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مقدمه

سال  ،٢٠١١ھمراه با تالطمات سياسی ،اجتماعی و فرھنگی بسيار متنوع و پر
شتاب گذشت .سالی که اشک ھا و لبخندھا و ﯾاس ھا و اميدھا را در خود داشت.
چه خوش است اﯾن بار در سال  ،٢٠١٢شاھد وزش نسيم انقالبی در سراسر جھان
باشيم .باری اﯾن سال ،بر ھمه انسان ھای آزاده مبارک!
در سال  ٢٠١١کارگران ،بی کاران ،جوانان و مردم آزاده در سراسر دنيا ،سلسله اعتراضاتی را عليه
سيستم سرماﯾه داری برگزار کردند.
صدای اﯾن اعتراضات در استراليا و نيوزلند از قاره اقيانوسيه ،توکيو در ژاپن و تاﯾوانی ھا تا ﯾونان،
اﯾتاليا ،برﯾتانيا ،کره جنوبی ،اندونزی ،کنيا ،آفرﯾقای جنوبی ،روسيه ،فرانسه ،مکزﯾک و ونزوئال و ...نيز
شنيده شد.
جنبش اشغال وال استرﯾت ،روز  ١٧سپتامبر  ٢٠١١در مقابل ساختمان بورس اوراق بھادار نيوﯾورک
در خياﯾان وال استرﯾت آغاز شد ،جنبشی که به ساﯾر نقاط جھان از جمله کشورھای اروپاﯾی سراﯾت
کرد .فعاالن در سراسر جھان از مردم خواسته اند برای احقاق حق خود به پا خيزند .تاکنون در
حماﯾت از شعار )وال استرﯾت را اشغال کنيد( ،تظاھرات ھاﯾی در بيش از ھشتاد کشور جھان و
عمدتا در شھرھای اروپاﯾی برگزار شده است .معترضان ،به دنبال برابری اقتصادی ،آموزش ،مسکن،
شغل ،حفظ محيط زﯾست و پاﯾان جنگ ھستند.
نيوﯾورک آمرﯾکا که اﯾن تظاھرات ضدسرماﯾه داری موسوم به وال استرﯾت را اشغال کنيد در آن جا
آغاز شده است ،ھم چنان صحنه تظاھرات و درگيری تظاھرکنندگان با پليس است .شمار زﯾادی از
تظاھرکنندگان نيز در اﯾن درگيری ھا دستگير شده اند .تظاھرکنندگان امرﯾکاﯾی به گسترش فساد در
سطوح باال ،فقر و نابرابری اجتماعی در امرﯾکا معترض ھستند.
کارشناسان ،پيش بينی می کنند که اﯾن موج ،سرانجام به تغييری بزرگ و بی مانند در جھان منجر
می شود و ھمانند موج ھای خاورميانه ای تا به زﯾر کشيدن کامل نظام سرماﯾه داری از نظر
نظر
نقطه
از
دموکراسی
ليبرال
و
اقتصادی
رفت.
خواھد
پيش
سياسی،
با اﯾن وجود ،به نظر نمی رسد که اﯾن تغيير بزرگ ،به بھاﯾی اندک حاصل شود .از ھم اکنون سيستم
ھای سرکوب ،آمادگی خوﯾش را برای پاﯾان دادن به اﯾن حرکت ھا در سراسر جھان اعالم کرده اند.
مردم ﯾونان ،اﯾتاليا ،اسپانيا ،برﯾتانيا و فرانسه از نابرابری در اﯾن کشورھا به ستوه آمده اند و اﯾن
نابرابری آن ھا را وادار کرده است اعتراض خود را از طرﯾق تظاھرات در خيابان ھا به گوش دولت
مردان خود برسانند.
بھار عربی در مصر ،سوريه ،يمن ،بحرين و ساير کشورھای عربی تاکيدی است بر اين واقعيت که
قيام ھاﯾی که يک سال پيش در منطقه شعله ور شد ،ھنوز به پايان نرسيده است.
دولت آمرﯾکا ،دسامبر  ،٢٠١١نيروھای خود را از عراق خارج کرد و در پشت سرخود ،عراقی باقی
گذاشت که درگير جنگ داخلی و ترورھای فرقه ای و ناسيوناليستی است.
در افغانستان ،ھم چنان جنگ و ترور حاکم است و ھيچ شھروند اﯾن کشور کم ترﯾن احساس امنيت
نمی کند .بحث بازگشت دوباره طالبان به صحنه سياسی اﯾن کشور ،مورد بحث دولت افغانستان و
کشورھای درگير جنگ در اﯾن کشور و در راس ھمه دولت آمرﯾکاست.
گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی ،به نوعی تاﯾيد کرده است که حکومت اسالمی ايران ،در حال
ساخت بمب اتمی است .اين گزارش اﯾران را بيش از پيش در انزوای بين المللی و تحرﯾم ھای
اقتصادی قرار داده است .به عالوه بحران ھای اقتصادی ،سياسی و اجتماعی حکومت اسالمی را
فراگرفته است .با اﯾن مقدمه نگاھی می اندازﯾم به برخی از مھم ترﯾن وقاﯾع سال .٢٠١١
بھار عربی
بھار عربی ،از جمله وقاﯾع عمده ای بوده که سيمای سال  ٢٠١١را رقم زده است .تحوالت و
کشاکش ھا در جھان عرب ،ھم چنان ادامه دارد ،اما چشم اندازھای اﯾن »بھار« در معرض تغييرات
محسوسی قرار گرفته است.
در دھه ھای گذشته خاورميانه و شمال آفرﯾقا کانون مناقشات و چالش ھا به شمار می رفتند و
استبداد و دﯾکتاتوری و اختناق و فساد ھم شاخص حکومت ھای سياسی حاکم بر کشورھای عرب
اﯾن منطقه بود .ھم زمان اما ،اﯾن حکومت ھا از ثباتی نسبی برخوردار بودند .نماد اﯾن ثبات
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بی چشم انداز دﯾکتاتوری ھاﯾی بودند که  ٢٠ﯾا  ٣٠ﯾا  ۴٠سال بر کشور خود ،حکم رانی می کردند:
بن علی در تونس ،حسنی مبارک در مصر ،معمر قذافی در ليبی و ...
اﯾن تصوﯾر اما در آستانه سال  ٢٠١١به کلی تغيير کرد .در در ميانه دسامبر ) ٢٠١٠اواخر آذر (١٣٨٩
در سيدی بوزﯾد ،شھری در مرکز تونس محمد بوعزﯾزی ،جوانی سبزی فروش ،نااميد از آﯾنده ای
بھتر ،خود را به آتش کشيد .اﯾن آتش جرقه ای شد برای تظاھرات اعتراضی گسترده روزھای بعد.
برخورد خشونت بار و غيرانسانی نيروھای انتظامی و امنيتی تونس با اﯾن اعتراض ھا ھم راه به
جاﯾی نبرد و زﯾن العابدﯾن بن علی ،حاکم اﯾن کشور ﯾک ماه بعد ناچار به ترک تونس شد.
