫ
دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ از اﻋﺪام ھﺎی ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ ﮔﺮوھﯽ و اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺪون اطﻼع ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ،اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺻﺪور و اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺮای اﻓﺮاد زﯾﺮ  ١٨ﺳﺎل و اﻓﺮادی ﮐﮫ در زﻣﺎن ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﮐﻢ ﺗﺮ از  ١٨ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ،اداﻣﮫ دارد و
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻘﺾ ﺗﻌﮭﺪات اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،اﺧﯿﺮا »اﻋﺪام« را ﺣﮑﻤﯽ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ از ﻗﺮآن و اﺳﻼم ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻋﺪام ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ اﺳﻼم اﺳﺖ
زﯾﺮا ﻗﺼﺎص »ﻧﺺ ﻗﺮآن« اﺳﺖ.
در ﻣﺎه ھﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﮫ وﯾﮋه ﭘﺲ از آﻏﺎز ﮐﺎر دوﻟﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎر اﻋﺪام ھﺎ در اﯾﺮان ﺑﮫ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﭙﺎرش ھﺎی ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮی از زﻣﺎن روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ٢٠٠ﻧﻔﺮ در اﯾﺮان اﻋﺪام ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ھﺎ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ
از  ۴٠٠ﻣﻮرد اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻋﺪام در اﯾﺮان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از اﺗﮭﺎم ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﺤﺎرﺑﮫ« اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ »ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ و ﺻﺮﯾﺤﯽ« ﻧﺪارﻧﺪ و ﺷﮭﺮوﻧﺪان اﯾﺮان ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﮭﺎم ھﺎﯾﯽ
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ اﻋﺪام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از »ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﻣﺠﺎزات ﯾﺎ رﻓﺘﺎرھﺎی ﺧﺸﻦ ،ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ از ﺟﻤﻠﮫ ﻗﻄﻊ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن و ﺷﻼق زدن«
اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺪی ﺑﺮای آزادی ﺗﺸﮑﻞ و ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ و آزادی ﺑﯿﺎن و ﻋﻘﯿﺪه ،از ﺟﻤﻠﮫ از طﺮﯾﻖ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ،ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﯾﺎ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺤﺘﻮای آن ،اﺧﻼل در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺎھﻮاره ای از طﺮﯾﻖ ارﺳﺎل ﭘﺎرازﯾﺖ ،ﺳﺎﻧﺴﻮر ﯾﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒ روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻣﺠﻼت ،از
دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻧﻘﺶ ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪان اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ آن ھﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ارﻋﺎب ،آزار و ﭘﯿﮕﺮد ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،اداﻣﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ،اداﻣﮫ ﺗﺒﻌﺾ ﻋﻠﯿﮫ اﻗﻠﯿﺖ ھﺎی ﻣﻠﯽ و
زﺑﺎﻧﯽ و ﺗﺪاوم آزار ،ﺗﺎ ﺣﺪ زﺟﺮدھﯽ و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،از دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی ﺟﺪی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮔﺰارش ھﺎی دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﻧﯿﺰ ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه وﺿﻌﯿﺖ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان )اﺣﻤﺪ ﺷﮭﯿﺪ( ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻤﻮده و ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ اراﺋﮫ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
 وزﯾﺮ ﮐﺎر دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ،از ﺧﻄﺮ ﺑﯽ ﮐﺎری  ١۴٠ھﺰار ﮐﺎرﮔﺮ دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮ داده و ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ :ﺑﮫ طﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ١۴٠ھﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﺮز ﺑﯽ ﮐﺎری ھﺴﺘﻨﺪ.او ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ :در دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺣﺘﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ھﻢ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯽ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ!
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ ،ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ ﮐﮫ در ﺟﻠﺴﮫ ﮔﺮوه اﺷﺘﻐﺎل ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻗﺮﭼﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻧﺮخ ﺑﯽ ﮐﺎری در ﮐﺸﻮر ،ادﻋﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ
ﻧﯿﺰ ﮐﺮد» :در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﺪود  ٢/۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻐﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﯾﺮای اﻧﺠﺎم آن ﻧﺪارﻧﺪ «.او ،درﺑﺎره اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ھﺎی ادﻋﺎﯾﯽ ﺧﻮد ،ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﻣﯿﺰان ﺑﯽ ﮐﺎری در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارش ھﺎ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﯾﺮان درﮔﯿﺮ ﺑﯽ ﮐﺎری و ﯾﺎ ﺑﯽ ﮐﺎری ﭘﻨﮭﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ھﺎ ﺑﮫ طﻮر روزاﻧﮫ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﯽ ﮐﺎری در اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ .دوﻟﺖ ھﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،وﻋﺪه ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻣﯽ روﻧﺪ
و ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮان از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﯽ ﮐﺎری ،ﺣﺘﺎ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ دﺳﺖ ﻣﺰدھﺎ ،ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻌﺪادی از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی ﺻﺮف ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد و ھﻤﮫ طﺒﻘﮫ ای ھﺎﯾﺸﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻢ ﭼﻨﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آن ھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺿﺎ
ﺷﮭﺎﺑﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ وﺿﻊ ﺟﺴﻤﯽ ﺷﺎن ﺑﮫ ﺷﺪت وﺧﯿﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ھﻢ ﭼﻨﺎن از آزادی و ﻣﺪاوای آن ھﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
 در ھﺸﺖ ﻣﺎھﮫ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﯿﺶ از  ٢ھﺰار ﺣﺎدﺛﮫ در ﮐﺸﻮر رخ داده ﮐﮫ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺣﻮادث ٣٣٩ھﺰار ﻧﻔﺮ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و  ١٨١ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﺪادی ھﻼل اﺣﻤﺮ از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﻣﮭﺮ ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ھﻼل اﺣﻤﺮ ﮐﺸﻮر در ھﺸﺖ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری در  ٢۵ھﺰار ﺣﺎدﺛﮫ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .زﻟﺰﻟﮫ زدﮔﺎن آذرﯾﺎﺑﺠﺎن ،ھﻢ
ﭼﻨﺎن در ﭼﺎدرھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دادرﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
 ﺗﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﮫ ای اﯾﺮان و  ۵+١در ژﻧﻮ ﭘﺲ از  ١٠ﺳﺎل ﻣﻨﺎﻗﺸﮫ :در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٢ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  - ٢٠١٣اول آذر  ،٩٢ھﯿﺌﺖ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮان ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ »ﺟﻮادظﺮﯾﻒ« وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ و وزرای ﺧﺎرﺟﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﮔﺮوه ) ۵+١آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،روﺳﯿﮫ ،ﭼﯿﻦ و آﻟﻤﺎن( ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﺪﯾﻦ دور ﻣﺬاﮐﺮه در ژﻧﻮ
ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ در ﺑﺎﻣﺪاد  ٢٢ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺴﺘﮫ ای اﯾﺮان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ دھﮫ ﻣﻨﺎﻗﺸﮫ اﯾﺮان و ﻏﺮب ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺴﺘﮫ ای
اﯾﺮان ﭘﺎﯾﺎن داد .در اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﮫ ﺣﻖ »ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی« اﯾﺮان از ﺳﻮی ﻏﺮب ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰارش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ٢٠١٣در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،دﺳﺖ ﮐﻢ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ٢٠١٣ﭼﻨﺪ دور
ﻣﺬاﮐﺮه ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن دﯾﭙﻠﻤﺎت ھﺎی اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد.
وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ اﯾﺮان ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ظﺮﯾﻒ در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﻦ آن در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٢٠١٣در ﻧﺸﺮﯾﮫ »ﺗﺎﯾﻢ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻣﺬاﮐﺮه ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺻﺮﯾﺤﺎ اﻧﮑﺎر
ﻧﮑﺮد و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره را »ﻓﺮﺿﯽ« ﺧﻮاﻧﺪ.
ﺷﻮاھﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﺑﻘﮫ اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات را ﺳﺎل  ٢٠١٢اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺷﻤﺎری از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ھﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﭘﻨﮭﺎن ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﯾﺮان از ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻋﻠﻨﯽ
ﮐﺮدن ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات و ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻟﻮران ﻓﺎﺑﯿﻮس ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮔﻔﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از اﺑﺘﺪا از طﺮﯾﻖ ھﻤﺘﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ او ،ﺟﺎن ﮐﺮی در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺬاﮐﺮات ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ دوﺟﺎﻧﺒﮫ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ
اﺳﺖ .او اﻓﺰود راﯾﺰﻧﯽ ھﺎی ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ دو ﮐﺸﻮر زﻣﯿﻨﮫ اﻣﻀﺎی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﮫ ژﻧﻮ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد.
ﻧﺸﺮﯾﮫ »ﮔﻠﻮب اﻧﺪ ﻣﯿﻞ« ﭼﺎپ ﮐﺎﻧﺎدا در  ١٢دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٢٠١٣ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از ﭘﻮﻧﯿﺖ ﺗﺎﻟﻮار ،ﻣﺸﺎور ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﮔﺰارش داد ﮐﮫ او ﭘﯿﺶ و ﺑﻌﺪ
از ﭘﯿﺮوزی ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﻋﻤﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺳﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻤﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮی و ﺗﺒﺎدل ﭘﯿﺎم ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .او ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آزادی ﭼﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
در اﯾﺮان ﭘﺎدرﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﮐﮫ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ،
در ﺳﻄﺤﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ھﻢ ارﺗﺒﺎط ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﻠﻔﻨﯽ روﺣﺎﻧﯽ و ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ و ﻣﺬاﮐﺮه دو ﻧﻔﺮه ظﺮﯾﻒ و ﺟﺎن ﮐﺮی از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪادھﺎی ﺳﻔﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ،اﯾﺮان و
ﮔﺮوه  ١+۵ﭘﺲ از ﺳﺎل ھﺎ ،در ﺳﻄﺢ وزﯾﺮان ﺧﺎرﺟﮫ درﺑﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ھﺴﺘﮫ ای ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ،در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ھﯿﺌﺖ اﯾﺮاﻧﯽ از ﻧﯿﻮﯾﻮرک از ﺗﻼش ھﺎی آن ھﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد اﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺧﯽ اﺗﻔﺎق ھﺎ از ﻧﻈﺮ او »ﻧﺎ ﺑﺠﺎ« ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﮐﺒﺮ ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم دو روز ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﮫ ژﻧﻮ ﺑﮫ روزﻧﺎﻣﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻓﺎﯾﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﯾﻤﺰ ﮔﻔﺖ ،ﺑﺪون ﺷﮑﺴﺖ
ﺗﺎﺑﻮی ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد.
در ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﮫ ژﻧﻮ ﺑﮫ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ھﺴﺘﮫ ای اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺧﻄﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی آن ھﺎ در ﺟﮭﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻼح
ھﺴﺘﮫ ای در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
ﺷﻤﺎری از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ارﺷﺪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﺘﻘﺎدھﺎی ﺗﻨﺪی ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ ھﺎی ژﻧﻮ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﮫ ھﯿﭻ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﮫ ژﻧﻮ در اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﯽ دارد ﮐﮫ ھﺮ دو ﮐﺸﻮر آن ھﺎ را »ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﻨﺪرو« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ .در اﯾﺮان ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎری
ظﺮﯾﻒ ﺷﺪﻧﺪ.