پيروزی سرﯾع معترضان در تونس برای سرنگونی دﯾکتاتور حاکم انگيزه و جسارتی به جوانان و ساﯾر
نيروھای اجتماعی در دﯾگر کشورھای عربی داد تا دﯾگر به شراﯾط و وضعيت نامساعد موجود گردن
نگذارند.
به وﯾژه رسانه ھای الکترونيک ،تلفن ھای ھمراه و شبکه ھای اجتماعی مجازی به ابزارھاﯾی برای
تقوﯾت و گسترش جنبش ھا بدل شدند و طنين اعتراض ھا را از مرزھای کشورھای بحران زده فراتر
بردند.
گرچه مطالبات و خواست ھای معترضان در کشورھای مختلف عربی حاوی تفاوت ھاﯾی است ،اما
معضالت اقتصادی ،اجتماعی ،سياسی و فرھنگی از شاخص ھای مشترک خواست ھای آن
ھاست .خواست ھا و مطالبات »بھار عربی« ،به مطالبات اقتصادی محدود نماندند و بالفاصله
مطالبات سياسی نيز به بخش اساسی آن ھا بدل شد.
در اواسط ماه مارس ،ﯾعنی اندکی پس از سرنگونی بن علی در تونس و حسنی مبارک در مصر،
چنين به نظر می رسيد که »بھار عربی« به آخر رسيده و ساﯾر حکومت ھای عربی دست به کار
شده اند تا با انواع عقب نشينی ھا و رفرم ھای محدود ،مانع خيزش ھای مردمی شوند.
حکومت ھاﯾی چون مراکش و اردن کوشيدند با تکيه بر کمک ھای مالی فوری شيخ نشين ھای
خليج فارس و نيز با انجام اصالحات و حتی تغيير محدود در قانون اساسی ،ھم تا حدودی بر
اعتراض ھا مھار بزنند و ھم تدوام قدرت خوﯾش را تضمين کنند.
برخی مانند حکومت ھای ليبی ،بحرﯾن ،ﯾمن و سورﯾه به قھر و سرکوب متوسل شده اند .اﯾن
تاکتيک در مورد ليبی ناموفق ماند و حکومت قذافی با دخالت و حماﯾت ناتو ،سرنگون شد.
در ﯾمن گرچه علی عبدﷲ صالح کناره گيری کرده است ،ولی نزدﯾکان و صاحب منصبان دوران او ھم
چنان بخشی از حکومت انتقالی اند.
بحرﯾن ،با وجود کمک گيری از نيروھای مسلح عربستان در مھار اعتراض ھا ،ھم چنان در شراﯾطی
بحرانی و توام با نارضاﯾتی اکثرﯾت مردم کشور به سر می برد.
حکومت سورﯾه با اعتراضات پيگير و داﯾمی مردمی روبروست .اميرنشين ھای خليج فارس ،به وﯾژه
عربستان سعودی نيز در مواجھه با موج »بھار عربی« کوشيده اند با اصالحات سياسی بسيار
محدود ،با وعده اﯾجاد اشتغال ،اعطای حقوق بی کاری و حتی توزﯾع وسيع پول و غيره در ميان
مردم ،وضعيت موجود را حفظ کنند.
در سه کشور تونس ،مصر و ليبی که دﯾکتاتورھا از مسند سقوط کرده اند ،روندھای مربوط به تامين
مشارکت مردم در فعل و انفعاالت سياسی به جرﯾان افتاده است .نتاﯾج انتخابات برگزار شده اما
لزوما ماﯾه خشنودی کارگران ،جوانان ،زنان ،اقشار و احزاب و دموکرات و چپ نبوده و حتی حدی از
سرخوردگی را در آن ھا دامن زده است.
در واقع پيروز اغلب انتخابات ھا نيروھای اسالمی بوده اند که سازمان دھی منسجم و حضوری
دﯾرﯾن در ميان اقشار سنتی و فقير جامعه داشته اند .کمک ھای مالی شيخ نشين ھای خليج فارس
به اﯾن نيروھا نيز در کارزار تبليغاتی و کسب گسترده آرای انتخاباتی تاثير کمی نداشته است.
در ليبی نيز تامين امنيت و ثبات ،جمع کردن اسلحه از دست گروه ھای مختلف رقيب که در جرﯾان
سرنگونی قذافی مشترکا عمل می کردند ،و افزون بر آن تثبيت و تحکيم اقتدار دولت موقت بر
سراسر کشور به چالش ھاﯾی بدل شده اند .حضور تاثيرگذار نيروھای اسالمی محافظه کار و تندرو
در ساختار سياسی آﯾنده ليبی نيز امری نامحتمل تلقی نمی شود.
اﯾن در حالی است که تداوم کشاکش ميان حکومت ھا و مخالفان در ﯾمن و بحرﯾن و سورﯾه و حتی
تقابل و درگيری ھای مسلحانه ميان آن ھا ،سرنوشت »بھار عربی« در اﯾن کشورھا را در ھاله ای از
ابھام فرو برده است؛ ابھامی که به سال  ٢٠١٢منجر می شود و تنھا شاﯾد تحوالت و فعل و انفعاالت
اﯾن سال بر آن نقطه پاﯾان بگذارد.
جنبش اشغال وال استرﯾت
وال استرﯾت نام خيابانی است كه نماد اقتصاد آمريكا و بازار بورس در جھان محسوب می شود .اﯾن
خيابان در سال  ١٩٢٩و به دنبال سقوط ارزش سھام در بازار بورس نيويورك و آغاز بحران اقتصادی
بی سابقه نيز شاھد تظاھرات اعتراض آميز بود ،بحرانی که بيش از  ١٢سال ادامه ﯾافت .اکنون و
بعد از  ٨٠سال ،معترضان در قالب جنبش وال استرﯾت را اشغال کنيد ،معتقدند كه بانك داران و
سرمايه داران اقتصاد جھان ،كه اغلب در وال استريت حضور دارند ،قصد دارند تا مشكالت ناشی از
ركود اقتصادی آمرﯾکا را بر دوش  ٩٩درصد مردم عادی بگذارند.
از جمله تحوالتی که توجه کارگران و افکار عمومی جھان و محافل خبری و سياسی جھان را به خود
معطوف داشته ،تظاھرات اعتراضی در شھرھای آمرﯾکا است .اﯾن اعتراضات که با نام »وال استرﯾت
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را اشغال کنيد« ،معروف شده است ،از  ١٧سپتامبر از نيوﯾورک آغاز شد و اﯾنک در حال گسترش به
دﯾگر شھرھای آمرﯾکا و به کشورھای اروپاﯾی و آسياﯾی است .تداوم و گسترش بحران اقتصادی و
موج بی کاری در آمرﯾکا زمينه ای اﯾجاد نموده تا مردم معترض آمرﯾکا ،به پا خيزند .ھر چند که با
گذشت حدود دو ماه و نيم از آغاز اﯾن جنبش ضدسرماﯾه داری نمی توان به صراحت درباره تاثيرات و
پيامدھای آن سخن گفت ،اما چنين روﯾداد گسترده ای نمی تواند بدون تاثيرات اقتصادی ،سياسی و
اجتماعی باشد .ﯾکی از سئواالتی که اﯾنک درباره آﯾنده اﯾن جنبش مطرح است ،اﯾن است که آﯾا
می توان انتظار داشت که اﯾن جنبش به شکل ﯾک سازمان طبقاتی کارگران و محرومان و آزادی
خواھان منسجم جھت گيری کند و در صحنه سياسی و اجتماعی آمرﯾکا ،نقش اﯾفا کند؟
برخی رسانه ھا مبدا اﯾن جنبش را گروھی به نام »ادباسترز« می دانند که ﯾک گروه کاناداﯾی است
و به فعاليت ھای رسانه ای می پردازد .با اﯾن حال ،ھنوز برای رھبران و گردانندگان و اعضای جنبش
اشغال وال استرﯾت ،ھوﯾت مشخصی اعالم نشده است.
جنبش وال استرﯾت را اشغال کنيد در وب ساﯾت خود و در بخش معرفی آورده است» :ما ٩٩
درصدی ھستيم که از خانه ھای خود بيرون رانده شده اﯾم .ما از خدمات درمانی مطلوب محروم
بوده اﯾم .ما از آلودگی محيط زﯾست رنج می برﯾم .ما ساعات طوالنی را برای مقدار اندکی دست
مزد و بدون بھره مندی از حقوق قانونی خود سخت کار می کنيم ،البته اگر بتوانيم کاری پيدا کنيم.
در حالی که ﯾک درصد دﯾگر از ھمه چيز برخوردار است ،ما از ھيچ چيز برخوردار نيستيم .ما  ٩٩درصد
جامعه ھستيم«
برخی از سازمان ھای مختلف کارگری و نيروھای چپ و کمونيست نيز در جنبش اشغال وال
استرﯾت فعالند ٣٨ .ھزار عضو اتحاديه کارگران حمل و نقل و اتحاديه  ٧٠٠ھزار عضوی کارکنان بخش
ارتباطات ،اداره ھواشناسی و فدراسيون متحد آموزگاران آمرﯾکا از جمله حماﯾت کنندگان از اﯾن
جنبش ھستند .نکته جالب توجه اﯾن است که برخی از معترضان ،کارمندان و اعضای موسسه ھای
مالی نزدﯾک به وال استرﯾت ھستند که پيش از شروع کار ﯾا در زمان استراحت خود به معترضان
می پيوندند .ھرچند که ھنوز دستور کار مشخصی برای اﯾن جنبش اعالم نشده است ،اما برخی
منابع خبری از اﯾن احتمال خبر دادهاند که تظاھركنندگان ،در فصل زمستان به اعتراضات خود ادامه
دھند.
جنبش اشغال وال استرﯾت ،تاثيراتی در دﯾگر کشورھا به وﯾژه کشورھای اروپاﯾی داشته است .از
جمله در لندن جنبشی آغاز شده است که نام خود را لندن را اشغال کنيد گذاشته است .ھم چنين
در کانادا ،کشورھای اروپاﯾی ،اسکاندﯾناوی ،استراليا و برخی کشورھای آسياﯾی نيز جنبش ھاﯾی از
اﯾن دست آغاز شده است.
به اﯾن ترتيب ،شكاف ھا و نابرابری ھای اقتصادی و اجتماعی در دھه ھای اخير گسترده تر شده و
اﯾن امر نارضاﯾتی گسترده ای را در قشر وسيعی از جامعه آمرﯾکا فراھم کرده است .شعار  ٩٩درصد
که در تظاھرات مردم در شھرھا و مناطق گوناگون به چشم می خورد ،اعتراض به چنين
شکاف ھاﯾی نيز ھست که تنھا درصد کمی از مردم آمرﯾکا امکان بھره برداری از امکانات و ثروت اﯾن
کشور را دارند.
بی خانمان ھا در آمرﯾکا
براساس گزارش مرکز ملی بی خانمان ھا بيش از  ٢درصد کودکان يعنی  ١/٦ميليون کودک در
آمريکا بی خانمان ھستند .براساس مرکز نام برده تعداد کودکان بی خانمان در  ٣ساله گذشته ٢٨
درصد افزايش داشته که علت اصلی آن وضعيت بد اقتصادی می باشد.
مرکز فوق به دولت آمريکا ھشدار داده است تا اقدامات الزم را انجام دھد و از »ھدر رفتن نسلی
ديگر« جلوگيری کند .نيمی از کودکان بی خانمان در شش ايالت از  ٥٠ايالت آمريکا زندگی می کنند.
سقوط حکومت قذافی در ليبی و ماجرای کشته شدن او
حکومت معمر قذافی در نوزدھم اکتبر  ٢٠١١و پس از  ٤٢سال حکومت بر ليبی در حالی به پاﯾان
رسيد که تغييرات در اﯾن کشور نفت خيز آفرﯾقاﯾی ،راه درازی را تا رسيدن به مقصدی با ثبات در
پيش دارد.
طی شش ماھی که از حمله ناتو به بخش ھای تحت امر قذافی در ليبی گذشت ،مقامات غربی که
طی سال ھای اخير به کرات ميزبان قذافی در پاﯾتخت ھای خود بودند ،در نقش »ناجيان« مردم اﯾن
کشور ظاھر شده و وانمود کردند که برای آزادی آنان از حاکميت دﯾکتاتور تالش می کنند .دﯾکتاتوری
که تامين کننده نفت مورد نياز کارخانجات و خرﯾدار جدﯾدترﯾن سالح ھای توليدی آن ھا بود.
در مورد چگونگی کشته شدن معمر قذافی ،دﯾکتاتور ليبی در ماه اکتبر ،رواﯾت ھای مختلفی وجود
دارد .ماجرای کشتن قذافی ،بسيار ھولناک بود .او ،زنده دستگير شده بود .اما دستگيرکنندگان او را
بدون ھيچ گونه محاکمه ای ،از جمله با فرو کردن چاقو در باسن اش ،تيراندازی به او و زﯾر مشت و
لگد و غيره به طرز فجيعی کشتند که حتی مغاﯾر با اصول و قوانين جنگی و رفتار با اسرا است.
فرانسوی ھا ،آمرﯾکاﯾی ھا و سپس نيروھای وابسته به شورای انتقالی ليبی ،ھر کدام به نوبه خود
مدعی شدند که قذافی را کشته اند.
»لورﯾس مورﯾنو اوکامبو« ،دادستان کل دادگاه بين المللی جناﯾات جنگی اعالم کرده است که کشتن
»معمر قذافی« رھبر سابق ليبی می تواند در ردﯾف جناﯾات جنگی قرار گيرد .به گزارش الجزﯾره،
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اوکامبو به خبرنگاران در نيوﯾورک گفت» :شک و تردﯾدھای زﯾادی در اﯾن مورد وجود دارد که کشتن
قذافی ممکن است جناﯾت جنگی باشد«.