۴

دﻓﺎع ﺧﺎﻣﻨﮫ ای از ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﮫ ژﻧﻮ و ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪن طﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ او ﭘﯿﺶ از روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺿﺮورت ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﻨﺎﻗﺸﮫ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺗﻤﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ ﺧﺎﺗﻤﮫ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رھﺒﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،روح ﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ آن را آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ »ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺟﺎم زھﺮ« ﺗﺸﺒﯿﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
او ،ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ﺗﻤﺎم اﺑﺮاز ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﭼﺮﺧﺶ و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ از ﺷﻌﺎرھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »ﻧﺮﻣﺶ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﮫ« و
»اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﯾﺎده ﺧﻮاھﯽ ھﺎ« ﻏﺮب ﺟﻠﻮه دھﺪ.
 ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﮫ در وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺪود  ٧٠٠ﺷﮭﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ .اﺑﺮاھﯿﻢرﺣﯿﻢ ﭘﻮر ،ﻣﻌﺎون آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﮫ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ اﯾﺮان ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﻣﺎ ﺣﺪود  ۶ھﺰار زﻧﺪاﻧﯽ و  ٧٠٠اﻋﺪاﻣﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ دارﯾﻢ«.
ﻣﻌﺎون وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ادﻋﺎ اﺳﺖ» :ﻣﺎﻟﺰی ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره روﺑﺮوﺳﺖ و اﻓﺮادی ﮐﮫ اﻗﺪام ﺑﮫ ﻗﺎﭼﺎق
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﺳﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎی ﺧﻮش ﻧﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﺮدد و ﺳﻔﺮھﺎی آن ھﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ«.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺳﻔﯿﺮ اﻧﺪوﻧﺰی در ﺗﮭﺮان ،ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ  ۵٠٠اﯾﺮاﻧﯽ در زﻧﺪان ھﺎی اﻧﺪوﻧﺰی ﻣﺤﺒﻮس ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای  ۴٧ﻧﻔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺟﺮم ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﺣﮑﻢ اﻋﺪام
ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﺣﺴﻦ ﻗﺸﻘﺎوی ،ﻣﻌﺎون ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ ﭼﺎپ ﺗﮭﺮان ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﺎل  ٨٨ﺑﯿﻦ ۵٠ﺗﺎ  ١٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ اﯾﺮان را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻗﺸﻘﺎوی ،درﺑﺎره ﺷﻤﺎر اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﺎل  ٨٨از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ﺑﮫ ﺷﻤﺎره روز ھﺸﺘﻢ دی ﻣﺎه روزﻧﺎﻣﮫ »ﺷﺮق« ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ» :اﮔﺮ در ﯾﮏ،
دو ،ﺳﮫ ﻣﺎه اوج ﺣﻮادث ﻣﯿﺰان ﻣﮭﺎﺟﺮت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺗﺎ آﺧﺮ اﯾﻦ طﻮر ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﯾﮏ ﻋﺪه رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ۵٠ ،ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ١٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از اﯾﻦ
ھﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ«.
ﻣﻌﺎون وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ »از ﻣﺠﻤﻮع ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج ،اﯾﻦ آﻣﺎر  ۵٠ﯾﺎ ١٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﮕﺮ ﭼﻘﺪر زﯾﺎد
اﺳﺖ« و »ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﻣﻮج ،ﻣﻮج ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﻠﯿﺖ آﻣﺎر اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،آﻣﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ھﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮد اﯾﻦ ﺣﺮف دوم اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد«.
 ﻧﯿﻤﮫ آذر ﻣﺎه  ٢٩ ،١٣٩١داﻧﺶ آﻣﻮز ﭘﯿﺮاﻧﺸﮭﺮی در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ .دو داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﺪت ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ و از  ٢٧داﻧﺶ آﻣﻮز دﯾﮕﺮھﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ  ١٢داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺪﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ و ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﻮد.
ﻣﺪرﺳﮫ ﺷﯿﻦ آﺑﺎد ﭘﯿﺮاﻧﺸﮭﺮ اوﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﺒﻮد .ﻣﺪرﺳﮫ ﮔﯿﻼن ،ﻣﺪرﺳﮫ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﻣﺪرﺳﮫ ﻓﺎرس ،ﻣﺪرﺳﮫ ﭼﺎﺑﮭﺎر و آﺗﺶ ﺳﻮزی ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ ،ھﻤﮫ ﺑﮫ
ﺧﺎطﺮ ﻓﻘﺪان وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺗﮭﺮان ﺷﻠﻮغ ﺳﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ .آن ھﺎ ﺑﺮای اداﻣﮫ روﻧﺪ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آﻣﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ ھﻨﻮز ﻧﮫ وزارت
ﺣﺎﻻ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ  ١٢ﮐﻮدک ﺷﯿﻦ آﺑﺎدی ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎن در
ِ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺪاوای آن ھﺎ وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﯾﺨﺘﮫ و ﻧﮫ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺧﯿﺮا رادﯾﻮ ﻓﺮدا ﺑﺎ ﭘﺪر ﯾﮑﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﺧﻮد داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﺷﻌﻠﮫ ھﺎی آﺗﺸﯽ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن داﻧﺶ آﻣﻮز را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﺷﺎدﮐﺎم ،ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺪاوای ﺑﭽﮫھﺎ در ﺗﮭﺮان ھﺴﺘﯿﺪ؟
»ﻣﺪت ﺳﮫ ﻣﺎه اﺳﺖ .ﺳﮫ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﯿﺮاﻧﺸﮭﺮ و ﺳﺮدﺷﺖ ،ﺟﻠﺴﮫ ای ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﭽﮫ ھﺎ
را ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﺐ ﮐﻮﺛﺮ )در ﺗﮭﺮان( ﺑﺒﺮﯾﻢ .در آن ﺟﺎ از ﮐﻞ ﺑﺪن ﺑﭽﮫ ھﺎ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ در ﻣﺪت  ٢٠روز ﺑﭽﮫ ھﺎ را در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
دﮐﺘﺮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اوﻟﯿﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،درﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣﺎه رﺳﯿﺪه و ھﯿﭻ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﮭﺮان ھﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ
طﺮف ،آن طﺮف ﻣﯽ روﯾﻢ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺎطﻤﮫ زھﺮا ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﺐ ﮐﻮﺛﺮ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻄﮭﺮی ،و وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ھﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﮫ ای ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﻢ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻣﺮوز ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﮫ دﻧﺒﺎل ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﯾﻢ .ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ رﻓﺘﻦ ﭘﯿﺶ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ،و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺮوز از ﺳﺎﻋﺖ  ٢ﺗﺎ
ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﺟﻠﻮی اداره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﻮدﯾﻢ وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﺻﺪای ﻣﺎ ﮔﻮش ﻧﺪاد«.
دﺧﺘﺮ ﺷﻤﺎ ،ﺳﯿﻤﺎ ﺷﺎدﮐﺎم ،ﭼﻘﺪر آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دارد؟
» ٣۵درﺻﺪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ،ﺳﻨﺶ  ١١اﺳﺖ ،و ﮐﻞ ﺻﻮرت ،دﺳﺖ ھﺎ و زﯾﺒﺎﯾﯽ اش را از دﺳﺖ داده .ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ اﺳﺖ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻼ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺟﻠﻮی آﯾﻨﮫ ﺧﻮدش
را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ روز ﻏﻤﻨﺎک و ﻏﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ .داﺧﻞ )اﺗﺎق( ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .ﯾﺎ ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ داﺧﻞ ﺟﻤﻌﯽ ،ﺟﺸﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﻣﯽ روﯾﻢ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ
ﻧﻤﯽ آﯾﻢ و ﺧﻮدش را ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ«.
ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑﭽﮫ ھﺎ اﯾﻦ طﻮر ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،دﭼﺎر ﺑﺤﺮان روﺣﯽ رواﻧﯽ ھﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ،آﯾﺎ رواﻧﮑﺎوی دﺧﺘﺮ ﺷﻤﺎ را دﯾﺪه و ﭼﻨﯿﻦ درﻣﺎن
ھﺎﯾﯽ ھﻢ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﮫ؟
»ﻧﮫ ھﯿﭻ ﮐﺎری از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه ،ﺗﻨﮭﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﭘﯿﺮاﻧﺸﮭﺮ ،ﻣﺪرﺳﮫ ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﺑﺮای  ٢۶ﻧﻔﺮ راه اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس  ٣٠ﺳﺎﻟﮫ،
واﻟﺴﻼم .ﮐﻼس ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ  ٢۶ﺑﭽﮫ راه اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻧﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮﺑﯽ و ﻧﮫ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ،ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺪارد... «.
ﺳﻮرﯾﮫ :ﺳﺎل  ٢٠١٣ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﮫ ،ﺳﺎل ﺳﯿﺎھﯽ ﺑﻮد .رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و ﻓﺮار و ﻗﺤﻄﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﮫ ﻣﻮج ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﻧﯿﺮوھﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺴﻠﺢ آن ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺟﮭﺎدی ھﺎ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﮫ را ﺑﺎ ﻣﺨﺎطﺮات زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن ،زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن
ﺧﻮد در ﺣﺎل ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺎﺷﺎﻧﮫ ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﺎن ﺧﻮد را در ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﯾﮫ از دﺳﺖ داده اﻧﺪ ﺑﮫ ﺑﯿﺶ از  ١٢٠ھﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﻧﻔﺮ آواره ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺣﺪود ﺳﮫ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻮری ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻓﺮار ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﻨﺎه ﺟﻮﯾﺎن اﻏﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﯿﮫ ،ﻟﺒﻨﺎن
و اردن رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از آوارﮔﺎن ﺳﻮری ﮐﻮدک ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﯽ از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه و اﻏﻠﺐ ﺑﺪون ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﭽﮫ ھﺎ ھﻤﺮاه ﻣﺎدران ﺷﺎن در ﭼﺎدر در ﯾﮏ اردوﮔﺎه ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن در ﻟﺒﻨﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاھﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﻌﺎدل  ۶/۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﺳﻮری آواره ای ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ طﯽ دو ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ اﺧﯿﺮ ﺑﮫ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﺧﺎن و ﻣﺎﻧﺸﺎن ﮔﺮﯾﺨﺘﮫ اﻧﺪ.
واﻟﺮی آﻣﻮس ،ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  ٢ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ٣٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﭘﻨﺎه ﺟﻮﯾﺎن ﺳﻮری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﻤﮏ ھﺎ اﻓﺰون ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺑﯿﺶ از  ٩ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٣٠٠ھﺰار ﺳﻮری طﯽ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر  ٢ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ٣٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻨﮭﺎ
 ۶٢درﺻﺪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﮏ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮآوردھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺷﺪن ﺣﺪود  ۴٠درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻮرﯾﮫ از ﮐﺸﻮرﺷﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻤﮏ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﮫ از ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و از طﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﮫ آوارﮔﺎن ﺳﻮری ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﻤﮏ ھﺎ ﺑﮫ وﯾﮋه ﺧﻮراک و ﭘﺘﻮ ،ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﮭﻢ ﺗﺮ از ھﻤﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﻣﻮرد در اﺛﺮ ﺣﻤﻼت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﺑﯿﺶ از  ١۴٠٠ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ ،رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﮫ ھﺸﺪار داده ﺑﻮد ﮐﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺒﻮر از »ﺧﻄﺮ ﻗﺮﻣﺰ« اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﺟﺪی ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .اوﺑﺎﻣﺎ٣٠ ،
آﮔﻮﺳﺖ  -ھﺸﺘﻢ ﺷﮭﺮﯾﻮر ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﺠﺎزات ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﮫ ﺑﺎزﺗﺎب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮده ای را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻧﮭﺪام
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﻮرﯾﮫ اﻗﺪام ﻗﺎطﻊ ﺗﺮی ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺳﺮان روﺳﯿﮫ و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﻣﻮرد طﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﺿﺮﺑﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ .در
 ١۴ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ روﺳﯿﮫ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ﺧﻮاھﺎن اﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﻮرﯾﮫ ظﺮف ﻣﺪت »ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ« ﻣﻮﺟﻮدی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺎظﺮان اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻗﺮار دھﺪ .ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺳﻮرﯾﮫ از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎم ﭼﮭﺎرم را در دﻧﯿﺎ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
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طﺮح روﺳﯿﮫ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﮫ در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه از اﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺻﻮرت ﺑﺮداری و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺎم ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﮭﺪام اﯾﻦ
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﺪ .ﻗﺮار اﺳﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﮭﺪام در ﻧﯿﻤﮫ اول ﺳﺎل  ٢٠١۴ﺧﺎﺗﻤﮫ ﯾﺎﺑﺪ .ﻓﺸﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی روﺳﯿﮫ و ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻮرﯾﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﯾﻦ طﺮح
ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد از ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ طﺮح ھﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ھﻢ ﭼﻨﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺳﻮرﯾﮫ اﺳﺖ و ﮔﺰارﺷﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد دﻓﻌﺎت ﮐﺎرﺑﺮد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﻣﺎ
ھﻨﻮز ﺑﮫ طﻮر ﻗﺎطﻊ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﮫ ﮐﺎم ﯾﮏ از طﺮﻓﯿﻦ ﻣﻨﺎزﻋﮫ )ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﺴﻠﺢ( اﺳﻠﺤﮫ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ ﮔﺰارش ﻗﺎطﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮ اﯾﻦ
اﺗﮭﺎم ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﺷﻮد ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﮫ دادﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻨﮕﯽ ارﺟﺎع دھﺪ.
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﺪم اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮوه ھﺎی ﺳﮑﻮﻻر و ﻣﯿﺎﻧﮫ رو در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﺎن و
ﺟﮭﺎدی ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ داﺧﻠﯽ .ﮔﺮوه ھﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﺳﺎل  ٢٠١٣ﻣﯿﻼدی ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﺮوه ھﺎی ﺟﮭﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺒﮭﮫ ﺟﮭﺎدی »اﻟﻨﺼﺮ« در ﺣﺎل ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ از ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب ﺳﻮرﯾﮫ در دﺳﺖ اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﺎن ﺗﻨﺪرو ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺒﮭﮫ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﺒﮭﮫ اﻟﻨﺼﺮه و دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺎم و ﻋﺮاق اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺳﻮی
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ھﻢ زﻣﺎن ورود ﻧﯿﺮوھﺎی ﺣﺰب ﷲ و درﮔﯿﺮﺷﺪن ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﯾﮫ ﻧﯿﺰ اوﺿﺎع اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺳﻮرﯾﮫ ﻣﺮدم ﮐﺮد اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در ﺣﺎل اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﮫ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺑﯿﺶ ﺗﺮ و
ﺳﺴﺖ ﺷﺪن راﺑﻄﮫ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ،زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﯽ اﻓﺮاطﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ اﻟﻘﺎﻋﺪه در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
آﻣﺎده ﮔﺮدد و ﻣﻨﻄﻘﮫ را ﺑﮫ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ھﺎی زﯾﺎدی ﺳﻮق دھﺪ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﯽ ،ﺷﯿﻌﯽ،ﻋﻠﻮی ،دروز ،ﻣﺴﯿﺤﯽ ،و ﯾﮭﻮدی
ﻣﻨﺎزﻋﮫ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و آن ھﺎ را در ﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ ھﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﺎﺣﯿﮫ ای و ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﮐﻨﺪ .ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﭘﺎی ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﮫ ،ﻟﺒﻨﺎن،
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻋﺮاق و ﺣﺘﯽ اﯾﺮان را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﯽ ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﺻﻤﮫ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.
ظﺮف دو ھﻔﺘﮫ اﺧﯿﺮ و آﺳﺘﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ژﻧﻮ  ،٢ﺗﻨﮭﺎ در ﺷﮭﺮ ﺣﻠﺐ در ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﯾﮫ  ۵١٧ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﮫ و ﺻﺪھﺎ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺻﻠﺢ ﺳﻮرﯾﮫ  ٢٢ژاﻧﻮﯾﮫ  - ٢٠١۴دوم ﺑﮭﻤﻦ  ،١٣٩٢ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ھﻤﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .رژﯾﻢ
اﺳﺪ ھﻢ ﮐﻢ ﺗﺮ از ھﻤﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ھﻤﮑﺎری اﺳﺖ .ﮐﻢ ﺗﺮ ﮐﺴﯽ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﮫ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،راه ﺣﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد.
ﻣﺼﺮ :در دوازدھﻢ ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ  ،٢٠١٢رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﻣﺬھﺒﯽ ،ژﻧﺮال ﻋﺒﺪل اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﯿﺴﯽ رﯾﯿﺲ اطﻼﻋﺎت ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ دﻓﺎع ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ
ﺷﺎﯾﺪ آن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺴﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ژﻧﺮال اﻟﺴﯿﺴﯽ ،ﮐﻢ ﺗﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻋﻠﯿﮫ او اﻗﺪام و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻨﺪ .در روزھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ،٢٠١٢ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮی ھﺎ
ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﯿﺪان ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻗﺎھﺮه دﺳﺖ ﺑﮫ راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ زدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﯽ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺬھﺒﯿﻮن ﺑﮫ
ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﮐﮫ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺮدﻧﺪ و دﺳﺖ ﮐﻢ ده ﻧﻔﺮ را ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣﺮﺳﯽ ،طﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن
آن ھﺎ زﻧﺎن ،داﻧﺶ ﺟﻮﯾﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان و ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺮدم آزاده ،طﺮﻓﺪاران ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺒﺎرک ،اﻗﻠﯿﺖ ھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ )ﻗﺒﻄﯽ ھﺎ( و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻏﯿﺮواﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﺧﻮان ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﯽ ،ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﻣﻮﻓﻘﯽ داﺷﺖ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺑﻮد.
اﮔﺮﭼﮫ ﺗﻈﺎھﺮات ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎھﯿﺘﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺒﺎرک ،ﺷﺪت ﺑﯿﺶ ﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺑﮭﺎر ٢٠١٣
اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻈﺎھﺮات ،ارزاق ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺳﻮﺧﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ھﺎ و ﺑﺮق در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﮐﻤﯿﺎب ﺷﺪ و ﺷﮭﺮھﺎی ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺮ ﻓﻠﺞ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد
ﺑﯿﺶ ﺗﺮی از ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﻮد.
ﺗﻈﺎھﺮات از اواﯾﻞ ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﺷﮑﻞ ﺗﺎزه ای ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺼﺮی ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺟﻤﻊ آوری اﻣﻀﺎی ﻣﺮدم و طﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪی
ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮭﻀﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﮫ ﻧﺎم »ﺗﻤﺮد« ﺑﮫ ﺧﻮد ﻧﮭﺎده ﺑﻮد در آﺳﺘﺎﻧﮫ اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ ﺟﻤﻊ آوری ﺑﯿﺶ از  ٢٠ﻣﯿﻠﯿﻮن رای ﺷﺪ و و
در اواﺳﻂ ﻣﺎه ژوﺋﻦ  ٢٠١٣ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺑﻮد ﮐﮫ ژﻧﺮال ال ﺳﯿﺴﺴﯽ ﭘﺎی ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﻧﮭﺎد و در ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ای ﻣﺼﺮ را
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ دو ﮔﺮوه ﺣﺎﻣﯿﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﺮﺳﯽ ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ اﻟﺴﯿﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی دروﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺮﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و اﻣﮑﺎن وﻗﻮع ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻮک ﺷﺪﻧﺪ .دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮ از رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی
اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﯿﺴﯽ و ﻣﺮﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ژﻧﺮال ﺧﻮاھﺎن ﮔﺰﯾﻨﺶ ﯾﮏ ھﯿﺎت دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ در آن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ و دوﻟﺖ ﻗﺪرت
ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻠﯿﮫ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻣﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪه اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻠﻊ ﯾﺪ و ﺧﻮد ﻣﺮﺳﯽ از رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری
ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﺮﺳﯽ ﺑﺎ ھﻤﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ژﻧﺮال ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻧﺸﺪ.
ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﯿﻦ ژﻧﺮال و رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر و در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ،در آﺳﺘﺎﻧﮫ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻣﺮﺳﯽ ،در اول ﻣﺎه ﺟﻮﻻی  ،٢٠١٣ھﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ
از طﺮﯾﻖ ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﺮﺳﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ و ﻣﯿﺪان ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻗﺎھﺮه ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و در اوﻟﯿﻦ روزھﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ از ﺗﻈﺎھﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﺪاوم ﺗﻈﺎھﺮات ،ژﻧﺮال اﻟﺴﯿﺴﯽ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دوﻟﺘﯽ ﻣﺼﺮ ظﺎھﺮ ﺷﺪ اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم  ۴٨ﺳﺎﻋﺘﮫ ای را ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮد...» :اﮔﺮ از ﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﺮدم ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﮑﻨﯽ ﻣﺎ وظﯿﻔﮫ ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ راه آﯾﻨﺪه را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ «.و ﻣﺮﺳﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن را »ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل« ﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ
دھﻢ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﻢ ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار ﮔﯿﺮد «.ﺳﮫ روز ﺑﻌﺪ اوﻟﯿﻦ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺼﺮ ،زﻧﺪاﻧﯽ ﮔﺎرد ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﮫ اﺳﺖ و در روز
ﭼﮭﺎرم »ﻋﺪﻟﯽ ﻣﻨﺼﻮر« ﮐﮫ رﯾﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺼﺮ )ﺗﻮﺳﻂ ژﻧﺮال اﻟﺴﯿﺴﯽ( ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ای از ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﺼﺮ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺪرت در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﮐﻮﯾﺖ در ﺟﮭﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺣﺎﮐﻢ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ دﻻر ﮐﻤﮏ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺳﻮﺧﺖ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺮ ﺳﺮازﯾﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ دوﻟﺖ ھﺎ زﻣﺎﻧﯽ از اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﯽ ھﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
واﮐﻨﺶ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺎ ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ ﻣﺮﺳﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن آن ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﭼﻨﺪﯾﻦ دھﮫ ﺣﺎﻣﯽ ارﺗﺶ و ﮐﻮدﺗﺎﭼﯽ ھﺎ ﺑﻮد اﮐﻨﻮن از
ﻣﺮﺳﯽ و اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .واﮐﻨﺶ اوﻟﯿﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻟﻐﻮ ﻣﺎﻧﻮرھﺎی دوﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﺎ ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد .آﻣﺮﯾﮑﺎ
در آﻏﺎز ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﮐﮫ »آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﯾﻨﺪه ﻣﺼﺮ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ« ﮐﻤﮏ ﻧﻘﺪی ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﮫ ﻣﺼﺮ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺨﺸﯽ
از اﯾﻦ ﮐﻤﮏ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﮫ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺒﺎرک رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر اﺳﺒﻖ ﻣﺼﺮ از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه دوﻟﺖ ﻣﺮﺳﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﻠﻄﮫ دوﻟﺖ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ارﺗﺶ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،٢٠١٣ﺑﮫ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه اﻣﻮال اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺼﺎدره ﺷﺪه و ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
آﻧﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
روز ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ٢۴دﺳﺎﻣﺒﺮ ،در اﻧﻔﺠﺎری ﮐﮫ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮ ﭘﻠﯿﺲ در ﺷﮭﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﮫ در ﺷﻤﺎل دﻟﺘﺎی ﻧﯿﻞ رخ داد ١۵ ،ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﮫ و  ١۴٠ﻧﻔﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﺴﺎم ﻋﯿﻨﯽ ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وزﯾﺮ ،اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ را ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺎدﺛﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و آن ھﺎ را ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ وزارت ﮐﺸﻮر ،ھﺮ
ﻣﺼﺮی ﮐﮫ ﮐﮫ از اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﮫ و در ﺗﻈﺎھﺮات آن ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻮﯾﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﻗﺎﻧﻮن
ﺟﺰاﯾﯽ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی را ﺣﺪاﻗﻞ  ۵ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪن اﺧﻮان ،ﭘﻠﯿﺲ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ و از روز ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ  ٢۵دﺳﺎﻣﺒﺮ ،ﺷﺮوع ﺑﮫ دﺳﺘﮕﯿﺮی واﺑﺴﺘﮕﺎن آن در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺼﺮ ﮐﺮد.
روز ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ  ۴٧ﻧﻔﺮ در ﻣﺼﺮ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺴﺮ رھﺒﺮ اﺧﻮان ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن آن ھﺎ ﺑﻮد .روز ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ ﻧﯿﺰ ،ھﺎﺷﻢ ﻗﻨﺪﯾﻞ ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮ دوران ﻣﺮﺳﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻗﺼﺪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ ﺑﮫ ﺳﻮدان را داﺷﺖ ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی رھﺒﺮی اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۴٠٠٠ﻧﻔﺮ در اﺛﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را
از دﺳﺖ داده اﻧﺪ.

۶

اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎم ﺧﻮد در ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ،ھﻔﺘﮫ ﭘﺲ از ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻣﺼﺮ را  ،ھﻔﺘﮫ ﺧﺸﻢ اﻋﻼم ﮐﺮد و از ھﻮاداران
ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ اﻗﺪام اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ  .ﭘﻠﯿﺲ ﮐﮫ آﻣﺎده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺷﺪت وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ و در درﮔﯿﺮی ھﺎی روز ﺟﻤﻌﮫ  ٢٧دﺳﺎﻣﺒﺮ ۴٧١ ،ﻧﻔﺮ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد.
 ٣ﻧﻔﺮ ھﻢ در درﮔﯿﺮی ھﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ.
روز ﺷﻨﺒﮫ  ٢٨دﺳﺎﻣﺒﺮ ،داﻧﺶ ﺟﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﻻزھﺮ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دو طﺒﻘﮫ از ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی داﻧﺸﮕﺎه اﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﻠﯿﺲ داﻧﺶ
ﺟﻮﯾﺎن را ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺮﯾﻖ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺎز اﺷﮏ آور ﺑﮫ آن ھﺎ ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺮد .در ﺟﺮﯾﺎن درﮔﯿﺮی ھﺎ ﯾﮏ داﻧﺶ ﺟﻮی  ١٩ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﮫ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ و  ١١٠ﻧﻔﺮ
دﯾﮕﺮ ھﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .در درﮔﯿﺮی ھﺎی ﺟﻤﻌﮫ و ﺷﻨﺒﮫ در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪاﻗﻞ  ٢٠٠ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه اﻻزھﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬھﺒﯽ ﺟﮭﺎن ﺳﻨﯽ اﺳﺖ و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﮫ ﺷﺪت ﻣﺬھﺒﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ آن ھﺎ ﺑﺎ ﺷﺮوع درﮔﯿﺮی ھﺎ ﺧﻮد را از اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﻨﺎر
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ظﺎھﺮا ﺑﯽ طﺮﻓﯽ ﭘﯿﺸﮫ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﻈﺎھﺮات و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻣﺮﺳﯽ ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ ارﺗﺶ ﺑﮫ رھﺒﺮی ژﻧﺮال ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﯿﺴﯽ از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﻮدﺗﺎ
ﻣﮭﺮ ﺧﻮد را دوﺑﺎره ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ھﺎ در ﻣﺼﺮ ﺑﮑﻮﺑﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم دوﻟﺖ ﻣﺼﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﮫ اﺗﮭﺎم دﺳﺖ داﺷﺘﻦ در ﯾﮏ ﺣﻤﻠﮫ اﻧﺘﺤﺎری در ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻗﺮار داد .در ﺣﻤﻠﮫ اﻧﺘﺤﺎری ﺑﺎﻣﺪاد
ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ٢۴دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۴ - ٢٠١٣دی  ،١٩٣١ﺑﮫ ﻣﻘﺮ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻨﺼﻮره ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن دﻗﮭﯿﻠﯿﮫ دﺳﺖ ﮐﻢ  ١۶ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﮫ و ﺣﺪود  ١۴٠ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ ،ﺣﺴﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و وزﯾﺮ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺼﺮ ،ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ  ٢۵دﺳﺎﻣﺒﺮ ،در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺧﺒﺮی
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﻣﺪاد ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ از ﺟﻨﺎﯾﺖ زﺷﺘﯽ ﮐﮫ ﮔﺮوه اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻘﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺘﺎن دﻗﮭﯿﻠﯿﮫ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪ ،ھﻤﮫ ﻣﺼﺮ در ﺑﮭﺖ و ﺣﯿﺮت ﻓﺮو رﻓﺖ«.
او ،اﻓﺰود» :ﺷﻮرای وزﯾﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ را ﮔﺮوھﯽ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ «.ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ﻣﺎده  ٨۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﺼﺮ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﺣﺪ اراﺋﮫ ﭘﻮل و اﺳﻠﺤﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﺠﺎزات آن اﻋﺪام ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺗﺎﺳﯿﺲ ،رھﺒﺮی ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای ﮔﺮوه ھﺎی
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ،ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﺎﻗﮫ اﺳﺖ.
ﻣﺼﺮی ھﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺳﺎل  ٢٠١٣را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﮫ دوﻟﺖ در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ وﻋﺪه داده اﺳﺖ در آﻏﺎز ﺳﺎل  ،٢٠١۴ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﺮ
ﺑﮫ آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .وﻋﺪه دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﮫ ھﺎی ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻓﻐﺎن در  ٢٠١٣ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ ﮔﺰارش روز ﺷﻨﺒﮫ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ ،ھﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ اداﻣﮫ ﺧﺮوج
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻣﺎرھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻓﻐﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ٢٠١٣ﻣﯿﻼدی  ٨٠درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی وزارت دﻓﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ھﺮ ھﻔﺘﮫ ﺑﯿﺶ از  ١٠٠ﻧﻔﺮ از اﻓﻐﺎن ھﺎ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ رد اﯾﻦ آﻣﺎرھﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه از ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی اﺋﺘﻼف و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  ۶٠درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﮫ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺋﺘﻼف و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺮوج از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺳﺎل آﺗﯽ ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﭘﺲ از ﺳﺎل ٢٠١۴
ﻣﯿﻼدی ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ آﻣﻮزش و ﻣﺸﺎوره ﺑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ھﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ روی ﭘﺎی ﺧﻮدش ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﻣﮭﻢ ﺗﺰ از ھﻤﮫ ،دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯿﺶ از ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ از ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ھﻤﻮاره ﺑﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﭼﻮن اﻗﺪام ﯾﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﮐﺸﺘﻦ ﻧﮫ ﮐﻮدک روﺳﺘﺎﯾﯽ اﻓﻐﺎن و ﯾﺎ ﺑﻤﺒﺎران روﺳﺘﺎھﺎ و ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﯽ ﮔﻨﺎه و ﺑﯽ دﻓﺎع،
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ.
روزﻧﺎﻣﮫ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ ،ﭼﺎپ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ  -اطﻼﻋﺎﺗﯽ از ﺟﻨﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ دﺳﺘﺎوردھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ در ﺳﮫ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ  ٢٠١٧ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ای از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ.
»ﺑﺮآورد اطﻼﻋﺎت ﻣﻠﯽ« ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی  ١۶ﻧﮭﺎد اطﻼﻋﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﺴﺖ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﮐﮫ ﮔﺮوه طﺎﻟﺒﺎن و ﺷﻤﺎر دﯾﮕﺮی از ﻗﺪرت ﻣﻨﺪان در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺎ ﻧﻔﻮذﺗﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺎطﻘﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
در ﭼﯿﻨﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ از ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﺎﺗﻮ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﺷﺪ ٢۵ .ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی
ﻧﺎﺗﻮ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﻮاﯾﯽ ﺑﮕﺮام از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎرج و ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻋﺮاق ٣٠٠ :ھﺰار ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ در ﺳﺎل ﺟﺎری در ﻋﺮاق! ﯾﮏ ﻣﻘﺎم آﮔﺎھﺎه در وزارت ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻋﺮاق ،ﺧﺒﺮ داد ﮐﮫ اﯾﻦ وزات ﺧﺎﻧﮫ در ﺣﺎل ﺗﮭﯿﮫ ﮔﺰراﺷﯽ
زﯾﺮﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ درﺑﺎره ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم آﮔﺎه ،در اﯾﻦ ﮔﺰارش روﺷﻦ ﺷﺪه ﮐﮫ در ﺳﺎل  ،٢٠١٣ﺗﺮورﯾﺴﻢ در ﻋﺮاق
ﺣﺪود  ٣٠٠ھﺰار ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از ﮐﺸﺘﮫ و زﺧﻤﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺷﺒﮑﮫ ﺧﺒﺮی راﺷﺎﺗﻮدی در ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ،از ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﻣﯿﻼدی ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺳﺎل  ٢٠١٣ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ٧٠٠٠ﺗﻠﻔﺎت ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ،
ﻣﺮﮔﺒﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎل در ﻋﺮاق ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﮫ ﺧﺒﺮی راﺷﺎﺗﻮدی ،ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از ﻋﺮاق در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ٢٠١١ﻣﯿﻼدی ﺑﻐﺪاد ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮا و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ھﺎی
ﺟﻨﮓ درﮔﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﻗﺒﯿﻠﮫ ای ﺷﺪ ﮐﮫ از ﺗﻨﺶ ھﺎی رو ﺑﮫ رو ﺷﺪه ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
در ﺳﺎل  ٢٠١٣ﻣﯿﻼدی وﺿﻌﯿﺖ در ﻋﺮاق ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه و اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﺷﺪﯾﺪ روزاﻧﮫ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑﻐﺪاد ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ،ﻣﻦ و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ راه ﺑﺮود ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری ﺷﺪه ،ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری
ﺷﺪه ﯾﺎ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﻧﺘﺤﺎری ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﻮد .ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮدی ﮐﺸﺘﮫ ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻋﺮاﻗﯽ ﮔﻔﺖ :ده ﯾﺎزده ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ آن ھﺎ از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺟﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
روﯾﺪاد  ١۵آورﯾﻞ ﺳﺎل  ٢٠١٣ﻣﯿﻼدی ﯾﮑﯽ از ﻣﺜﺎل ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﺳﺎل ﺟﺎری اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺳﺮی ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری در ﻋﺮاق ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ  ۵۵ﺗﻦ ﮐﺸﺘﮫ و  ٣٠٠ﺗﻦ
زﺧﻤﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬﺷﺖ.
اﯾﻦ روز ﮐﮫ در ﻋﺮاق »دوﺷﻨﺒﮫ ﺳﯿﺎه« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ روﯾﺪادھﺎی ﺑﻮﺳﺘﻦ از ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ.
ﺣﺎﻣﺪ دادوﻏﺎن ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎن ھﯿﺎت آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻋﺮاق ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻋﺮاق ﻋﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﯿﺎت آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻋﺮاق ﺗﻮﺳﻂ داوطﻠﺒﺎﻧﯽ از آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺳﺎل  ٢٠٠٣ﻣﯿﻼدی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه و ﺗﻠﻔﺎت ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻋﺮاق را آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ،اﻓﺰود :اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﻢ اﻏﻠﺐ از ﻣﯿﺎن ﮔﺰارش ھﺎی ﺧﺒﺮی و ﮔﺰارش ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای ﻋﺮاﻗﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ھﺎ را ﮐﮫ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داده و آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﺗﻠﻔﺎت را ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﻢ.
ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﻨﯽ ھﺎ در ﻣﺎه آورﯾﻞ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎ در ﻋﺮاق اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی  ١٢٢٠ﺗﻦ ﮐﺸﺘﮫ
ﺷﺪﻧﺪ.
درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺑﺤﺮان ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ھﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ  ١/١ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﺮاﻗﯽ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺷﺪه ﮐﮫ ظﺮف  ١٠ﺳﺎل ﺷﺎھﺪ ﻣﺮگ  ١١۵ھﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻟﯿﺒﯽ :ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ در ﺟﻨﮓ ھﺸﺖ ﻣﺎھﮫ ﻟﯿﺒﯽ ،ﻣﻌﻤﺮ ﻗﺬاﻓﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺎﺗﻮ و دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ» ،ﯾﮏ ﻟﯿﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ و
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« ﺑﮫ ﺷﺪت زﯾﺮ ﺳﺌﻮال رﻓﺖ .دوﻟﺖ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ و اﺷﻐﺎل ﮔﺮان از »ﯾﮏ ﻟﯿﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« دم ﻣﯽ زدﻧﺪ .دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوھﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ،
ھﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﮫ ای از ﻟﯿﺒﯽ »آزاد و دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ« ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد.
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آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪان اﺻﻠﯽ اش در ﻧﺎﺗﻮ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،ﺟﻨﮓ را ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﮫ« ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺑﯽ ﮔﻨﺎھﺎن
وارد اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺷﺪه اﻧﺪ! اﻣﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﺎﺗﻮ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ  ١٩٧٣را از طﺮﯾﻖ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻛﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس آن ھﺎ اﺟﺎزه اﻋﻤﺎل
ﻣﻨﻄﻘﮫ ﭘﺮواز ﻣﻤﻨﻮع و »اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم« ﺑﺮای »ﺣﻔﺎظﺖ« از ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن را ﻣﮭﯿﺎ ﻣﯽ ﻛﺮد.
دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻛﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن ﺣﺪود  ۵٠،٠٠٠ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﻟﯿﺒﯽ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻣﺮدم ﻟﯿﺒﯽ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺷﺮﻗﯽ ﻟﯿﺒﯽ در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﻧﺎﯾﮑﺎ ﮐﮫ در ﺣﺪود  ٨٠درﺻﺪ زا ذﺧﺎﺋﺮ ﻧﻔﺖ آن ﮐﺸﻮر را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ
ﻓﺪراﺳﯿﻮن و ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﺮﯾﭙﻮﻟﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
دوﻟﺖ ﻟﯿﺒﯽ ،در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از  ٣٠٠ﻧﯿﺮوی ﺷﺒﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ آن ﮐﺸﻮر را ﮐﮫ در  ٨ﻣﺎه ﻣﺎه ﻗﯿﺎم ﺳﺎل  ٢٠١١آﻏﺎز ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ را ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ،
ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﺳﺎل ﺟﺎری وﺟﻮد  ٢۴٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﻣﺴﻠﺢ در آن ﮐﺸﻮر را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد.
ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﮫ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﻨﻐﺎزی ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در آن ﮐﺸﻮر ﺷﺪ ،ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺷﺒﮫ
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻓﺮاطﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﺣﻤﻠﮫ را ﺑﺮﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه ﺗﺮ ﻟﯿﺒﯽ آن ﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ھﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۶/۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی آن ﮐﺸﻮر دارای
دﺳﺖ ﮐﻢ ﭼﮭﺎر ﻗﺒﻀﮫ ﺳﻼح اﺳﺖ.
ﺣﻀﻮر ده ھﺎ ﮔﺮوه ﺷﺒﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﻠﺢ در ﻟﯿﺒﯽ ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ وﺧﯿﻢ ﺗﺮ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺼﺮ و ﺗﻮﻧﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻣﻌﻤﺮﻗﺬاﻓﯽ در ﺳﺎل  ،٢٠١١ﮔﺮوه ھﺎی ﺷﺒﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ رﻗﻢ اﻋﻀﺎی آن ھﺎ ﺗﺎ  ۵٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﺷﺪ.
دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺬاﻓﯽ از ﻗﺪرت ﺣﺬف و ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه ،وﻟﯽ رﻗﻢ ﯾﺎددﺷﺪه اﮐﻨﻮن ﺑﮫ  ٢۵٠ھﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﮫ در  ١٧٠٠دﺳﺘﮫ و ﮔﺮوه ﻣﺘﺸﮑﻞ اﻧﺪ و ﻋﻤﻼ ﺛﺒﺎت و
اﻣﻨﯿﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ ھﻢ زده اﻧﺪ.
ﭘﻠﯿﺲ و ارﺗﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻮل ﺷﺒﮫ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ آﻣﻮزش دﯾﺪه اﻧﺪ و ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺎ
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺧﻮد ﺑﮫ دﺳﺘﮫ ﺟﺎت ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .ﺗﻼش دوﻟﺖ ﺑﺮای ادﻏﺎم اﯾﻦ دﺳﺘﮫ ﺟﺎت در ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ دوﻟﺘﯽ ھﻢ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﺎﺻﺮه دوﻟﺖ ﯾﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻈﺮات و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺑﺨﺸﯽ از روﯾﮑﺮد اﯾﻦ دﺳﺘﮫ ﺟﺎت ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺪل ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯿﮫ راﻧﺪه ﺷﺪن زﻧﺎن در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺘﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای آن ھﺎ در ﻣﻨﺎطﻘﯽ از ﻟﯿﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﻨﺪرو
اﺳﻼم ﮔﺮا ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﺰارﺷﺎت ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ﻟﯿﺒﯽ ﻛﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم درآﻣﺪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دھﺪ ،ﺑﮫ
 ٩٠،٠٠٠ﺑﺸﮑﮫ در روز رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻢ ﺗﺮ از ﯾﮏ دھﻢ از ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ اﺷﻐﺎل ﮔﺮان ﻏﺮﺑﯽ!
در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻟﯿﺒﯽ ،ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻋﻤﺪه ﺑﮫ دﺳﺖ ﺷﺒﮫ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﺢ اﻓﺘﺎد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﻤﯿﻦ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ٢۵٠ھﺰار ﺷﺒﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ )در ﺑﺨﺶ