وی افزود که دادگاه بين المللی جناﯾات جنگی تردﯾد خود را در مورد کشتن قذافی به دولت جدﯾد
ليبی اطالع داده و خواستار توضيح در مورد جزئيات و علل کشتن قذافی شده است.
دادستان کل دادگاه جناﯾی الھه ،در ادامه گفت که اﯾن مساله را با اعضای شورای امنيت نيز در
ميان خواھد گذاشت تا علت کشتن قذافی مشخص شود و ھم زمان با آن نيز ،ﯾک ھيئت تحقيق
سازمان ملل به ليبی رفته است.
محمود جبرﯾل ،در نشستی خبری در طرابلس اعالم کرد ،معمر قذافی دﯾکتاتور سابق ليبی پنج
شنبه  ،١٣٩٠/٧/٢٨به علت اصابت گلوله به سرش در شھر سرت کشته شد .او ،افزود :زمانی که
قذافی را پيدا کردﯾم خوب بود و سالح حمل می کرد.
مصطفی عبدالجليل ،رﯾيس شورای انتقالی ليبی ،در ﯾک نشست مطبوعاتی گفته است :اسالم
منبع قانون گذاری ليبی است و شرﯾعت اسالمی حرف اول را خواھد زد و در بانکداری و دﯾگر قوانين،
اصول اسالمی حائز اھميت ھستند.
تظاھرات در بنغازی عليه حاکمان جدﯾد ليبی
شھر ساحلی بنغازی در ليبی ،بار دﯾگر صحنه تظاھرات اعتراضی ،ولی اﯾن بار عليه حکمرانان جدﯾد
اﯾن کشور بود .تظاھرکنندگان فرﯾاد می زدند» :مردم انقالب تازه ای می خواھند «.خواست
تظاھرکنندگان عدالت و شفافيت بيش تر است .در ليبی بار دﯾگر ده ھا ھزار تن به خيابان ھا رفتند تا
عليه حاکمان تازه کشور اعتراض کنند .در شھر ساحلی بنغازی که نطفه سرنگونی حکومت قذافی
در آن جا بسته شد ،روز دوشنبه  ١٢دسامبر  ٢١ -آذر ،حدود  ٣٠ھزار تن در تظاھرات اعتراضی
شرکت کردند .تظاھرکنندگان خواستار تغييرات در شورای ملی موقت ليبی بودند ،ﯾعنی نھادی که
پس از سرنگونی قذافی اداره کشور را به دست گرفته و به گفته خود در پی اﯾجاد »ساختارھای
دمکراتيک« است .معترضان ھم چنين خواستار آن شدند که ھر سياست مداری که با رژﯾم گذشته
در ارتباط بوده ،از مناصب دولتی کنار گذاشته شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،تظاھرکنندگان فرﯾاد می زدند» :مردم انقالب تازه ای می خواھند«.
شرکتکنندگان در اﯾن راھپيماﯾی اعتراضی ،اعالميه ای چھارده ماده ای منتشر کردند که
خواست ھای کانونی آن تضمين آزادی بيان ،عدالت و شفافيت بيش تر است.
مصطفی عبدالجليل ،رﯾيس شورای موقت ليبی ،در ﯾک کنفرانس مطبوعاتی در طرابلس به
تظاھرکنندگان قول داد که به خواسته ھای آنان رسيدگی کند .او ،ھم چنين وعده شفافيت بيش
تری داد و گفت به زودی ساﯾت اﯾنترنتی شورای موقت ليبی راه اندازی می شود و در آن فھرست
اعضای اﯾن شورا و زندگينامه ھای آنان معرفی خواھد شد.
سازمان ھای حقوق بشری اعالم کرده اند که شورای موقت ليبی از سياست شفافی پيروی نمی
کند و تصميمات پشت پرده می گيرد .دﯾدهبان حقوق بشر اخيرا از عدم شفافيت در سياست رھبران
تازه ليبی انتقاد کرد و گفت ،شماری از قوانين تازه تصوﯾب شده توسط شورای ملی موقت ليبی،
برای ھمگان قابل دسترس نيست .اﯾن سازمان ،ھم چنين اعالم کرد که درباره مالقات ميان سياست
مداران بلندپاﯾه و مذاکرات داخلی آنان در رھبری ليبی چيزی منتشر نمی شود .ماه گذشته شورای
ملی موقت ليبی اعالم کرد که قانونی در مورد دادگستری موقت در اﯾن کشور تصوﯾب شده است،
ولی درباره محتوای اﯾن قانون چيزی منتشر نکرد.
دولت مصر در منگنه انقالب
بى بى سى ،شنبه  ۵آذر  ٢۶ - ١٣٩٠نوامبر  ،٢٠١١نوشت :کمال جنزوری ،نخست وزﯾر مصر ،از
معترضان خواسته است که به دولت وی برای اداره کشور و گذار به سوی دموکراسی فرصت
بدھند .او که توسط شورای نظاميان حاکم بر مصر تعيين شده ،گفته است که پيش از برگزاری
انتخابات پارلمانی روز دوشنبه ،اعضای کابينه اش را معرفی نخواھد کرد .اما ده ھزار نفری که در
ميدان تحرﯾر قاھره تجمع کرده اند خواھان به تعوﯾق افتادن اﯾن انتخابات ھستند .آن ھا می گوﯾند که
انتخابات پارلمانی باﯾد پس از کناره گيری فوری شورای نظاميان از قدرت برگزار شود.
تجمع روز جمعه  ٢۵نوامبر  ۴ -آذر ،ادامه تظاھراتی است که از ﯾک ھفته پيش در قاھره شروع شده
و به کشته شدن بيش از  ۴٠نفر منجر شده است .عذرخواھی دو تن از ژنرال ھای ارتش از بابت
برخورد نظامی با اعتراضات اخير و اعالم پرداخت غرامت به خانواده کشته شدگان نتوانسته است
مخالفان شورای نظامی را راضی کند.
خروج نيروھای آمرﯾکاﯾی از عراق
در سحرگاه روز ﯾک شنبه  ١٨دسامبر  ٢٧ -آذر ماه ،آخرﯾن سربازان آمرﯾکاﯾی از مرز عراق گذشتند و
وارد کشور ھمجوار ،کوﯾت شدند.
خروج نيروھای آمرﯾکاﯾی پس از ﯾک سلسله درگيری ھای خونين  ٩ساله رخ می دھد که به بھای
جان  ١٠٠ھزار عراقی و  ۴۵٠٠آمرﯾکاﯾی تمام شد .در طول اﯾن  ٩سال شمار سربازان آمرﯾکاﯾی گاه
سر به  ١٧٠ھزار نفر می زد که در  ۵٠٠پاﯾگاه در سطح کشور مستقر بودند و وارد عمليات
می شدند .اﯾن جنگ برای ماليات دھندگان آمرﯾکاﯾی بيش از  ٧٠٠ميليارد دالر ھزﯾنه دربرداشت.