ﺷﺮﻗﯽ ﻟﯿﺒﯽ( ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻟﯿﺒﯽ ﻣﺴﻠﺢ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ از ﻣﺠﺎزات ﮐﺎﻣﻞ ،ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻨﮓ ﺳﺎﻻران اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻨﻄﻘﮫ ای رھﺒﺮی ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺳﺎﻻران ﻗﺪرت اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻟﯿﺒﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
درﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺒﮫ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ،ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ دوﻟﺖ و ﺗﺮور ﻣﻘﺎﻣﺎت ،ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .اواﯾﻞ ﻣﺎه ﺟﺎری ،ﻋﻠﯽ زﯾﺪان ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻟﯿﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺷﺒﮫ
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ رﺑﻮده ﺷﺪن اﺑﻮ اﻧﺲ اﻟﻠﯿﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت وﯾﮋه اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ) ۵اﻛﺘﺒﺮ( ،رﺑﻮده ﺷﺪ.
ھﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻟﯿﺒﯿﺎﯾﯽ ھﺎ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در زﻧﺪان ھﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﻛﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮫ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﻣﻌﺮض
ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﻗﺘﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮر ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ﻟﯿﺒﯽ ،ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی ﺑﯽ ﮐﺎری ﺑﯿﺶ از  ٣٠درﺻﺪ ،روﺑﺮوﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺒﯿﺎﯾﯽ ،اﻛﺜﺮا ﺣﺎﻣﯿﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺘﺴﺎﺑﻖ ،ھﻢ ﭼﻨﺎن آواره ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ.
ﻟﯿﺒﯽ ،دارای ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ذﺧﺎﺋﺮ ﻧﻔﺖ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ اﺳﺖ .در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ظﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ﻟﯿﺒﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ٩٠درﺻﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﻣﻘﺪاری
ﮐﮫ در زﻣﺎن زﻣﺎﻣﺪاری ﻗﺬاﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ زودی ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﯿﺒﯽ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻮد.
ﺗﻮﻧﺲ :ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﻮﻧﺲ ،ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯽ ﮐﺎری و ﻓﻘﺮ دور ﺑﺎطﻠﯽ را ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ .ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﮫ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ درآﻣﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده ھﻨﻮز ھﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ
اﺳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ھﻢ ﺑﮫ ﮐﻨﺪی و در اﺑﻌﺎدی ﻣﺤﺪود اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
در ﺳﺎل  ،٢٠١٣ﺗﺮور دو ﭼﮭﺮه ﻣﻌﺮوف اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﮑﻮﻻر در ﺗﻮﻧﺲ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ورق را ﺑﮫ ﺿﺮر ﺳﻠﻔﯽ ھﺎی در ﺣﺎل ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﺣﺰب اﺳﻼﻣﯽ
اﻟﻨﮭﻀﮫ ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ را در ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ در دﺳﺖ داﺷﺖ و ﺑﮫ اھﻤﺎل ﺑﮫ واﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻨﺪروھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﮭﻢ ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺧﻮد را ﻣﻨﺤﻞ
ﮐﻨﺪ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ دﯾﺎﻟﻮگ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ اﯾﺠﺎد »دوﻟﺖ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ« ﮔﺮدن ﮔﺬارد.
اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ راه را ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ھﻤﻮار ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﺧﺼﻮص
ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎر ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺮ دوش اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .اﻋﺘﺼﺎب ھﺎ و ﺗﻈﺎھﺮات ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﮔﻮﺷﮫ و ﮐﻨﺎر ﮐﺸﻮر در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ وﺿﻊ ﺑﺪ اﻗﺘﺼﺎدی آن ھﻢ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺪارد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮوﺳﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎن ھﺎ و دﺳﺖ اﻧﺪازھﺎی ﺟﺪی روﺑﺮو ﮐﻨﺪ.
ﯾﻤﻦ :ھﯿﭻ ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ ﻣﻮاﺟﮫ ﺑﻮده ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺸﻮر ﯾﻤﻦ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮاﺟﮫ ﺑﻮد .ﮐﻤﺒﻮد ﻏﺬا ،ﺟﻨﮓ ھﺎی ﻗﺒﯿﻠﮫ ای ،ﻧﺰاع
ھﺎی ﻓﺮﻗﮫ ای ،ارﺗﺶ از ھﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ ،ﺗﻨﺪروھﺎی اﻟﻘﺎﻋﺪه و وﺟﻮد ﺑﯽ ﮐﺎری ﮔﺴﺘﺮده از ﺟﻤﻠﮫ ﺗﮭﺪﯾﺪاﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﯾﻤﻦ از ﺳﮫ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ آن ھﺎ ﻣﻮاﺟﮫ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
اﻟﻘﺎﻋﺪه از دھﮫ  ٩٠ﻣﯿﻼدی ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ ﺗﮭﺪﯾﺪی ﻋﻤﺪه ﻋﻠﯿﮫ ﮐﺸﻮر ﯾﻤﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺳﺎل  ٢٠١٢ﻣﺒﺎرزه از اﻟﻘﺎﻋﺪه را ﺷﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ و در ھﻤﯿﻦ
راﺳﺘﺎ ﺑﮫ ارﺗﺶ ﯾﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .ارﺗﺶ آن ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در دوره آﻏﺎز ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪﷲ ﺻﺎﻟﺢ در ﺳﺎل  ٢٠١١ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺒﮫ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ آن ﮐﺸﻮر را
ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎ در ﯾﻤﻦ ،ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺟﺮﯾﺎن دارد.
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن :ﻋﻤﻠﯿﺎت ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ھﻨﻮز ھﻢ اداﻣﮫ دارد و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﮫ آﺗﺶ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
و آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺷﺪت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
طﺎﻟﺒﺎن ،اﯾﻦ ﺑﺎر ھﻢ در اﻗﺪاﻣﯽ وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ در ﭼﮭﺎر دھﻢ اﮐﺘﺒﺮ ،دﺧﺘﺮ  ١۴ﺳﺎﻟﮫ ای را ﺑﮫ ﺟﺮم ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدن ﺗﺮور ﮐﺮد Malala Yousafzai .دﺧﺘﺮ
 ١۴ﺳﺎﻟﮫ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﻮﯾﻖ دﺧﺘﺮان ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻔﮑﺮ طﺎﻟﺒﺎﻧﯽ ،ﻣﺸﮭﻮر ﺑﻮد .وی ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﮫ ﺿﺪ اﻗﺪاﻣﺎت طﺎﻟﺒﺎن در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده  ،ﻧﺎﻣﺰد درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺮدی رﯾﺸﻮ از ھﻢ ﮐﻼﺳﯽ ھﺎی  Yousafzaiﺳﺮاغ او را ﮔﺮﻓﺖ و او را ﮐﮫ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﻮد ﺑﮫ ﮔﻠﻮﻟﮫ ﺑﺴﺖ .ھﻤﮑﻼﺳﯽ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﮫ زﺧﻤﯽ ﺷﺪ.
ﻣﻼﻟﮫ در  ٢١ﺗﯿﺮ  ١٢ - ١٣٩٢ژوﺋﯿﮫ  ،٢٠١٣ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد .وی ،در ﺳﺨﻦ راﻧﯽ ﺧﻮد از ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺑﺮای ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن دﻓﺎع ﮐﺮد .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻼﺷﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﯽ ﺳﻮادی ﺷﺪ .ﻣﻼﻟﮫ ،از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺪرت ھﺎی ﺟﮭﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ھﺎی ﺧﻮد را در ﺟﮭﺖ
ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪ .او در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﮫ آن ھﺎ ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ در رﻧﺞ ھﺴﺘﻨﺪ.
ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺣﻖ راه ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دﺳﺖ ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺿﺮوری ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﺳﻮدان :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺳﺎل  ،٢٠١٣ﮔﺰارش ھﺎ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻮاﻓﻖ دوﻟﺖ ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اوﻟﯿﻦ ﻣﺬاﮐﺮات اﺳﺖ ،ھﻢ زﻣﺎن،
ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﮭﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ »ﺑﻮر« را ﺗﺼﺮف ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﮫ در ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭼﮭﺎرﺑﺎر ﺑﺎ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺑﻖ او ﻧﯿﺰ ﮐﮫ رھﺒﺮی ﺷﻮرش را در دﺳﺖ دارد ،ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﺑﻨﺎﺑﺮﮔﺰارش ھﺎ ،ﻗﺮار اﺳﺖ دو طﺮف ﺑﮫ زودی در ﮐﺸﻮر ھﻤﺴﺎﯾﮫ ،اﺗﯿﻮﭘﯽ ،ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪ .در دو ھﻔﺘﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺣﺪود ھﺰار ﻧﻔﺮ در درﮔﯿﺮی ھﺎ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه و ھﺰاران
ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اردوﮔﺎه ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﭘﻨﺎه ﺑﺮده اﻧﺪ.
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻣﺮدم ﮐﺮد در ﺗﺮﮐﯿﮫ :اﺣﺘﻤﺎل دارد در ﺑﮭﺎر ﺳﺎل  ،٢٠١۴ﻣﺠﺪدا درﮔﯿﺮی ھﺎ ﺑﯿﻦ ارﺗﺶ و ﻧﯿﺮوھﺎی پ.ک.ک آﻏﺎز ﮔﺮدد .ھﻢ اﮐﻨﻮن در داﺧﻞ
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﺮﮐﯿﮫ ،ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺣﺘﺎ دو ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﮫ ﻟﻐﻮ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ھﺰاران ﮐﺮد را ﺑﮫ اﺗﮭﺎم
ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺣﺎل آن ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن آن ھﺎ اﻓﺮاد زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ در درﮔﯿﺮی ھﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ.
دﺳﺖ ﮐﻢ دوﻟﺖ از طﺮح ﮔﺸﺎﯾﺶ در ﻋﺮﺻﮫ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺸﻮر ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﮫ و ﻣﺬاﮐﺮات ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﮫ اوﺟﺎﻻن رھﺒﺮ زﻧﺪاﻧﯽ پ.ک.ک را ﮐﮫ از ﺳﺎل ٢٠٠۵
آﻏﺎز ﮐﺮده و ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠١١اداﻣﮫ داده ﺑﻮد ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
روزﻧﺎﻣﮫ »رادﯾﮑﺎل« ﺗﺮﮐﯿﮫ ،در ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺧﻮد در روز  ١۴دی  ١٣٩١ﻧﻮﺷﺖ ﮐﮫ ھﺎﮐﺎن ﻓﯿﺪان ،رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎت ﺗﺮﮐﯿﮫ ،ﭘﺲ از ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﻮد در  ١۶دﺳﺎﻣﺒﺮ
 ٢٠١٢ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺳﺎل ﻧﻮی ﻣﯿﻼدی ھﻢ ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣﻞ را در ﺟﺰﯾﺮه اﯾﻤﺮاﻟﯽ ﺑﮫ ﺳﺮ ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﮫ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺒﺪﷲ اوﺟﺎﻻن از پ.ک.ک ﺑﺮای »ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﻼح«» ،ﺧﺮوج ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺴﻠﺢ پ.ک.ک از ﻣﺮزھﺎی ﺗﺮﮐﯿﮫ«» ،ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﺑﺴﺘﮫ اﺻﻼﺣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﮫ« و »آزادی ھﺰاران ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﮐﻨﻔﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﺮدﺳﺘﺎن« و »ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ« اﺳﺖ ﮐﮫ
اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﺟﻤﻠﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮرای اروﭘﺎﺳﺖ و از ﻣﻔﺎد ﻣﮭﻢ ﺗﻮاﻓﻖ دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﺎ پ.ک.ک ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.
»رادﯾﮑﺎل« ،ﻧﻮﺷﺖ» :ﻋﻠﺖ ﺷﺘﺎب دوﻟﺖ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ »ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ« ﺑﺮای ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ پ.ک.ک ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﻠﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری
ﺗﺮﮐﯿﮫ در ﺳﺎل  ٢٠١۴ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ و دوﻟﺖ اردوﻏﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٢٠١٣ﺑﺎ پ.ک.ک ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﺪ«.
روزﻧﺎﻣﮫ »ﺣﺮﯾﺖ« ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﮫ دﯾﺪار و ﻣﺬاﮐﺮه  ۴ﺳﺎﻋﺘﮫ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎت ﺗﺮﮐﯿﮫ )ﻣﯿﺖ( ﺑﺎ ﻋﺒﺪﷲ اوﺟﺎﻻن ﺧﺒﺮ داد ﮐﮫ اﺳﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت
ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺒﺪﷲ اوﺟﺎﻻن ھﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻋﻀﺎ ﮐﮫ از ﺳﻮی ﻋﺒﺪﷲ اوﺟﺎﻻن »اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮد« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﺣﻤﺪ
ﺗﺮک ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺴﺘﻘﻞ و رﯾﯿﺲ ھﻢ طﺮاز ﮐﻨﮕﺮه ﺟﺎﻣﻌﮫ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،آﯾﻼ ﻋﻘﺎد ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺰب ﮐﺮدی ﺻﻠﺢ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﮐﯿﮫ از ﺷﮭﺮ ﺑﺎﺗﻤﺎن ،ﻣﺮال داﻧﯿﺶ
ﺑﺶ ﺗﺎش ،ﻣﻌﺎون دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﮐﺮدی ﺻﻠﺢ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،و ﺷﺮاﻓﺖ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﭽﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺰب ﺻﻠﺢ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﮫ درﮔﺬﺷﺖ .ﻻزم ﺑﮫ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻘﺎد و
ﺑﺶ ﺗﺎش ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ رھﺒﺮ پ.ک.ک ﺑﻮده اﻧﺪ.
اوﺟﺎﻻن طﯽ ﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ در دﯾﺪار ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺻﻠﺢ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﮐﺮدھﺎ در ﺟﺰﯾﺮه اﯾﻤﺮاﻟﯽ ﮐﮫ در آن ﺟﺎ زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ» :روﻧﺪی
ﮐﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺰرﮔﯽ دارد«.
او ،اﻓﺰود» :ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﮫ روﻧﺪ ﺻﻠﺤﯽ ﮐﮫ آﻏﺎز ﺷﺪه اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﭘﺮﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﻮد«.
ﻋﺒﺪﷲ اوﺟﺎﻻن ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات ﺧﻮد را ﺑﮫ دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب و ﺷﻔﺎھﯽ اراﺋﮫ ﮐﺮده و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻮاب دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﭘﺮﻣﺤﺘﻮی و
ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ.
اﻟﮭﺎم اﯾﺸﯿﮏ ،ﯾﮏ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ از ﺳﺎل  ١٩٩٧ﺑﯿﻦ ﻋﺒﺪﷲ اوﺟﺎﻻن و ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎت ﺗﺮﮐﯿﮫ )ﻣﯿﺖ( ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ را ﮐﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺧﻠﻊ
ﺳﻼح پ ک ک در ﺗﺮﮐﯿﮫ اﻓﺘﺎده را ﺑﮫ »ﺑﮭﺎر دﯾﺮرس« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ از دﯾﺪ اوﺟﺎﻻن ﺟﻨﮓ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﮭﯽ ﺑﺮای
اداﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ وﺟﻮد ﻧﺪارد .وی ﺑﮫ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﺎﻟﮫ ﮐﺮد در ﺗﺮﮐﯿﮫ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ.
اوﺟﺎﻻن در ﻣﺎه ﻣﺎرس و ﭘﺲ از ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﺮﮐﯿﮫ ،اﻋﻼم آﺗﺶ ﺑﺲ ﮐﺮد .در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺟﻨﮓ ﺟﻮﯾﺎن ﺧﻮد از اراﺿﯽ ﺗﺮﮐﯿﮫ را ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﺟﺮای اﺻﻼﺣﺎت وﻋﺪه داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در  ٣٠ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ »رﺟﺐ طﯿﺐ اردوﻏﺎن« ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ داد ﮐﮫ طﯽ آن ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖ ﮐﺮدھﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
پ.ک.ک  ٢۵آورﯾﻞ  ٢٠١٣اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ طﺒﻖ ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎ دوﻟﺖ آﻧﮑﺎرا ،ﺧﺮوج اﻋﻀﺎﯾﺶ را از ﺗﺮﮐﯿﮫ در ھﺸﺘﻢ ﻣﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻊ در داﺧﻞ ﺣﺰب اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ  ٢٩ﮔﺮوه ﻣﺘﺸﮑﻞ از  ١٧ﺗﺎ  ٢٢ﻋﻀﻮ ﺗﺮﮐﯿﮫ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﮫ و ﺑﮫ ﻋﺮاق وارد ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺗﺮﮐﯿﮫ )پ.ک.ک( ،ﻗﺒﻼ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ از زﻣﺎن آﻏﺎز ﻣﺬاﮐﺮات ﺳﺎزش ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﮫ و رھﺒﺮ ﻣﺤﺒﻮس اﯾﻦ ﺣﺰب ۶٠٠ ،ﻋﻀﻮ
پ.ک.ک از ھﺸﺘﻢ ﻣﯽ ﺳﺎل  ٢٠١٣ﻣﯿﻼدی ﺧﺎک ﺗﺮﮐﯿﮫ را ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﻣﺎ پ.ک.ک )ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺮدﺳﺘﺎن« ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ٩ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،٢٠١٣اﻋﻼم ﮐﺮد ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺶ را از ﺧﺎک ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺰب ،دوﻟﺖ
ﺗﺮﮐﯿﮫ را ﺑﮫ ﮐﻢ ﮐﺎری در روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﻣﺘﮭﻢ ﮐﺮده وﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﮫ آﺗﺶ ﺑﺲ اش ﺑﺎ ارﺗﺶ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻣﺘﻌﮭﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ .آﺗﺶ ﺑﺴﯽ ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﻮده ﺑﮫ ﺳﯽ ﺳﺎل
درﮔﯿﺮی پ.ک.ک و ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ۴٠ھﺰار ﮐﺸﺘﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺪھﺪ.
ﻋﺒﺪﷲ اوﺟﺎﻻن ،از  ١۴ﻓﻮرﯾﮫ ﺳﺎل  ١٩٩٩دوران ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﺧﻮد را در ﺟﺰﯾﺮه ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﮫ اﯾﻤﺮاﻟﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ.
آﻓﺮﯾﻘﺎ :ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ در ﺳﺎﺣﻞ آﻓﺮﯾﻘﺎ در ﺳﺎل  ٢٠١٣ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﯽ در راس اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ را
در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد .در ﺷﻤﺎل ﻧﯿﺠﺮﯾﮫ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوه ﺗﻨﺪرو ﺑﻮﮐﻮﺣﺮام ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای ﺳﺎﺣﻞ آﻓﺮﯾﻘﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺎﻟﯽ :ﺗﮭﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺷﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از  ١۵ژاﻧﻮﯾﮫ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﯿﺶ از  ٢۵٠٠ﻧﯿﺮوی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺮای ﻧﺒﺮد ﺑﺎ