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شبكه تلوﯾزﯾونی سی.ان.ان ،در آستانه خروج نظاميان آمرﯾكاﯾی از خاك عراق در گزارشی به فجاﯾع
به جا مانده از اﯾن تجاوز و درد و رنج مردم عراق پرداخت» .ماﯾكل ھولمز« ،گزارشگر اﯾن شبكه
خبری اذعان كرد اعالم شمار قربانيان تجاوز به عراق و اشغال خاك اﯾن كشور دشوار است .طبق
آخرﯾن تحقيقات بعمل آمده دست كم  ٦٠٠ھزار شھروند عراقی غيرنظامی در اﯾن مدت كشته شدند.
وی ،با اعالم اﯾن كه بر اثر اﯾن جنگ بالغ بر دو ميليون عراقی خانه خود را ترك كرده و به دﯾگر
شھرھای اﯾن كشور گرﯾخته اند گفت اشغال عراق دو ميليون پناھنده ھم در پی داشته است.
ھولمز گفت وضعيت عراقی ھا در زمان اشغال به مراتب بدتر از گذشته است.
وی ،با اعالم اﯾن كه زﯾرساخت ھای اﯾن كشور ھم چون جاده ھا ،سيستم ھای برق رسانی و دﯾگر
موارد نابود شده است گفت افزاﯾش شدﯾد بی كاری و حمالت خطرناك انتحاری نيز از جمله معضالت
و مصيبت ھای شھروندان عراقی است كه متاثر از اﯾن تجاوز و اشغالگری به شمار می رود.
آمرﯾكا ،به ھمراه انگليس و ساﯾر متحدان خود بدون درﯾافت مجوز قانونی از شورای امنيت سازمان
ملل ،در سال  ٢٠٠٣به عراق به بھانه وجود سالح ھای كشتار جمعی ،حمله كردند اما ھرگز سالح
ھای کشتار جمعی در اﯾن کشور پيدا نکردند.
بمب گزاری ھای زنجيره ای در عراق
بسياری از ساکنان محله ھای مختلف بغداد در بامداد نخستين روز زمستان  ٢٢دسامبر  -اول
دی ماه ،با صدای انفجار از خواب بيدار شدند؛ شماری از آن ھا نيز قربانی عمليات ترورﯾستی
شده اند .تا ظھر پنج شنبه اول دی ماه ،تعداد کشته شدگان نزدﯾک به  ۶٠نفر گزارش شده و و حدود
 ٢٠٠مجروح بر جا گذاشته است.
منابع نزدﯾک به وزارت بھداشت عراق می گوﯾند که اغلب قربانيان حوداث امروز بغداد ،بر اثر انفجار
بمب ھاﯾی که کنار پيادره روھا کار گذاشته شده بود ،جان خود را از دست داده اند .برخی منابع نيز
از عمليات انتحاری گزارش داده اند .در ﯾکی از محله ھای بغداد انفجار بمبی که در ﯾک خودرو
جاسازی شده بود به کشته و زخمی شدن تعدادی از عابران منجر شده است.
اغلب انفجارھای روز پنج شنبه در محله ھای شيعه نشين رخ داده است .ناظران معتقدند اﯾن سوء
قصدھا بی ارتباط با بحران سياسی حاضر در دولت عراق و خروج نظاميان آمرﯾکاﯾی از اﯾن کشور
نبوده است.
بحران شدﯾد در دولت عراق
در پی خروج نيروھای آمرﯾکاﯾی که روز  ١٨دسامبر صورت گرفت ،خالء قدرت در عراق بروز کرده
است .پيش از آن کارشناسان ھشدار داده بود که چنين خالئی می تواند شعله ور شدن اختالفات و
درگيری ھای قدﯾمی را به دنبال داشته باشد.
وزارت کشور دولت نوری مالکی ،نخست وزﯾر عراق ،دستور جلب طارق ھاشمی ،معاون رﯾيس
جمھور اﯾن کشور ،را داده است .ھاشمی که وابسته به ائتالف »العراقيه« است ،به ارتباط با
»ترورﯾست« ھاﯾی متھم شده که گفته می شود در چندﯾن حمله به مقام ھای دولتی و امنيتی
عراق دست داشته اند .اﯾن اتھام ھا بر اعتراف ھای افرادی استوار است که جزو محافظان ھاشمی
بوده اند.
ھاشمی ،روز شنبه  ٢۴دسامبر  ٢ -دی ماه ،در گفتگو با خبرگزاری روﯾترز ،ضمن رد اتھامات عليه
خود ،ھشدار داد که خطر جنگی داخلی عراق را تھدﯾد می کند .او ،ھم چنين تصرﯾح کرد که اتھامات
مطرح شده عليه وی توطئه ای است تا مخالفان نوری مالکی که از جناح شيعه است ،از ميان
برداشته شوند.
معاون رﯾيس جمھور عراق ،ھم چنين خاطرنشان ساخت که تنش حاکم ميان جناح ھای مذھبی در
عراق شبيه وضعيتی است که بين سال ھای  ٢٠٠۵و  ٢٠٠٧در اﯾن کشور حکم فرما بود.
جمعه گذشته  ٢٣دسامبر نيز ھاشمی در گفتگو با مجله آمرﯾکاﯾی »فارﯾن پاليسی« ،مالکی را متھم
کرد که رفتاری ھم چون صدام حسين ،دﯾکتاتور پيشين عراق ،در پيش گرفته است .نشرﯾه مزبور به
نقل از وی ھم چنين نوشته بود که در شراﯾط کنونی نمی توان در کوتاه مدت به راه حلی برای آﯾنده
عراق دست ﯾافت .ھاشمی ،ھم چنين مالکی را به قدرت طلبی و در اختيار گرفتن ارگان ھای کليدی
عراق متھم کرد.
طارق ھاشمی ،ھم اﯾنک در اقليم خودمختار کردستان به سر می برد .جالل طالبانی ،رﯾيس جمھور
عراق ،روز شنبه  ٢دی ماه ،پشتيبانی خود را از طارق ھاشمی ابراز داشت .او ،در اﯾن رابطه تاکيد
کرد که محاکمه ھاشمی مستلزم برخورداری وی از مصونيت الزم است.
ھاشمی ،خود اظھار داشته که آماده است ،در ھر دادگاھی که در منطقه کردستان تشکيل شود
شرکت کند .او از اتحادﯾه عرب درخواست کرد که به جلسه محاکمه احتمالی او نماﯾنده ای بفرستد
که در بازجوﯾی ھا و بازپرسی از او نظارت داشته باشد.
احمد داوود اوغلو ،وزﯾر امور خارجه ترکيه نيز ھمان روز شنبه ،پيش از اظھارات طالبانی خاطرنشان
کرد که درھای اﯾن کشور به روی طارق ھاشمی باز است ،اما آنکارا ترجيح می دھد او در عراق
باقی بماند و راه حلی برای مشکالت سياسی که عراق با آن ھا روبروست ﯾافت شود.