ﮔﺮوه ھﺎی ﭘﻮرﺷﯽ وارد ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﻨﮕﻮ :ﺣﻮادث ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﺟﻤﮭﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻨﮕﻮ ﮔﻮﯾﺎی ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪﺗﺮ در ﺳﺎل  ٢٠١٣اﺳﺖ .ﺷﻮرش ھﺎ در ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﮫ وﯾﮋه ﭘﺲ از ﮐﻨﺘﺮل ﺷﮭﺮ
ﮔﻮﻣﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺟﻨﺒﺶ ام  ٢٣اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺧﺎطﺮات ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،اﺣﯿﺎ ﺷﻮد.
ﮐﻨﯿﺎ :ﺑﺎ وﺟﻮد اﺻﻼﺣﺎت در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ھﻢ ﭼﻨﺎن آﺛﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ٢٠٠٧در آن ﻣﺸﮭﻮد اﺳﺖ ،ﺑﯽ ﮐﺎری ،ﻓﻘﺮ ،ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ،ﺗﻮﻗﻒ اﺻﻼﺣﺎت در ﺑﺨﺶ
اﻣﻨﯿﺘﯽ و درﮔﯿﺮی ھﺎی ﻧﮋادی ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎﺳﺖ.
ﻧﯿﺠﺮﯾﮫ :ﯾﮏ ﺳﺨﻦ ﮔﻮی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺠﺮﯾﮫ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ دﺳﺖ ﮐﻢ  ۶٣ﺗﻦ از ﺷﺒﮫ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﺑﻮﮐﻮﺣﺮام ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺷﯿﻨﮭﻮا ،ژﻧﺮال ﮐﺮﯾﺲ اوﻟﻮﮐﻮﻻد ،ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻔﺎظﺖ اطﻼﻋﺎت ﻧﯿﺠﺮﯾﮫ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ھﺎ ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﮫ اﺧﯿﺮ ﺷﺒﮫ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه
ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺷﮭﺮ ﺑﺎﻣﺎ ،در اﯾﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮرﻧﻮ رخ داد.
آﻓﺮﯾﻘﺎی ﻣﺮﮐﺰی :در ﭘﯽ ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ دور ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﺷﺐ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﮫ  ٢۶دﺳﺎﻣﺒﺮ در ﺑﺎﻧﮕﯽ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺟﻤﮭﻮری آﻓﺮﯾﻘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ۴٠ﺟﺴﺪ را از ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎی آن ﺷﮭﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،طﯽ ﺗﻨﮭﺎ دو روز از آﻏﺎز ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎ ﻣﯿﺎن ﺷﺒﮫ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﭘﻨﺠﻢ دﺳﺎﻣﺒﺮ )ﺳﮫ ھﻔﺘﮫ ﭘﯿﺶ( ،ﺑﯿﺶ از
ھﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ھﻨﻮز ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎر دﻗﯿﻖ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن طﯽ ھﻔﺘﮫ ھﺎی اﺧﯿﺮ را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.
ﺟﺸﻦ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﻧﯿﺰ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎ ﻋﺎری ﻧﺒﻮد .روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﮫ  ٢۶دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ھﺎ از ﺣﻤﻠﮫ ﺑﺎ ﺳﻼح ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﮫ ﮐﺎخ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺣﮑﺎﯾﺖ
دارﻧﺪ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس از ﻗﻮل ﺳﺨﻦ ﮔﻮی ﻣﯿﺸﻞ ﺟﻮﺗﻮدﯾﺎ ،رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری آن ﮐﺸﻮر ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻘﺮ دوﻟﺖ ﻧﺒﺮدھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ رخ داده اﺳﺖ.
ﺗﻨﺶ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،از زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺒﮫ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺋﺘﻼف »ﺳﮫﻟﮫﮐﺎ« ،در ﻣﺎه ﻣﮫ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی دوﻟﺖ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮده و رھﺒﺮ ﺧﻮد ،ﻣﯿﺸﻞ ﺟﻮﺗﻮدﯾﺎ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺟﻮﺗﻮدﯾﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رھﺒﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﺸﻮری
ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ ،اﺳﺖ.
آدرﯾﺎن ادوارد ،ﻋﻀﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ارﺷﺪ اﻣﻮر ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺑﮫ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ  ٧٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ طﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت آواره ﺷﺪه اﻧﺪ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﮫ
ﮔﻔﺘﮫ آﻗﺎی ادوارد اﯾﻦ رﻗﻢ »ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎراﻧﮫ اﺳﺖ«.
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس در ﻣﺤﻞ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﮫ ﺟﺴﺪھﺎﯾﯽ را دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺜﻠﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ ،آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه ،از ﭘﺎ آوﯾﺰان ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ دﻣﺎغ ﺷﺎن ﮐﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺎﯾﺮوﺑﯽ :اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺢ ﺑﮫ ﮔﺮوه اﺳﻼم ﮔﺮای اﻓﺮاطﯽ اﻟﺸﺒﺎب واﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ در ﻧﺎﯾﺮوﺑﯽ ،در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺷﻨﺒﮫ و ﯾﮏ ﺷﻨﺒﮫ ۵٩ ،ﮐﺸﺘﮫ ﺑﺮ ﺟﺎی
ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
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ﮔﺮوه اﻟﺸﺒﺎب ﮐﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ آن در ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮار دارد و از ﮔﺮوه ھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﮫ را ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﯽ در ﯾﮏ ﺣﺴﺎب
ﺗﻮﺋﯿﺘﺮی ﺑﺮﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارشھﺎ ،اطﺮاف اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﮫ از روز ﺷﻨﺒﮫ  ٢١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ھﺪف ﯾﻮرش اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،از ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻨﯿﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ھﺪف ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد؛ از ﺟﻤﻠﮫ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ھﺘﻠﯽ در ﺳﺎل  ١٩٨٠ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺐ آن ﯾﮏ ﯾﮭﻮدی ﺑﻮد و ﺷﮭﺮوﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﮫ آن
رﻓﺖوآﻣﺪ داﺷﺘﻨﺪ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﮫ ﻣﺮگ ﺑﺎر ﺳﺎل  ١٩٩٨ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﮫ  ٢٢٣ﮐﺸﺘﮫ ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ.
در ﺳﺎل  ٢٠١٢ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﻮﻣﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و ﮐﻨﯿﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﻋﻠﯿﮫ »اﻟﺸﺒﺎب« آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﮫ ﺷﮑﻞ رﺳﻤﯽ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﻮﻣﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ھﺪاﯾﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﻨﯿﺎ ﻧﯿﺰ از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﻮرش  ٢١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ در ﻧﺎﯾﺮوﺑﯽ ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ طﯽ ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﺑﻨﮕﻼدش :ﺑﮫ ﮔﺰارش روﯾﺘﺮز؛ وﻗﻮع آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺑﺰرگ ﻧﺴﺎﺟﯽ در ﺑﻨﮕﻼدش در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
دارد و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن دﺳﺖ ﻣﺰد و دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﮫ ﺑﺎزارھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻨﮕﻼدش ﭘﺲ از ﭼﯿﻦ ﺑﮫ دوﻣﯿﻦ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺟﮭﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺮگ ﺑﺎر در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺑﻨﮕﻼدش از ﺟﻤﻠﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ رﯾﺰش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻧﺴﺎﺟﯽ در ﻣﺎه آورﯾﻞ ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن
ﺑﯿﺶ از  ١١٠٠ﻧﻔﺮ ﺷﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی اﯾﻤﻨﯽ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.
ﺑﻨﮕﻼدش ھﺮ ﺳﺎل  ٢٢ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﺻﺎدرات ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد .ﺣﺪود  ١٨ھﺰار ﮐﺎرﮔﺮ در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ آن اﯾﻦ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯽ ﮐﺎر ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﮫ :در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ،ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻟﺒﮫ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻗﺮار دارﻧﺪ ،رواﺑﻂ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ازﺑﮑﺴﺘﺎن رو ﺑﮫ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﻧﮭﺎده اﺳﺖ .ھﻢ زﻣﺎن درﮔﯿﺮی ھﺎی
داﺧﻠﯽ در آن رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن ھﻢ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﮭﺘﺮ از ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ﻧﺪارد .زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ھﻢ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ درﮔﯿﺮی ھﺎی ﻧﮋادی روﺑﺮوﺳﺖ.
ازﺑﮑﺴﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﻨﺪه روﺷﻨﯽ ﻧﺪارد .زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاوان و ﻓﺰاﻧﯿﺪه ای روﺑﺮوﺳﺖ.
اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ :اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﮫ  ٨ﻓﻮرﯾﮫ  ،٢٠١٣ﺑﻮدﺟﮫ ھﻔﺖ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﮫ را  ٣۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ﮐﻢ ﺗﺮ از دوره ﻗﺒﻠﯽ آن ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ
رﺳﺎﻧﺪ .در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺷﺎھﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﻈﺎھﺮات و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻣﺮﯾﮑﺎ :در ﺗﺎرﯾﺦ  ١اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ٩ - ٢٠١٣ﻣﮭﺮ ﺳﺎل » ،٩٢ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ« در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ،
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪن ﻻﯾﺤﮫ ﺑﻮدﺟﮫ دوﻟﺖ ﻓﺪرال در ﮐﻨﮕﺮه ،ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ اﻣﮑﺎن اداﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از ھﻔﺪه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻓﺪراﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ.
ھﺰاران ﺗﻦ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺑﺨﺶ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺳﺖ ﻣﺰدھﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز ﺑﯽ ﮐﺎری را درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﺷﺎﻣﮕﺎه ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ  ١٧اﮐﺘﺒﺮ  ٢۵ - ٢٠١٣ﻣﮭﺮ  ،١٣٩٢ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ طﺮح رھﺒﺮان دو ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات و ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮاه ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻘﻒ
اﺳﺘﻘﺮاض دوﻟﺖ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﻮدﺟﮫ دوﻟﺖ رای داد؛ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ  ١۶روزه دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﭘﺲ از  ١۶روز ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺿﺮر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر در ﭘﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ،اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻀﯿﻒ و ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﺪن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
و ﺗﺠﺎر ﺷﺪه ،ﺑﮫ وﯾﮋه ﺗﺎﺛﯿﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﺑﺪھﯽ ھﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻓﺪرال آﻣﺮﯾﮑﺎ در اول اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی اﻋﻼم ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺮد ،ﺑﮫ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺖ ﻣﺰدھﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪان
را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎران ﭼﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﭘﺮوژه ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺎل ادﻟﺸﺘﺎﯾﻦ و داگ ھﻨﺪﻟﺮ از ﻣﻮﺳﺴﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺳﮫ ھﻔﺘﮫ ای دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺿﺮری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٣/١ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر
ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه دوﻟﺘﯽ در ﺑﺮ دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺿﺮر و زﯾﺎن ھﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺎﻏﻞ از دﺳﺖ رﻓﺘﮫ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﻋﺚ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺗﺠﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ دو ﻣﺤﻘﻖ اﻓﺰودﻧﺪ :اﯾﻦ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن داده ھﺎی ﺿﺮوری ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺮ
اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ داده ھﺎی ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﺸﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺻﺪور
ﭼﮏ ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﮭﺮه طﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﯾﻦ وﻗﻔﮫ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﺶ ﺗﺮی ﺑﺨﻮاھﻨﺪ.
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ :ادوارد اﺳﻨﻮدن ،در ﻣﺎه ژوﺋﻦ  ٢٠١٣اطﻼﻋﺎت ﻓﻮق ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ و طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ای را درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﭘﺮﯾﺰم ) (PRISMدر
اﺧﺘﯿﺎر روزﻧﺎﻣﮫ ﮔﺎردﯾﻦ و واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ ﻗﺮار داد .طﺒﻖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را داﺷﺘﮫ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ،
اﻗﺪام ﺑﮫ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از اﯾﻤﯿﻞ ھﺎ ،ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﭘﯿﺎﻣﮏ ھﺎی ﺷﮭﺮوﻧﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺳﻨﻮدن ،ھﺪﻓﺶ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﺳﻨﺎد را ﻧﺸﺎن دادن ھﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﻏﻮل ھﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﮭﺎن ،از ﺟﻤﻠﮫ ﮔﻮﮔﻞ ،ﻓﯿﺲ ﺑﻮک و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ
در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺳﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ داﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه وی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮای آزادی ﺑﯿﺎن و ﺗﻔﮑﺮ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از
ﺧﻼﻓﯿﺖ آﻧﺎن ﻣﯽ ﮐﺎھﺪ و زﻧﺪﮔﯽ آن ھﺎ را ﻧﺎاﻣﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺳﻨﻮدن اﺳﻨﺎدی را در اﺧﺘﯿﺎر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻗﺮار داد ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را دارﻧﺪ ﺗﺎ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻣﮑﺎﻟﻤﮫ ،ﻣﮑﺎﺗﺒﮫ
و ﺗﺒﺎدل اطﻼﻋﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دھﻨﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ از ﺳﺎل ھﺎ ﭘﯿﺶ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﺰرگ اراﺋﮫ دھﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ،اﭘﻞ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﯾﺎھﻮ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را ﻣﺠﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ
ﺗﺎ اطﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺸﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار دھﻨﺪ .روزﻧﺎﻣﮫ اﯾﻨﺪﯾﭙﻨﺪﻧﺖ ﺣﺘﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ در ﻓﯿﺒﺮھﺎی ﻧﻮری ﺑﮫ ﺑﺴﯿﺎری از اطﻼﻋﺎت در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﮫ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای اھﺪاف اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ دﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻗﺪام زده ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ
ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد را ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ھﺪف ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺗﺠﺎری و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ھﺮ روی ،اﻓﺸﺎﮔﺮی
اﺳﻨﻮدن ﺑﮫ روﯾﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﭘﺎﯾﺎن داد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﺒﮑﮫ اﯾﺮان در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﯾﺮان اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ھﺪف ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از ﮔﺎردﯾﻦ ﺑﮫ اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده
ﺷﻨﻮدھﺎی آژاﻧﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﭘﺮداﺧﺘﮫ و آن را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺷﺒﮑﮫ ﺧﺒﺮی ﯾﺎھﻮ ﻧﯿﻮز اﻣﺮوز در ﮔﺰارﺷﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده و ﺑﮫ آﻣﺎر ﺗﮑﺎن
دھﻨﺪه از ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﮫ  ٢٠١٣ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﻮﺷﺖ :طﺒﻖ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ھﺎ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﮔﺰارﺷﺎت و ﻓﺎﯾﻞ ھﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ
دوﻟﺘﯽ ﻓﺎش ﺷﺪه ،آژاﻧﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﮫ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی  ١٢۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن از ﺟﻤﻠﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اردن
و اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺷﻨﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ و اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺷﻨﻮد در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و ﺣﺪود  ٣ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ در ﺧﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
»ﮐﺮﯾﭙﺘﻮم« ،ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﮫ اﺳﻨﺎد دوﻟﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ را ﭘﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش داد ﮐﮫ آژاﻧﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ٢١/٩٨ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ را در ﮐﺸﻮر
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ١٢/٧۶ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ٧/٨ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ در ﻋﺮاق ٧/٨ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ١/٩ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻤﺎس
ﺗﻠﻔﻨﯽ در ﻣﺼﺮ ١/٧٣ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ در اﯾﺮان و  ١/۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ در اردن را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ ﻣﻮرد ﺷﻨﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

١٠

ﯾﮏ ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﮫ ﻧﻤﻮداری درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ »ﭘﺮﯾﺴﻢ« آژاﻧﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ) (NSAرا ﻧﻤﺎﯾﺶ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﮫ ھﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ از ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮج ﺣﺎﻣﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﻧﺪ زﯾﺮا ارزان ﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ادﻋﺎھﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ »آﻧﮕﻼ ﻣﺮﮐﻞ« ﺻﺪراﻋﻈﻢ آﻟﻤﺎن و  ٣۶١ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان آﻟﻤﺎﻧﯽ را رد
ﮐﺮد.
ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ »ﺟﯿﻤﺰ ﮐﻼﭘﺮ« ﻣﺪﯾﺮ اطﻼﻋﺎت ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺰارش »ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ« را رد ﮐﺮد ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد آژاﻧﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از  ٧٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
روزﻧﺎﻣﮫ »ھﻨﺪو« ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﮐﺮد ﮐﮫ ھﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد از ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﻨﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﮫ در ﮔﺰارش ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،٢٠١٣اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت »ادوارد اﺳﻨﻮدن« ﭘﯿﻤﺎن ﮐﺎر ﺳﺎﺑﻖ آژاﻧﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ھﺎی
ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﮫ ﺣﺪود  ۶/٢٨ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﺳﺖ ،از طﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﭘﺮﯾﺴﻢ ﻣﻮرد ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
اﺳﻨﻮدن ﭘﺲ از ﺧﺮوج از آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺑﺘﺪا ﺑﮫ ھﻨﮓ ﮐﻨﮓ رﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻔﻮذ زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ دارد ﻣﺪت زﯾﺎدی دوام ﻧﯿﺎورد .او ،اﺑﺘﺪا از
وﮐﻼی ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ اش ﺑﺎﺷﻨﺪ .در طﻮل ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯿﺎن وی و وﮐﻼﯾﺶ از آن ھﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻠﻔﻦ ھﺎی ھﻤﺮاه ﺧﻮد را در ﻓﺮﯾﺰر ﻗﺮار دھﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﻮرد ﺷﻨﻮد ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺳﻨﻮدن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ اﻗﺎﻣﺘﺶ در ھﻨﮓ ﮐﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ اﺳﺘﺮداد ﻣﻮاﺟﮫ اﺳﺖ.
او روز ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ژوﺋﻦ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎرا ھﺎرﯾﺴﻮن ،ﻣﺸﺎور وﯾﮑﯽ ﻟﯿﮑﺲ ،ﺑﮫ ﻣﺴﮑﻮ رﻓﺖ ،اﮔﺮﭼﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ از روﺳﯿﮫ ﻧﺪاﺷﺖ .او در
ﺑﺪو ورود ﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﭙﻠﻤﺎت اﮐﻮادور ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ از اﯾﻦ دﯾﺪار اﮐﻮادور اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ اﺳﻨﻮدن از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺧﻮدروی ﺳﻔﯿﺮ اﮐﻮادور ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮودﮔﺎه آﻣﺎده اﻧﺘﻘﺎل اﺳﻨﻮدن ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت ﺑﻮد .ﺷﺮﮐﺖ ھﻮاﯾﯽ اﯾﺮﻓﻠﻮت ھﻢ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﻠﯿﻄﯽ ﺑﺮای ادوارد
اﺳﻨﻮدن در ﭘﺮواز اﮐﻮادور ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ ،اﻣﺎ او ھﺮﮔﺰ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﯾﻦ ﭘﺮواز ﻧﺸﺪ.
روز ﺳﯽ ام ژوﺋﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت ﺧﺎرﺟﮫ روﺳﯿﮫ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ اﺳﻨﻮدن از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ،وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﭘﻮﺗﯿﻦ ،رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری
روﺳﯿﮫ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ اﺳﻨﻮدن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓﺸﺎﮔﺮی ﭘﺎﯾﺎن دھﺪ .ﺳﺨﻦ ﮔﻮی دوﻟﺖ ھﻢ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﻨﻮدن را
ﺑﮫ »ﮐﺸﻮری ﮐﮫ در آن ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد« ﻣﺴﺘﺮد ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ادﻋﺎی وﯾﮑﯽ ﻟﯿﮑﺲ اﺳﻨﻮدن از ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،آﻟﻤﺎن ،ھﻨﺪ ،ﭼﯿﻦ و ﮐﻮﺑﺎ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎ و اﺳﻨﻮدن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﮑﺮد ،دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮔﺬرﻧﺎﻣﮫ اﺳﻨﻮدن را ﺑﺎطﻞ ﮐﺮد
و او را در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮاری ﻗﺮار داد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﺳﻨﻮدن ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺴﮑﻮ ﺧﺎرج ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،وی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از روﺳﯿﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد روﺳﯿﮫ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺳﻔﺮ ﺑﮫ
ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ«.
ﺑﮫ ﺟﺰ روﺳﯿﮫ ﺳﮫ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﻮﺑﺎ ھﻢ ﺑﮫ اﺳﻨﻮدن ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ روز ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ ژوﯾﯿﮫ ﺳﺎل  ٢٠١٣روﺳﯿﮫ ﺑﮫ ادوارد اﺳﻨﻮدن
ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ اﻋﻄﺎ ﮐﺮد.
اﯾﻦ اﻓﺸﺎﮔﺮی ھﺎ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ طﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ روزﻧﺎﻣﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮔﺎردﯾﻦ ،ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮی از اﺳﻨﺎد اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﮫ ادوارد اﺳﻨﻮدن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ آژاﻧﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت  ٣۵رھﺒﺮ ﺟﮭﺎن را ﺷﻨﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ آژاﻧﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﮫ در ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ،وزارت ﺧﺎرﺟﮫ و ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ،را ﺗﺮﻏﯿﺐ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﻓﺘﺮﭼﮫ ھﺎی ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد را ﺑﮫ اﯾﻦ آژاﻧﺲ ﺑﺪھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺠﺴﺲ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺳﻨﺪ ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺶ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﯿﺶ از  ٢٠٠ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ٣۵رھﺒﺮ ﺟﮭﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ آژاﻧﺲ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﺎﻣﯽ از ھﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ  ٣۵رھﺒﺮ ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در ﭘﯽ اﻓﺸﺎﮔﺮی ھﺎی اﺳﻨﻮدن ﮐﮫ ﺑﺎزﺗﺎب ھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای داﺷﺖ و ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ را درﮔﯿﺮ رﺳﻮاﯾﯽ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﺮد ،اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺪﯾﺮ آژاﻧﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
)ﮐﯿﺖ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر( و ﻣﻌﺎون وی در ﻣﺎه ھﺎی آﺗﯽ از ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺎﻣﮫ  ۵۶٠ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :در روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،دھﻢ دﺳﺎﻣﺒﺮ ،ﺑﯿﺶ از  ۵۶٠ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از  ٨٢ﮐﺸﻮر ﺟﮭﺎن طﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺎرت ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﺟﻤﻠﮫ آژاﻧﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ) (NSAاﻋﺘﺮاض ﮐﺮده و ﺑﺮای دﻓﺎع از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﺟﮭﺎن دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻓﺮاﺧﻮان داده اﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﮐﮫ اﻣﻀﺎی ﭘﻨﺞ ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ادﺑﯽ ﻧﻮﺑﻞ ،ﮔﻮﻧﺘﺮ ﮔﺮاس ،اورھﺎن ﭘﺎﻣﻮک ،ﺟﺎن ﻣﺎﮐﺴﻮل ﮐﻮﺋﺘﺰی ،اِﻟﻔﺮﯾﺪه ﯾﻠﯿﻨﮏ و ﺗﻮﻣﺎس ﺗﺮاﻧﺴﺘﺮوﻣﺮ را ﻧﯿﺰ در ﭘﺎی
ﺧﻮد دارد ،آﻣﺪه اﺳﺖ» :دوﻟﺖ ھﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ ھﺎ ،اﯾﻤﯿﻞ ھﺎ ،ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎﯾﺖ ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﺪھﻨﺪ .آن ھﺎ
ﺑﮫ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﮐﻨﺶ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ رﻓﺘﺎر ﻣﺎ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ«.
اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﺑﮫ »ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی« و »ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ« ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ھﺎ و ﺗﺮاﺳﺖ ھﺎ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻮده و از ﻋﻤﻮم ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺟﮭﺎن ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﺎ
اﻣﻀﺎی ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎﯾﺖ  change.orgدرج ﮐﺮده اﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺎرت ﮔﺴﺘﺮده اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده و از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ِ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺮدم« ،ھﻢ زﻣﺎن در ﺑﯿﺶ از  ٣٠روزﻧﺎﻣﮫ از ﺟﻤﻠﮫ ﮔﺎردﯾﻦ ،ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ،ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرﺗﮫ آﻟﮕﻤﺎﯾﻨﮫ و اِل ﭘﺎﯾﯿﺲ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺑﮫ اﻣﻀﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﭘﻨﺞ ﻗﺎره ﺟﮭﺎن از ﺑﻨﮕﻼدش ﺗﺎ اﻟﺴﺎﻟﻮادور و اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﻨﮕﻮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﻣﺬﮐﻮر »آزادی در اﻧﺪﯾﺸﮫ ،ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻧﺎﻣﮫ و ﮔﻔﺘﮕﻮ« را ﺣﻖ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺴﺘﮫ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ »ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺟﮭﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﮫ طﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ«.
ﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺳﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﭼﮭﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه داﻧﻤﺎرﮐﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اﺗﺮﯾﺸﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﻧﻈﺎرت ﮔﺴﺘﺮده دوﻟﺖ ھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮاﺳﺎس رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ و ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻣﺎده ﺷﺪ .آن ھﺎ اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض از ھﯿﭻ ﻧﮭﺎدی ﭼﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﻢ ﯾﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﯾﻮﻟﯽ ﺗﺴﮫ ،از ﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮫ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرﺗﮫ آﻟﮕﻤﺎﯾﻨﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دﺳﺖ ﺑﮫ آن ﮐﺎری
زده اﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وﺟﮫ از دﺳﺖ ﻣﺎن ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ :دﺳﺖ زدن ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﻼم ﻣﮑﺘﻮب«.
اﻧﻔﺠﺎر در ﺑﻮﺳﺘﻮن :در ﺗﺎرﯾﺦ  ١۶آورﯾﻞ ﺳﺎل  ٢٧) ٢٠١٣ﻓﺮودﯾﻦ ﺳﺎل  ،(٩٢طﯽ دو اﻧﻔﺠﺎر ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﺷﮭﺮ ﺑﻮﺳﺘﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ٣ﮐﺸﺘﮫ و ٢۶۴
زﺧﻤﯽ ﺑﺮﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن دو اﻧﻔﺠﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮﯾﻠﺴﺘﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺪان ﮐﺎﭘﻠﯽ و در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺟﺎن اف ﮐﻨﺪی روی داد .اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﮫ اﻧﻔﺠﺎرات
ﺗﻮﺳﻂ دو ﺑﺮادر ﭼﭽﻨﯽ اﻻﺻﻞ ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی »ﺟﻮھﺮ ﺳﺎرﻧﺎﯾﻒ«  ١٩ﺳﺎﻟﮫ و »ﺗﯿﻤﻮرﻟﻨﮓ ﺳﺎرﻧﺎﯾﻒ«  ٢۶ﺳﺎﻟﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن ﺗﯿﻤﻮر ﻟﻨﮓ و دﺳﺘﮕﯿﺮی
ﺟﻮھﺮ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ

ﻣﺘﺤﺪ :رﯾﯿﺲ ﺻﻠﺢ ﺑﺎﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٩٠ ،٢٠١٣ﻧﻔﺮ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺣﺎﻓﻆ ﺻﻠﺢ در ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮭﺎن ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه

اﻧﺪ.
ﺑﮫ ﮔﺰارش آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس ٢٩ ،ﻧﻔﺮ از ﻣﺠﻤﻮع  ٩٠ﻧﯿﺮوی ﺣﺎﻓﻆ ﺻﻠﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﮫ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ در ﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﮫ از روی ﻋﻤﺪ ﻋﻠﯿﮫ آن ھﺎ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ.
»ھﺮو ﻻدﺳﻮس« رﯾﯿﺲ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺣﺎﻓﻆ ﺻﻠﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اداﻣﮫ اظﮭﺎر داﺷﺖ  ١۴ﻧﻔﺮ از ﺻﻠﺢ ﺑﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ در درﮔﯿﺮی ھﺎی دارﻓﻮر ﺳﻮدان
ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ.
روﺳﯿﮫ :روز ﯾﮏ ﺷﻨﺒﮫ  ٢٩دﺳﺎﻣﺒﺮ ،ﯾﮏ ﺑﻤﺐ ﮔﺬار اﻧﺘﺤﺎری ﺑﺎ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﺮدن ﺧﻮد در ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر در ﺷﮭﺮ وﻟﮕﺎﮔﺮاد ،ﺣﺪاﻗﻞ  ١٨ﻧﻔﺮ را ﮐﺸﺘﮫ اﺳﺖ.
ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻣﻠﯽ ﺿﺪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ روﺳﯿﮫ روز ﯾﮏ ﺷﻨﺒﮫ  ٢٩دﺳﺎﻣﺒﺮ ،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﻤﺐ ﮔﺬار اﻧﺘﺤﺎری زن اﯾﻦ اﻧﻔﺠﺎر را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.