وزﯾر امور خارجه ترکيه ،در عين تاکيد بر ترجيح ترکيه بر ماندن ھاشمی در عراق ،تصرﯾح کرد که
چنان چه او از ترکيه درخواست پناھندگی کند ،ترکيه او را به عراق مسترد نخواھد کرد.
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بلوک شيعه به رھبری نوری مالکی ،سنی ھای سکوالر به رھبری اﯾاد عالوی ،و کردھا ،سه گروه
اصلی در عراق ھستند که نماﯾندگان شان در دولت ائتالفی نوری مالکی حضور دارند .اﯾن دولت که
ﯾک سال پيش و پس از ماه ھا ميانجی گری نماﯾندگان دولت آمرﯾکا شکل گرفت ،ھم اکنون در برابر
بحران فروپاشی قرار گرفته است.
عراق ،از سال  ٢٠١١صادرات نفت خود را به  ١/٩ميليون بشکه در روز رسانده است ولی بعيد است
بتواند به ھدف تعيين شده برای سال آﯾنده ،که  ٢/۴ميليون بشکه در روز است ،برسد .حدود ٢۵
درصد جمعيت عراق در زﯾر خط فقر زندگی می کنند و بی کاری مستقيم معادل  ١۵درصد است که با
عوارض غير مستقيم آن به  ٢۵درصد می رسد .بيش از  ۴٠درصد جمعيت عراق زﯾر  ١۴سال دارند.
خطر تجزﯾه عراق
پس از خروج نيروھای آمرﯾکاﯾی از عراق ،بحران ھای اﯾن کشور به وﯾژه در حاکميت سرﯾعا آشکار
شد .گروه ھای سنی خواھان ادامه حضور نيروھای آمرﯾکاﯾی در عراق بودند ،اما نيروھای شيعه
نظير گروه مقتدا صدر نه تنھا با حضور نيروھای رزمی آمرﯾکا مخالف بودند ،بلکه به تازگی اعالم کرده
اند که »با حضور مربيان نظامی آمرﯾکا ،محافظان سفارت اﯾن کشور و تمامی محافظان خصوصی
شرکت ھای امنيتی مخالف بوده و آنان را به عنوان نيروھای اشغال گر قلمداد می کنند«.
به دنبال تعميق شکاف فرقه ای ميان گروه ھای سنی و شيعی بار دﯾگر سخن از ضرورت جداﯾی
استان ھای عراق بر مبنای تفاوت ھای مذھبی به ميان آمده است .گروه ھای سنی خواھان
خودمختاری بيش تر در مناطق سنی نشين ھستند .ھمان گونه که در حال حاضر در اقليم کردستان
عراق نيز اجرا می شود .اﯾن گونه خودمختاری در قانون اساسی کنونی عراق نيز پيش بينی شده
است .به گفته ناظران سياسی در صورت عدم توافق ميان مالکی و مخالفانش احتمال جداﯾی ميان
مناطق سنی و شيعی تقوﯾت می شود و عراق عمال تجزﯾه خواھد شد.
ﯾک روز پس از حمالت ترورﯾستی در عراق و کشته شدن ده ھا نفر در پی آن ،جلسه اضطراری
گروه ھای سياسی اﯾن کشور که قرار بود روز جمعه  ٢٣دسامبر  ٢ -دی ،برگزار شود ،لغو شد.
ﯾک نماﯾنده مجلس عراق ،گفته که دليل تشکيل نشدن اﯾن جلسه ،خودداری حزب »العراقيه« از
شرکت در آن بوده است .اﯾن حزب از روز دوشنبه گذشته ،تمامی جلسات کابينه و ھم چنين
جلسات پارلمانی عراق را باﯾکوت کرده است.
در پی بحران سياسی داخلی در عراق ،ھيات رئيسه مجلس اﯾن کشور در روز چھارشنبه ٢٢
دسامبر  -اول دی ،تصميم گرفت روز جمعه نشستی اضطراری با شرکت فراکسيون ھای مختلف
برگزار کند تا ضمن بررسی روﯾدادھای جاری ،راھکاری برای کنترل تنش ھای موجود بيابد .آمرﯾکا و
نماﯾنده سازمان ملل در بغداد ،اﯾن نشست را گامی حياتی برای بازگرداندن آرامش به عراق دانسته
بودند .ھنوز مشخص نيست که اﯾن جلسه چه موقع برگزار خواھد شد.
افغانستان
سازمان ملل  ٦مھر  ٢٨ -سپتامبر در گزارشی اعالم كرد ،به دليل افزايش حوادث امنيتی ،تلفات
غيرنظاميان ،افراد آواره و بمب گذاری ھای انتحاری در افغانستان ،اين كشور در سال  ٢٠١١نا امن تر
شده است.
گزارش سازمان ملل متحد ،حاكی است حوادث امنيتی در  ٨ماه نخست سال  ٢٠١١نسبت به ھمين
بازه زمانی در سال  ،٢٠١٠چھل درصد افزايش داشته است.
ھم چنين تلفات غيرنظاميان كه در نيمه اول سال جاری به نرخ بی سابقه ای رسيد ،در ماه ژوئن و
آگوست نيز نسبت به سال گذشته  ٥درصد افزايش پيدا كرد.
بر پايه اين گزارش ،شبه نظاميان در سه چھارم موارد كشته و زخمی شدن غيرنظاميان دست
داشته اند .ھم چنين در اين گزارش به اين نكته اشاره شده است كه ھمراه با افزايش ناامنی در
كشور افغانستان ،تعداد آوارگان داخلی اين كشور نيز افزايش يافته است.
بر پايه اين گزارش ،حدود  ١٣٠ھزار نفر در افغانستان در ھفت ماه اول سال جاری ميالدی خانه ھای
خود را رھا كردند كه اين رقم بيش تر از دو سوم در ھمين بازه زمانی در سال گذشته است.
نا امنی در حالی در افغانستان رشد داشته است كه حدود  ١٥٠ھزار نيروی تحت امر آمريكا در اين
كشور حضور دارند .حمله به افغانستان و اشغال آن با ادعای مھار ترورﯾسم القاعده و طالبان،
نظامی گری و برقراری صلح و ثبات در اين كشور انجام شد.
با اين حال ،در آستانه دھمين سالروز آغاز اين جنگ ،افغانستان ھم چنان كشوری بی ثبات است و
غيرنظاميان افغان ھم چنان تاوان اين بی ثباتی و ناامنی را پرداخت می كنند.
برای نمونه ،روز سه شنبه  ۶دسامبر  ١۵ -آذر ،در انفجاری انتحاری در مراسم عزاداری شيعيان در
کابل نزدﯾک به  ٢٢٠تن کشته و مجروح شدند .گروھی از کارشناسان اﯾن اقدام را سرآغاز تحرﯾک
اختالفات فرقه ای سنی و شيعه می دانند.