١١

اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ﮐﮫ روز  ٢١اﮐﺘﺒﺮ در ھﻤﯿﻦ ﺷﮭﺮ و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺑﻤﺐ ﮔﺬار زن اﻧﺘﺤﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ھﻔﺖ ﮐﺸﺘﮫ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺮز ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود اﯾﻦ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮫ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﭼﭽﻦ ﮐﮫ ﻋﻠﯿﮫ روﺳﯿﮫ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﮕﺎﮔﺮاد ﮐﮫ اﻧﻔﺠﺎر
روز ﯾﮏ ﺷﻨﺒﮫ در آن ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﮑﻨﮫ دارد و در  ۶٩٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﮭﺮ ﺳﻮﭼﯽ ﻗﺮار دارد.
ﮐﻢ ﺗﺮ از  ٢۴ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﻧﻔﺠﺎر اﻧﺘﺤﺎری در ﺷﮭﺮ وﻟﮕﻮﮔﺮاد روﺳﯿﮫ )اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﮕﺮاد ﺳﺎﺑﻖ( ﺻﺒﺢ روز دوﺷﻨﺒﮫ ٣٠دﺳﺎﻣﺒﺮ ،اﻧﻔﺠﺎر ﯾﮏ ﺑﻤﺐ دﯾﮕﺮ در ﯾﮑﯽ از
ﺗﺮاﻣﻮاھﺎی ھﻤﯿﻦ ﺷﮭﺮ دﺳﺖ ﮐﻢ ده ﮐﺸﺘﮫ و ده زﺧﻤﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻟﺒﻨﺎن :ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻄﺢ ،از ﻣﻘﺎم ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻟﺒﻨﺎن و از ﭼﮭﺮه ھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﮐﮫ در اﻧﻔﺠﺎری در ﺑﯿﺮوت ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪ ،ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺘﮫ و در ﺣﺎل ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن اﻣﻀﺎی ﺑﺮای آن ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﮐﮫ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ﺟﻮرﻧﺎل ،آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﻔﺘﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه و در آن ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻄﺢ از رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری
اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﺳﺖ »از ھﻤﮫ ﻟﺒﻨﺎن« و ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ﮔﺮوه ﺣﺰب ﷲ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ آن ﮐﺸﻮر در زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار دارد.
او ،در آﻏﺎز ﻧﺎﻣﮫ اش ﺑﺎ ﺧﻄﺎب ﻗﺮار دادن ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ و ﻗﺪرت ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای و ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﺎم اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ را در ﺧﻄﺎب ﻗﺮار دادن ﺷﻤﺎ )رﯾﯿﺲ
ﺟﻤﮭﻮری اﯾﺮان( ﺑﺮ ﻣﯽ دارﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﮫ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ در دوره ای ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻗﺮار دارد.
ﺷﻄﺢ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻟﺒﻨﺎن ،ﺳﻔﯿﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ و ﻣﺸﺎور دو ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻟﺒﻨﺎن ،ﻓﻮاد ﺳﯿﻨﯿﻮره و ﺳﻌﺪ ﺣﺮﯾﺮی ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎ داﺷﺖ
ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری اﻣﻀﺎء ،اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺒﺮد.
ﺷﻄﺢ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻟﺒﻨﺎﻧﯽھﺎ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ روﯾﮑﺮد ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﺑﮫ وﯾﮋه ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺖ .او ،ﺳﭙﺲ ﺑﮫ اداﻣﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ و رواﺑﻂ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﯾﺮان ﺑﺎ
ﺣﺰب ﷲ ﻟﺒﻨﺎن ﭘﺮداﺧﺘﮫ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺰرگ ﻣﺴﻠﺢ »-ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﻓﻘﯿﺪ« -ﺑﮫ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر ﻟﻄﻤﮫ زده و در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺖ.
او ،ﺑﮫ ﺣﻀﻮر ﺣﺰب ﷲ در ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﯾﮫ و ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﺤﺮان ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﮫ ﻟﺒﻨﺎن ﭘﺮداﺧﺘﮫ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان رخ ﻣﯽدھﺪ«.
ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮﷲ ،رھﺒﺮ ﺣﺰب ﷲ ﻟﺒﻨﺎن ،ﮔﺮوه ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﮐﮫ در ﺟﺒﮭﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻄﺢ ﻗﺮار دارد ،رﺳﻤﺎ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﺤﺖ
اﻣﺮ ﺧﻮد در ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﯾﮫ ،در ﺣﻤﺎﯾﺖ از دوﻟﺖ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻦ راﻧﯽ ھﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ آن ﮔﺮوه »ﺗﺎ ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ«.
ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪار ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ از ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﺮان از ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺮدن آن ﮔﺮوه و دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهھﺎی درﮔﯿﺮ در ﺳﻮرﯾﮫ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻄﺢ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﮫ اﻣﻀﺎﯾﯽ زﯾﺮ ﻧﺎﻣﮫ ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ،روز ﺟﻤﻌﮫ در ﻣﺴﯿﺮ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺳﻌﺪ ﺣﺮﯾﺮی ،ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻧﺸﺴﺖ اﺋﺘﻼف  ١۴ﻣﺎرس ،در ﭘﯽ ﯾﮏ
اﻧﻔﺠﺎر ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪ .اﺋﺘﻼف  ١۴ﻣﺎرس از ﺟﻤﻠﮫ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان :وز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﮫ  ٢۶دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،٢٠١٣ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﻤﭙﺎره ﺑﮫ اردوﮔﺎه اردوﮔﺎه ﻟﯿﺒﺮﺗﯽ )ﺣﺮﯾﺖ( ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺛﺮ آن  -ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ
»ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ« ﺑﺎزوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮوه ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ -ﺳﮫ ﺗﻦ ﮐﺸﺘﮫ و ﭘﻨﺠﺎه ﺗﻦ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس از ﻗﻮل ﯾﮏ ﻣﻘﺎم اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻋﺮاﻗﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺸﺘﮫ ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﺗﻨﮭﺎ دو ﻧﻔﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .ھﻨﻮز ﮔﺰارش ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ از طﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن و ﻣﺠﺮوﺣﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ھﻨﻮز ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت را ﺑﺮﻋﮭﺪه ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
اردوﮔﺎه ﻟﯿﺒﺮﺗﯽ ،ﻣﺤﻞ اﺳﮑﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﺳﮫ ھﺰار ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ .اﯾﻦ اردوﮔﺎه ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﯾﮏ ﭘﺎدﮔﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮد.
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﯿﺰ در ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ اردوﮔﺎه اﺷﺮف ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎری از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ ۵٢ ،ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻋﺮاﻗﯽ در آن زﻣﺎن اﻧﻔﺠﺎر و درﮔﯿﺮی داﺧﻠﯽ را ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﺮﮔﺒﺎر ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻋﺮاﻗﯽ را ﺑﮫ ورود و
آﺗﺶ ﮔﺸﻮدن ﺑﮫ روی اﻋﻀﺎی ﺧﻮد در اردوﮔﺎه اﺷﺮف ﻣﺘﮭﻢ ﮐﺮد.
ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،در آﻏﺎز ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اردوﮔﺎه اﺷﺮف ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﮫ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری
از آن ھﺎ ﻧﯿﺰ »دﺳﺖ ﺷﺎن از ﭘﺸﺖ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد«.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻋﺮاق ،در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه رھﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن اردوﮔﺎه ﻟﯿﺒﺮﺗﯽ ﻣﺘﮭﻢ ﮐﺮد.
اردوﮔﺎه ﻟﯿﺒﺮﺗﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ھﺪف ﺣﻤﻠﮫ ھﺎی ﻣﻮﺷﮑﯽ و ﺧﻤﭙﺎره ای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد.
ﺑﺤﺮﯾﻦ :ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺷﻨﺎوری را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮده ﮐﮫ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮاد اﻧﻔﺠﺎری ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ رﯾﯿﺲ اداره ﮐﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺤﺮﯾﻦ ،از اﯾﻦ
ﮐﺸﺘﯽ ﮐﮫ راھﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد » ۵٠ﻧﺎرﻧﺠﮏ دﺳﺘﯽ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان« ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﮔﺰارش دوﯾﭽﮫ وﻟﮫ ،ﻣﻘﺎمھﺎی ﺑﺤﺮﯾﻦ روز دوﺷﻨﺒﮫ  ٣٠دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٩ -دی ،از ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﮏ ﺷﻨﺎور ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮاد اﻧﻔﺠﺎری ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﮫ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﯽ ھﺎ ﺣﮑﻢ راﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﺳﺎل  ٢٠١١ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﺑﮫ رھﺒﺮی ﺷﯿﻌﯿﺎن روﺑﺮو اﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ در
ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺤﺮﯾﻦ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ طﺎرق اﻟﺤﺴﻦ ،رﯾﯿﺲ اداره ﮐﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣﻞ دو ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ ﺑﻮد در اواﯾﻞ ھﻔﺘﮫ ﺟﺎری در
 ٣/٧ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﺰاﯾﺮ آرﺷﯽ ﭘﻼﮔﻮس ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﮐﺸﺘﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮاد اﻧﻔﺠﺎری از  ١١٨ﻣﺎﯾﻠﯽ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺤﺮﯾﻦ در آبھﺎی
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری دوﻟﺘﯽ »ﺑﯽانای« ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ طﺎرق اﻟﺤﺴﻦ اظﮭﺎر داﺷﺖ ۵٠» :ﻧﺎرﻧﺠﮏ دﺳﺘﯽ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان و  ٢٩۵ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺗﺠﺎری ﺳﺎﺧﺖ
ﺳﻮرﯾﮫ« در اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ  ٩ﻣﺘﺮی ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﺑﺎرھﺎ اﯾﺮان را ﺑﮫ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﮭﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺤﺮﯾﻦ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٢٠١١ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ اﻟﮭﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ از »ﺑﮭﺎر ﻋﺮﺑﯽ« روﺑﺮو ﺑﻮد
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﮫ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﻌﯿﺎن رھﺒﺮی ﻣﯽﺷﺪ را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ.
رﻣﺎدی :ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،اﻗﺪام ﻧﯿﺮوھﺎی ﻋﺮاﻗﯽ در ﺷﮭﺮ »رﻣﺎدی« ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن اﻧﺒﺎر ،ﺑﺮای ﺑﺮﭼﯿﺪن ﭼﺎدر ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺳﻨﯽ ،ﺑﮫ درﮔﯿﺮی ﺷﺪﯾﺪی و
ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن  ١٠ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺮز ھﻢ از ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن  ١٣ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﮫ ﺳﮫ اﻓﺴﺮ ﭘﻠﯿﺲ در ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی اطﺮاف ﺷﮭﺮ رﻣﺎدی ﮔﺰارش داده اﺳﺖ .ﺗﻨﺶ ھﺎ در ﺷﮭﺮ رﻣﺎدی از زﻣﺎن
ﺑﺎزداﺷﺖ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﯽ ﻣﺬھﺐ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺳﻨﯽ ھﺎی ﻋﺮاق ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی »ﻧﻮری ﻣﺎﻟﮑﯽ« ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮ ﺷﯿﻌﮫ ﻋﺮاق ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،از ژاﻧﻮﯾﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ھﻔﺖ ھﺰار ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ و  ٩۵٠ﺗﻦ از ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه
اﻧﺪ .طﺒﻖ ﺧﺒﺮی دﯾﮕﺮ  ۴٠ﺗﻦ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻋﺮاق در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ روﯾﺪادھﺎی اﺧﯿﺮ اﻧﺒﺎر و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻧﻮری ﻣﺎﻟﮑﯽ
دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺘﻌﻔﺎ و ﺑﺤﺮان دوﻟﺘﯽ ﻋﺮاق را ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﮐﻤﯿﺘﮫ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ :ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﯿﺘﮫ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ را ﺑﮫ ﻣﺪت ﭼﮭﺎر ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮐﻤﯿﺘﮫ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺎ روز  ٣١دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٢٠١٧ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ داد.
ﮐﻤﯿﺘﮫ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،ﺑﺮ روﻧﺪ اﺟﺮای ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ ھﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ  -ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ ھﺎی  ١٣٧٣و ١۶٢۴
 -ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

١٢

در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ  -ﮐﮫ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﺳﺎل  ٢٠٠١ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ  -ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ھﻤﮫ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺎﯾﺪ از
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ،و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ دﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ  - ١۶٢۴ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٢٠٠۵ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ  -از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﮫ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ.
اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ روز ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ ﺑﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﯿﺘﮫ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺮای ﭼﮭﺎر ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ در
روز  ٣١دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ٢٠١۵در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
در آن زﻣﺎن ،دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﮫ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰارﺷﯽ را اراﺋﮫ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ از اﺟﺮای ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ ھﺎی  ١٣٧٣و  ١۶٢۴ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ از اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﺳﺖ »ﻣﺸﮑﻼت در ﺣﺎل ظﮭﻮر ،روﻧﺪ و روﯾﺪادھﺎی« ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﺗﺮورﯾﺴﻢ
را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ،از اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎ را ھﻢ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ھﻢ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﮭﺎدھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﺎ
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﻠﺢ ﺑﺎﻧﺎن در زﻣﯿﻨﮫ »ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ آن ھﺎ« ،اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ.
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺘﺎرﺗﺎس از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﮐﻤﯿﺘﮫ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از  ۴٠ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺰارش
ھﺎی اراﺋﮫ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﮔﺮوه ھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل ھﺎی ﻣﺮزی
و ﮔﻤﺮﮐﯽ ،اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ،اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺠﺎرت ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ :در ﺗﺎرﯾﺦ  ۶دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ١۵ - ٢٠١٣آذر ﺳﺎل » ،٩٢ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ« رھﺒﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ در ﺳﻦ  ٩۵ﺳﺎﻟﮕﯽ درﮔﺬﺷﺖ .وی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ .ﻣﺎﻧﺪﻻ ﭘﯿﺶ از رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری از ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ در
آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در اﯾﻦ راه  ٢٧ﺳﺎل زﻧﺪان را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ.
ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﺷﮭﺮت و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﺶ را ﻣﺪﯾﻮن ﻣﺒﺎرزات ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﮫ ﻣﺮدم ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺖ ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮای درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی و ﺳﯿﺴﺘﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ راه اﺳﺖ ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﮭﺎن از دوﻟﺘﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ رھﺒﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ھﻤﮫ در ﺳﺘﺎﯾﺶ
»ﻣﺎﻧﺪﻻ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ و در ﺗﺠﻠﯿﻞ از وی ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ از ھﻤﺪﯾﮕﺮ رﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رھﺒﺮ اﺻﻠﯽ ﺣﺰب ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در ﺳﻘﻮط ﺣﮑﻮﻣﺖ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ در ﮐﺸﻮرش اﯾﻔﺎء ﮐﺮد .آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻗﻠﯿﺘﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داران ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ رﺳﻤﺎ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﯿﺎھﺎن را ﻧﮋاد »ﭘﺴﺖ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و از ﺳﻔﯿﺪھﺎ ﺟﺪا ﻧﮕﮫ ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اﻗﻠﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﻔﯿﺪ
ﭘﻮﺳﺖ ﺳﯿﺎھﺎن را از زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده و در ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ آن ھﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ اﻣﮑﺎن ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ
داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﯿﺎه در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ در ﻣﻌﺎدن ﻣﺘﻌﺪد و از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻌﺎدن طﻼ ،و ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .آن
ھﺎ از ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب و ﺗﺸﮑﻞ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،و ﺑﮫ وﯾﮋه ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی
ﻗﺪرت ﻣﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ،از ﺳﺎل  ١٩۴٨رﺳﻤﺎ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد .ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺘﺎن از طﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺪام ﺑﮫ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﺎر اﯾﻦ ﺳﺘﻢ ﮔﺮی ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮ دوش ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ
ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزھﺎی ﺗﻮده ﮔﯿﺮ در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮐﮫ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی طﻠﺐ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  ١٩٩۴ﺑﮫ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎراﻧﮫ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎﺗﻤﮫ دادﻧﺪ.
ﻧﻠﺴﻮن ﻣﻨﺪﻻ ،در ﺳﻦ  ٢١ﺳﺎﻟﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﮫ ﺣﻘﻮق ﭘﺮداﺧﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺪون ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه ﺑﮫ ژوھﺎﻧﺴﺒﻮرگ ﻧﻘﻞ
ﻣﮑﺎن ﮐﺮد و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﮭﺒﺎن ﺷﺐ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎدن ﺑﮫ ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖ .وی ،در ﺳﺎل  ١٩۴٣و ﭘﺲ از دﯾﺪار ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از رھﺒﺮان ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﺰب
ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ ھﯿﺌﺖ اﺟﺮاﯾﯽ آن درآﻣﺪ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺳﺎل  ،١٩۵٠ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﮏ اﻋﺘﺼﺎب
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن داد .اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب اھﻤﯿﺖ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﮫ ﻣﺎﻧﺪﻻ ﻧﺸﺎن داد و او را ﺑﮫ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ
ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﺰب درﻧﯿﺎﻣﺪ.
ﻣﺎﻧﺪﻻ ،ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺑﺎر دﺳﺘﮕﯿﺮی در  ١٩۶١و ﻣﺤﮑﻮم ﻧﺸﺪن ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم در  ١٩۶٣ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺗﻌﺪادی از رھﺒﺮان ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎت
ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﺳﯿﺎ( ،در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﮫ ﻋﻮاﻣﻞ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﺎﻧﺪﻻ در ﺳﺎل  ،١٩۶۴ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ ﺷﮑﻨﺠﮫ ھﺎی ﻓﺮاوان ﺑﮫ ﺣﺒﺲ
اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﯾﺪ .دﻓﺎﻋﯿﮫ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﮫ او در دادﮔﺎه او را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رھﺒﺮ اﺻﻠﯽ ﺣﺰﺑﺶ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮد .او ﺗﻌﮭﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲ ھﺎی زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن
ﺣﮑﻮﻣﺖ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺣﺰب ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ ،در ﺳﺎل  ١٩۵۶ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﻨﺸﻮر آزادی« ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﻣﺎﻧﺪﻻ ،در ﺳﺎل  ١٩٩١ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و در ﺳﺎل  ،١٩٩۴ﭘﺲ از اﻟﻐﺎی رﺳﻤﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ  ۶٢درﺻﺪ آراء ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﺷﺪ و ﺑﮫ ﻣﺪت  ۵ﺳﺎل در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺮگ ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ ،ﺧﯿﻠﯽ ھﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻟﯿﺒﺮال ھﺎی اﯾﺮان در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن،
ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎب ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﮭﻞ و ﺟﻨﺎﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ را در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ.
ﭼﮭﺎرده ﺳﺎل ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل  ،١٩٩۴ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻻﯾﺤﮫ ای ﻧﺎم ﻣﺎﻧﺪﻻ را
از ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ھﺎی ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺘﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ اذﻋﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻻﯾﺤﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮ ھﻨﮕﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﮫ
دو دھﮫ ﭘﯿﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻟﻔﻈﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﮫ ﭘﺮه ﺗﻮرﯾﺎ در ﻧﻈﺎم آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ آن زﻣﺎن ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻋﻤﻼ ﺗﺎ ﺳﺎل  ،١٩٩۴اﻗﺪاﻣﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ﺣﺬف ﻣﺎﻧﺪﻻ و ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ از ﻓﮭﺮﺳﺖ ھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ﻧﮑﺮد.
»ﻣﺎرﮔﺎرت ﺗﺎﭼﺮ« ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎن  ANCﻣﺎﻧﺪﻻ را در ﺳﺎل  ١٩٨٧ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان در درون ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﺻﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ .رھﺎﯾﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در ﮔﺮو ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن ﺷﺎن در ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﭘﯿﮑﺎرﮔﺮ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ .ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۵٠درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﻧﯽ ،زﯾﺮ ﺧﻂ
ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮرش ﺣﺎﻣﻞ وﯾﺮوس اﯾﺪز ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ :ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﻣﻮرد ﻓﺴﺎد اداری و اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل  ٢٠١٣ﮐﮫ روز ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ٣ ،
دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٢ ،٢٠١٣آذر  ،١٣٩٢ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن  ١٧٧ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رده  ،١٧٤ﺗﺎﺣﯿﮑﺴﺘﺎن رده  ١٥٤و اﯾﺮان
رده  ١٤٤را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در رده  ،١٧٤اﯾﺮان در رده  ١٣٣و ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن در رده  ١٥٧ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،طﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﻓﺴﺎد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺷﺪه و وﺿﻌﯿﺖ در ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﺑﮭﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
در ﺗﺪوﯾﻦ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﺸﻮرھﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺴﺎد اداری و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﮫ ھﺮ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺮهای را ھﻢ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ از ﻧﻤﺮه ) ١٠٠ﺑﮫ طﻮر
ﮐﻠﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﺴﺎد( ﺗﺎ ﺻﻔﺮ )ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺎﺳﺪ( ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺟﺪول ﺳﺎل  ،٢٠١٣ﻧﻤﺮه اﯾﺮان  ٢٥از ﺻﺪ ،ﻧﻤﺮه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ٨از ﺻﺪ و ﻧﻤﺮه ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن  ٢٢از ﺻﺪ ﺑﻮد .ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺖ اداری و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای
اﯾﺮان در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ  ٢٨ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه و ﺣﺎﮐﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺴﺎد اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در
رﺗﺒﮫﺑﻨﺪی آﻧﮭﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در رﺗﺒﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﮐﺸﻮرھﺎی داﻧﻤﺎرک ،زﻻﻧﺪﻧﻮ ،ﻓﻨﻼﻧﺪ ،ﺳﻮﺋﺪ ،ﻧﺮوژ ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﺳﻮﺋﯿﺲ ،ھﻠﻨﺪ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ردهھﺎی  ١ﺗﺎ ده ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن را در
اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﮭﺒﻮد رﺗﺒﮫ ﻧﺮوژ از رﺗﺒﮫ  ٩ﺑﮫ رﺗﺒﮫ  ،٥ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ رﺗﺒﮫ ﺑﻨﺪی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺪارد .ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه در رده ﺑﻨﺪی ﺟﮭﺎﻧﯽ ٩١ ،از ١٠٠
ﺑﻮده ﮐﮫ ﻧﺼﯿﺐ داﻧﻤﺎرک و زﻻﻧﺪﻧﻮ ﺷﺪ.
در ﻣﻮرد ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ھﻢ ،ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه  ٨ﻓﺎﺳﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﮭﺎن ﺑﻮد و ﭘﺲ از آن ﮐﺸﻮرھﺎی ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ﺳﻮدان ،ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻟﯿﺒﯽ ،ازﺑﮑﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و ﺳﻮرﯾﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.

١٣

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺬاب و ﭘﺮﺧﻄﺮ :ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺑﺪون ﻣﺮز ،در ﮔﺰارﺷﯽ از ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن  ٧١ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر در ﺳﺎل  ٢٠١٣ﺧﺒﺮ داد ﮐﮫ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ ﮐﺎھﺶ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران رﺑﻮده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺳﻮرﯾﮫ ،ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺮﮔﺒﺎرﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺒﺮی اﺳﺖ .ھﻨﺪ و ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﻣﺴﺎل ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﮑﺰﯾﮏ و ﺑﺮزﯾﻞ
در رﺗﺒﮫ ﻣﺮﮔﺒﺎرﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺮای ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ اﻣﺴﺎل  ۵ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر در ﺑﺮزﯾﻞ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﮫ
اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪاد ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه در ﺳﺎل  ٢٠١٣ﻣﯿﻼدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ٢٠درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻗﻢ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﺶ از  ٨٨ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .وﻟﯽ از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺪاد ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران رﺑﻮده ﺷﺪه در ﺟﮭﺎن طﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﮫ ﺑﯿﺶ از  ٨٧ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﻤﯽ از آن ھﺎ در ﺳﻮرﯾﮫ رﺑﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل
 ٢٠١٢ﻣﯿﻼدی ﺑﮫ  ٣٨ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺑﺪون ﻣﺮز اﻓﺰود ،ﺣﺪاﻗﻞ  ١٨روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺎرﺟﯽ و  ٢٢ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﻮری ھﻢ اﮐﻨﻮن رﺑﻮده و ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺣﺪود  ۴٠درﺻﺪ ﻣﺮگ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﮭﺎن ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﺳﻮرﯾﮫ ،ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﯾﮫ ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ  ٣١ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺗﺮک اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﺗﺮﮐﯿﮫ ،اردن ،ﻟﺒﻨﺎن و ﯾﺎ ﻣﺼﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﮭﺎﺟﺮ :روﻧﻖ ﯾﺎ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ روﻧﺪ اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﻞ دﻧﯿﺎ راﺑﻄﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ دارد و ﺑﺮ ھﻢ ﺧﻮردن ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺑﺤﺮان ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل
ھﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺷﺮاﯾﻂ وﺧﯿﻤﯽ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل اﻓﺮاد در ﺟﮭﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﯽ ﮐﺎران زﯾﺎدی از اﻗﺼﺎ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﺷﻐﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ) ، (ILOدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  ٢٣٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﮐﺎر ،ﺧﺎﻧﮫ و ﺷﮭﺮ ﺧﻮد را رھﺎ ﮐﺮده و ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﮫھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺷﻤﺎر ﻣﮭﺎﺟﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﮐﺎر ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از  ١۵۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  ١٩٩٠ﺑﮫ  ٢٣٢ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﺳﺎل  ٢٠١٣رﺳﯿﺪ ﮐﮫ رﺷﺪ ﭼﺸﻢ
ﮔﯿﺮی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .در واﻗﻊ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺣﺪود  ٣درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﮭﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺮان زن و ﻣﺮد ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ و ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﺗﺮس از ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺧﻮردن ﻣﻮاﺟﮫ اﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو ،ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ھﺎ
ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺮﺑﺎدرﻓﺘﮫ ای ﻣﻮاﺟﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای آن را اﺣﯿﺎ ﮐﺮد.
ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن :ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ،در آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮد در ژوﺋﻦ  ٢٠١٣اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ  ۴٢ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٢٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﮭﺎن در ﺳﺎل  ٢٠١٢ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺗﺮک زادﮔﺎه ﺧﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ  ٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺳﺎل  ٢٠١١ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻮد.
ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎ ،ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺗﺮک ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ ،از ﺟﻨﮓ و آﺳﯿﺐ ھﺎی آن ﻓﺮار ﮐﺮده و ﻋﻤﺪﺗﺎ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ،ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﮫ
و ﺳﻮدان ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در ﺳﻮرﯾﮫ ،ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﯾﺰ دﺳﺖ ﮐﻢ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻮری ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ و ﺑﮫ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ھﻢ ﭼﻨﺎن در
ﺻﺪر آﻣﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻗﺮار دارد .از ھﺮ ﭼﮭﺎر ﭘﻨﺎھﻨﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻓﻐﺎن اﺳﺖ.
ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ ﭘﻨﺎه ﺟﻮﯾﺎن :اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺶ ھﻤﻮاره در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻮر ﻧﻈﺮ ﭘﻨﺎه ﺟﻮﯾﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم دوﻟﺖ
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﯿﺶ از  ٧ھﺰار و  ۵٠٠ﭘﻨﺎه ﺟﻮ از طﺮﯾﻖ  ١٠٠ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ .از طﺮﻓﯽ از ﺳﺎل  ٢٠٠١ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ ﻧﯿﺰ
 ٩۶۴ﺗﻦ در آب ھﺎی اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻏﺮق ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻣﻮج ﻣﮭﺎﺟﺮان و ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن از ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﮫ اروﭘﺎ اداﻣﮫ دارد ،ﮐﺸﺘﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﭘﻨﺎه ﺟﻮﯾﺎن در ﺳﺎﺣﻞ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻏﺮق ﺷﺪ و ﺷﻤﺎری از ﭘﻨﺎه ﺟﻮﯾﺎن ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ
دادﻧﺪ ،ده ھﺎ ﭘﻨﺎه ﺟﻮ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺗﻼش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن از ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﮫ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ ... ،اﯾﻦ ھﺎ ﺧﺒﺮھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﮫ ﺗﮑﺮار ﺗﯿﺘﺮ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
اروﭘﺎ را ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻀﻞ ﻣﮭﺎﺟﺮت ،رﯾﺸﮫ ھﺎی آن و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ و ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ را در ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺤﺚھﺎ ﻗﺮار داده اﻧﺪ.
در واﻗﻊ اﻧﺴﺎن ھﺎی ﺑﯿﺶ ﺗﺮی در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺑﺮای ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪن از ﺟﻨﮓ ھﺎ و درﮔﯿﺮی ھﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻣﺬھﺒﯽ و ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻮب ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﯾﺎ ﺑﺮای
رھﺎﯾﯽ از ﻓﻘﺮ اﺟﺒﺎرا ﺑﮫ ﻓﺮار و ﭘﻨﺎه ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﻨﺎطﻖ دﯾﮕﺮ ﺟﮭﺎن رو ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن آﻣﺎج اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ
از آن ﮐﮫ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺳﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮای ورود ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ .در ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﮫ ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﺎرھﺎ از
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ اﺗﺤﺎدﯾﮫ و ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ ﺑﺎ ﭘﻨﺎه ﺟﻮﯾﺎن اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﺪه ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎدھﺎی
ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ را ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﺧﻮاھﺎن ﭼﺮﺧﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﻧﺘﻘﺎدھﺎ ﺑﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﯿﺮوی ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﺮزی اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﻓﺮوﻧﺘﮑﺲ ) (Frontexاﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺠﮭﺰ ﺧﻮد و از طﺮﯾﻖ
ﻗﺮاردادھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺛﺎﻟﺚ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮان و ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪی از
ﺣﻘﻮق ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺎ ﺑﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اﯾﻦ ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ ھﺎ ،ﻗﺮاردادھﺎ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺨﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎر ﭘﻨﺎه ﺟﻮﯾﺎن ﺑﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ در
ﯾﮏ دھﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﺪت ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎر ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ از  ٣٩ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  ٢٠٠۶ﺑﮫ  ٣٨٠٠ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ رﺳﯿﺪ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺰاران ﻧﻔﺮ در ﺷﮭﺮھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣﺮاﮐﺶ ،ﻟﯿﺒﯽ و ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﮫ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﺎن ﺧﻮد و ﻋﺒﻮر از ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﺎﺣﻞ ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﻤﺪﺗﺎ زﻣﯿﻨﮫ ای ﺑﺮای ﮐﺎر و درآﻣﺪ دﻻﻻن و ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن در زﻣﯿﻨﮫ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ
ﻣﺮﯾﺦ :ﺳﺎل  ٢٠١٣ﻣﯿﻼدی ﺳﻔﯿﻨﮫ ﮐﻨﺠﮑﺎو ) (Curiosityﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روی ﻣﺮﯾﺦ ﻓﺮود آﻣﺪ .اﯾﻦ ﺳﻔﯿﻨﮫ در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﮫ )ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه( ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری از ﺳﻄﺢ
ﻣﺮﯾﺦ ،ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﺳﯿﺎره را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮاد ﻣﺮﯾﺨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺑﺮ روی ﻣﺮﯾﺦ ھﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﮫ،
آب ،اﮐﺴﯿﮋن ،دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ،ﻧﯿﺘﺮوژن ،ﻓﺴﻔﺮ و ﮔﻮﮔﺮد وﺟﻮد دارد.
ﺷﺎدﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن :دوھﻔﺘﮫ ﻧﺎﻣﮫ »ﻓﻮرﺑﺲ« در ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺎدﺗﺮﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن در ﺳﺎل  ٢٠١٣ﻣﯿﻼدی ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﮭﺮﺳﺖ
ﺑﺎز ھﻢ اﯾﻦ »ﻧﺮوژ« اﺳﺖ ﻛﮫ در ﺻﺪر ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .از ﻧﻜﺎت ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﮫ اﯾﻦ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺳﻘﻮط »داﻧﻤﺎرك« اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﮫ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ دوﻣﯿﻦ
ﻛﺸﻮر ﺷﺎد ﺟﮭﺎن ﺑﻮد اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻛﺸﻮر واﯾﻜﯿﻨﮓ ھﺎ در رده ﺷﺸﻢ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در اﯾﻦ ﻓﮭﺮﺳﺖ در رﺗﺒﮫ ﯾﺎزدھﻢ ﻗﺮار دارد .آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻛﺸﻮر ﺷﺎﻧﺰدھﻢ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ھﻔﺪھﻢ اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻛﺸﻮر آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﻓﮭﺮﺳﺖ
»ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر« اﺳﺖ ﻛﮫ رﺗﺒﮫ ھﺠﺪھﻢ را ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .دوﻣﯿﻦ ﻛﺸﻮر آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎدﺗﺮﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن »ھﻨﮓ ﻛﻨﮓ« اﺳﺖ ﻛﮫ در رده
ﻧﻮزدھﻢ ﻗﺮار دارد.
ﺑﺮف :ﻗﺎھﺮه ﻣﺼﺮ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺪه ﺷﺎھﺪ ﺑﺎرش ﺑﺮف و ﺳﻔﯿﺪﭘﻮش ﺷﺪن ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎی اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﺑﻮد .ﺑﮫ ﮔﺰارش اﺳﮑﺎی ﻧﯿﻮز ،ﺑﺎرش ﺑﺮف در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ از ﺟﻤﻠﮫ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﻣﺼﺮ ،اردن ،ﺳﻮرﯾﮫ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را ذوق زده ﮐﺮد.
در ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ١١٢ﺳﺎل ،ﺑﺎرش ﺑﺮف در اﺳﺘﺎن ھﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﻣﺪت  ٣روز ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ و اھﺮام ﻣﺼﺮ را ﺳﻔﯿﺪﭘﻮش ﮐﺮد و ﻣﺮدم را
ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪ.

١۴

در اﺳﺘﺎن ﺑﺤﯿﺮه ﻣﺼﺮ ﮐﮫ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ ﻗﺮار دارد ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎری درﺑﺎره ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﺎھﺶ دﻣﺎ ﺑﮫ وﺟﻮد
آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ،ﻣﺼﺮی ھﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده ای از ﺑﺎرش ﺑﺮف در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آن را در ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،اردن ،ﺳﻮرﯾﮫ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺎھﺪ ﺑﺎرش ﺑﺮف و ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی ﻣﺮدم ﺑﻮد .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ھﻨﻮز در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮد اﺳﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی،
ﺑﺮف ﺑﮫ زﻣﯿﻦ ﻧﻨﺸﺴﺘﮫ اﺳﺖ.

ﻣﻮﺧﺮه
در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ دﺷﻮاری ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی درﮔﯿﺮ در »ﺑﮭﺎر ﻋﺮﺑﯽ« در دوره ﮔﺬار ﺧﻮد ﺑﺎ آن ھﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﺳﺎل
 ٢٠١۴ﺑﺮای آن ھﺎ ﺳﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﭼﮫ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ژﻧﻮ درﺑﺎره آﯾﻨﺪه ﺳﻮرﯾﮫ و ﭼﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ھﺎی ﻣﮭﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺼﺮ و ﻟﯿﺒﯽ
و ﺗﻮﻧﺲ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺗﺎ ﺣﺪودی روﻧﺪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ،ﻋﺒﻮر از دوران ﮔﺬار و رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﯾﮏ آراﻣﺶ و آزادی ﻧﺴﺒﯽ را ﺷﺎﯾﺪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ،ﺑﮫ ﺷﺮط آن ﮐﮫ دوﻟﺖ ھﺎی ﻣﺴﺘﺒﺪ و ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮭﺎر ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮدم آزاده ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی آزادی ﺧﻮاھﺎﻧﮫ ،ﺑﺮاﺑﺮی
طﻠﺒﺎﻧﮫ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﮫ ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ورزﻧﺪ.
ﺳﺎل  ٢٠١٣ﻧﻘﻄﮫ ﻋﻄﻔﯽ ﺑﻮد در ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از اﺑﺰارھﺎ و ﺳﺮوﯾﺲ ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﺮد اھﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ .ﻣﻮج ﮔﺴﺘﺮده ﻣﮭﺎﺟﺮت
دوﻟﺖ ﻣﺮدان و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ،آﻏﺎزﮔﺮ ﻓﺼﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﺼﺮ اطﻼﻋﺎت ﺑﻮد.
ﺗﻌﺪاد ﭼﮭﺮه ھﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﯿﻢ ھﺎی ﻣﺘﺨﺼﺼﯽ را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده اﻧﺪ ،در ﺳﺎل  ٢٠١٣ﺑﮫ طﻮر
ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٢٠١۴اﻓﻖ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪی در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ ﮔﺸﻮده ﺷﻮد.
ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ روﻧﺪھﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دﻧﯿﺎی ﺳﺎل آﯾﻨﺪه  ٢٠١۴را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﮫ از اواﺧﺮ ﺳﺎل  ٢٠٠٨آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،اداﻣﮫ ﺧﻮھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
در اﯾﺮان ،ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و اﻋﺘﺮاﺿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺷﺎﺧﺼﮫ ھﺎی ﻣﮭﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺳﺎل  ،٢٠١۴ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﺗﺎ
ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ھﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ھﺎی ﻣﻌﻮﻗﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ،اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺖ ﻣﺰدھﺎی ﺳﺎل  ٩٣ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮔﺮاﻧﯽ و ﺗﻮرم واﻗﻌﯽ ،ﻟﻐﻮ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن
و ﺗﺎﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﺎن ،و ﺗﻼش ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﺳﺎﻧﺴﻮر و اﻋﺪام و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ آزادی ھﻤﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﮫ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮭﺮوﻧﺪان
اﯾﺮاﻧﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺳﻮرﯾﮫ ،ﻣﺼﺮ ،ﻟﯿﺒﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﮫ ،اﯾﺮان و ،...دﭼﺎر ﺗﮑﺎن ھﺎی ﺷﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﺪﯾﺪی ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ ﯾﮑﻢ ژاﻧﻮﯾﮫ  - ٢٠١۴ﯾﺎزدھﻢ دی ١٣٩٢
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