در اﯾن انفجارھا ،دست کم  ۵٩تن را در کابل ،قندھار و مزارشرﯾف به کام مرگ کشيد و بيش از ١۶٠
تن را زخمی کرد .انفجارھای سه شنبه در حالی رخ داد که دوشنبه  ۵دسامبر  ١۴ -آذر ،در دومين
کنفرانس بين المللی افغانستان در شھر بن آلمان ،جامعه جھانی به دولت افغانستان تعھد داد که تا
سال  ٢٠٢۴ميالدی از اﯾن کشور حماﯾت کند .در مقابل ،دولت افغانستان موظف شد که اصالحات
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سياسی را در اﯾن کشور پيش برد ،با رشوه خواری مبارزه و به تحول ساختار قضاﯾی مستقل کمک
کند.
حدود ﯾک ھزار نماﯾنده از  ٨۵کشور جھان ھمراه  ١۵سازمان بين المللی با حضور در ساختمان
پيشين مجلس آلمان در شھر بن ،به بررسی آﯾنده افغانستان پس از خروج کامل نيروھای
بين المللی پرداختند.
انفجار عاشورا از نظر تعداد تلفات شدﯾدترﯾن حمله از ژوئيه  ٢٠٠٨در پاﯾتخت افغانستان به شمار می
رود .در آن زمان انفجار ﯾک خودروی بمب گذاری شده بيش از  ۶٠تن را در برابر سفارت ھند در کابل
به کام مرگ کشيد.
مسئوليت انفجارھای عاشورا در کابل را ھم ﯾک گروه افراطی سنی مذھب در پاکستان بر عھده
گرفته که به گفتهی سخن گوی آن »لشگر جنگوی العلمی« نام دارد .اﯾن گروه ترورﯾستی مسئوليت
ده ھا حمله به شيعيان پاکستان را ھم بر عھده دارد؛ ھر چند منابع مستقل درستی ادعای سخن
گوی اﯾن گروه در مورد حوادث عاشورا در کابل را تاﯾيد نکرده اند .شيعيان افغانستان حدود  ٢٠درصد
از جمعيت  ٣٠ميليونی اﯾن کشور را تشکيل می دھند.
به اﯾن ترتيب ،افغانستان ھم چنان دستخوش ﯾک جنگ تمام عيار است و ھنوز ھيچ نشانه ای از
پاﯾان آن در دست نيست .ھر روز سخن از جنگ و گرﯾز و حمله طالبان به نيروھای ناتو و ﯾا حمالت
متقابل ناتو به رھبری آمرﯾکا به طالبان و تلفات مردم غيرنظامی می رسد .ﯾک واقعيت دﯾگر آن است
که اﯾن سخن زمانی مطرح می شود که عمال ناتو در افغانستان جنگ را باخته است و قرار است در
سال  ٢٠١٤آمرﯾکا ھم چون خروج اخيرش از جنگ عراق از افغانستان نيز خارج شود .از سوی دﯾگر،
گفته می شود که دولت افغانستان ،در حال مذاکره با طالبان است.
در جستجوی راه حل سياسی برای مشکل افغانستان ،و مذاکره با طالبان ،خبر رسيد که حامد
کرزی رﯾيس جمھور افغانستان ،که تا حاال با تفاھمات ميان طالبان و آمرﯾکا مخالف بود ،در مورد اﯾجاد
ﯾک دفتر نماﯾندگی آنان در قطر ،ابراز موافقت کرده است.
تالش برای مذاکره با طالبان ،دراﯾن اواخر خط اصلی استراتژی حکومت افغانستان را تشکيل داده
است.
آمريکا نام مال عمر را از فھرست تروريستھاى تحت تعقيب خود حذف كرد
اداره تحقيقات فدرال آمريكا »اف بی آى« نام »مال عمر« رھبر گروه طالبان را از فھرست
»تروريست ھاى تحت تعقيب« خود خارج كرد.
روزنامه اكونوميك تايمز پاكستان اعالم كرد كه اداره تحقيقات فدرال آمريكا نام مال عمر را در سكوت
از فھرست تروريست ھاى تحت تعقيب خود خارج كرده كه اين مساله باعث واكنش مقام ھاى
آمريكايى مبنى بر اينكه نام اين فرد ھرگز در اين فھرست وجود نداشته است ،شد.
بر مبناى اين گزارش ،مال عمر كه در زمان حكومت طالبان در اواسط دھه  ٩٠ميالدى قدرت را در
افغانستان در دست داشت ،ھرگز در فھرست تروريست ھاى تحت تعقيب اف بی آى نبود ولى
نامش ھم چنان در فھرست وزارت خارجه آمريكا قرار داشته و براى مرده وى  ١٠ميليون دالر آمريكا
تعيين شده است.
سخن گوى اف بی آى در پاسخ به پرسشى درباره گزارش رسانه ھاى پاكستانى درباره حذف نام
مال عمر از فھرست تحت تعقيب اين اداره گفت» :ترديدى درباره حذف نام مال عمر از فھرست ما كه
ھم چنان شامل تروريست ھايى است كه مسئول حمالت در آمريكا ھستند ،وجود ندارد«.
بر مبناى گزارش منابع آمريكايي ،رژيم طالبان به رھبرى مال عمر پيش از حملالت  ١١سپتامبر ،به
»اسامه بن الدن« رھبر سابق گروه القاعده و اعضاى اين گروه در افغانستان پناه داده بود.
کشتن بن الدن ،افسانه ﯾا واقعيت؟!
باراک اوباما ،رﯾيس جمھور آمرﯾکا ،در روز اول ماه می  ،٢٠١١در نطقی تلوﯾزﯾونی در رابطه با کشته
شدن اسامه بن الدن ،رھبر القاعده گفت» :من خوشحالم که کشتن اسامه بن الدن به تحقق
پيوسته است«.
کشته شدن بن الدن به دست نيروھای سازمان سيا ،ﯾک واقعه بيش تر نماﯾشی بود و گرنه بن الدن
که برای حيات و زنده بودن خود مجبور به چنين مخفی کاری ھاﯾی بود آن ھم بعد از ھم پاشيده
شدن القاعده و تبدﯾل شدن آن به گروھی محدود ،نمی توانست خطر بزرگی محسوب شود.
بن الدن ،حامی اصلی اقدامات ترورﯾستی القاعده بود اما مغز متفکر القاعده نبود .مغز متفکر
القاعده خالد شيخ محمد اکبر بود .ادعا می شود ھم او بود که در سال  ١٩٩٨بعد از حادثه
ترورﯾستی بمب گذاری در مرکز تجارت جھانی پيشنھاد و اﯾده حمله ترورﯾستی با ھواپيماھای
مسافربری را طراحی کرد.
با حمله نيروھای وﯾژه آمرﯾکا در نيمه شب اول می  ٢٠١١عمليات رنگ واقعيت به خود گرفت .با
مقاومت نيروھای محافظ بن الدن گفته می شود ﯾک ھليکوپتر حامل نيروھای وﯾژه آمرﯾکا سقوط
کرده است که معلوم نيست تلفات آن واقعا صفر بوده طبق اعالم آمرﯾکا ﯾا خير!
با ورود به ساختمان حضور بن الدن و کشتن نگھبانان دﯾگر پاﯾان بن الدن رسيده بود زﯾرا جز
ھمسرش که سد روبروی تيرھا شده بود کسی برای دفاع وجود نداشت .با شليک گلوله ھای پی
در پی بن الدن ،جوان ترﯾن ھمسرش و ﯾک ﯾا دو نفر از پسرانش و چند نگھبان وی کشته شدند.
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با شروع عمليات بود که مسئوالن پاکستانی در جرﯾان کامل امر قرار گرفتند تا دخالتی نکنند .اما
دﯾگر برای خبر رساندن به بن الدن دﯾر شده بود .پاﯾان عمليات کشتن بن الدن و بردن جسد او توسط
نيروھای آمرﯾکاﯾی با حضور نيروھای امنيتی و نظامی پاکستان ھمراه شد.
اما »راس بيکر« گزارشگر محقق برنده جاﯾزه و بنيان گذار  WhoWhatWhy.comروز ﯾک شنبه ١٣
شھرﯾور  ٤ -سپتامبر ،درباره تناقض ھای موجود درباره نحوه عمليات شکار بن الدن ،به بخش
آمرﯾکای شبکه پرس تی وی گفت :مطالبی که معناﯾی ندارند؛ آن ھا با آن چه ابتدا اوباما در کاخ
سفيد درباره اﯾن حمله گفت در تضاد ھستند .تقرﯾبا ھيچ چيز درباره اﯾن به اصطالح تارﯾخ رسمی
معناﯾی ندارد.
سرانجام گفته شد که کماندوھای آمرﯾکاﯾی ،جسد بن الدن را به درﯾا انداختند؟!
کشتار مردم سورﯾه ادامه دارد
بيش از ده ماه از آغاز تظاھرات در سورﯾه می گذرد ،بيش از پنج ھزار نفر در جرﯾان اﯾن حرکات
اعتراضی جان باخته اند و بيش از  ٢۵ھزار نفر دستگير شده اند ،اما نشانه ای از عقب نشينی دولت
سورﯾه و در راس آن بشار اسد دﯾده نمی شود.
سازمان ملل متحد ،اوايل ماه دسامبر اعالم کرد که بيش از  ۵٠٠٠نفر در سوريه از زمان آغار
اعتراضات عليه حکومت بشار اسد از ماه مارس کشته شدند.
اما به گزارش فعاالن سوری مدافع حقوق بشر تعداد قربانيان سرکوب ھای خونين دولتی در اﯾن
کشور تاکنون به بيش از  ٦٠٠٠نفر رسيده است.
بر اساس گزارش ﯾک ساﯾت وﯾژه جمع آوری مشخصات قربانيان سرکوب دولتی در سورﯾه ،تا روز
دوشنبه  ٢۶دسامبر  ٢٠١١تعداد کشته شدگان به پنج ھزار و  ٩۴٩رسيد و با توجه به ادامه عمليات
سرکوب در اﯾن کشور اﯾن تعداد تا پاﯾان سال جاری ميالدی قطعا از مرز  ۶٠٠٠تن خواھد گذشت .بر
اساس گزارش ساﯾت مذکور طی دو روز گذشته با وجود حضور ناظران اتحادﯾه عرب  ٨٠تن از
مخالفان در اﯾن کشور به دست نيروھای امنيتی کشته شده اند .عالوه بر اﯾن از آغاز اعتراضات ضد
حکومتی تاکنون بيش از  ٣٠٠٠نفر مفقود شده اند و خبری از آنان در دست نيست.
مقامات دولت سوريه ،ادعا کرده اند که در حال جنگ با »گروه ھای تروريستی مسلحی« ھستند که
در تالشند کشور را بی ثبات کنند.
ويسم طريف ،از فعاالن شناخته شده در بيروت در گفتگويی با بی بی سی آمار کشته ھا رادر
استان ادلب در روز  ٢٩آذر ماه ٢۶٩ ،نفر اعالم کرده که اکثر آن ھا از جداشدگان از ارتش بوده اند.
بعد از مدتھا گفتگو ،اتحادﯾه عرب و سورﯾه به توافق رسيدند و  ۵٠نفر از ناظران اتحادﯾه عرب ،برای
بررسی اوضاع سورﯾه و ادعاھای مخالفان درباره خشونت ھای دولتی ،روز دوشنبه  ٢۶دسامبر
 ۵ - ٢٠١١دی  ،١٣٩٠وارد دمشق شده بودند.
در روزی که اﯾن ناظران پاﯾشان را به سورﯾه گذاشتند ،مخالفان گفتند که  ٢٣نفر از آن ھا را نيروھای
دولتی کشته اند.
ھفت اﯾرانی در سورﯾه ربوده شدند
العربيه .نت :بسام جعاره سخن گوی سازمان مردمی انقالب سورﯾه و عضو شورای ملی اﯾن کشور
روز چھارشنبه  ٢٠١١-١٢-٢٨در گفتگو با تلوﯾزﯾون العربيه اعالم کرد  ۵اﯾرانی دستگير شده در سورﯾه
کارشناس کامپيوتر و برای ھمکاری با نيروھای امنيتی رژﯾم به حمص آمده بودند.
عضو شورای ملی تاکيد کرد اﯾن اتباع اﯾرانی ھم اکنون در شھر حمص نيستند و توسط مخالفان به
جای دﯾگری منتقل شدند .او ،گفت رژﯾم سورﯾه »بی خود و بی جھت« برای ﯾافتن آن ھا در اﯾن شھر
می گردد چرا که به گفته وی آن ھا دﯾگر در حمص نيستند .اﯾن فعال سياسی تاکيد کرد اطالعاتی
در دست دارد که حاکی است اﯾن  ۵اﯾرانی کارشناس کامپيوتر وبرای تعقيب مخالفان با نيروھای
امنيتی سورﯾه ھمکاری می کردند.
بر اساس گزارش خبرگزاری ھای اﯾران تاکنون » ٧تکنسين« در سورﯾه ربوده شده اند .پنج تن از اﯾن
افراد دو روز پيش و  ٢تن دﯾگر ﯾک ھفته پيش توسط افراد ناشناس ربوده شدند.
مقامات جمھوری اسالمی اﯾران می گوﯾند اﯾرانيان ربوده شده تکنسين تاسيسات برق ھستند و بر
اساس توافقات با دولت سورﯾه در نيروگاه شھر حمص ھمکاری می کردند.
حمص ،محل ربوده شدن اتباع اﯾرانی ،ﯾکی از مراکز عمده فعاليت مخالفان است و طی ماه ھای
گذشته دست کم  ٢ھزار نفر از مردم اﯾن شھر به دست نيروھای امنيتی کشته شدند.
مصر
ھجوم نيروھای پليس مصر به دفتر  ١٧سازمان مدافع حقوق بشر و دموکراسی در اﯾن کشور در روز
پنج شنبه  ٣٠دسامبر  ،٢٠١١به حدی وحشيانه بود که حتی انتقاد و ابراز »نگرانی عميق« دولت
ھای غربی را نيز به دنبال داشت .دولت آمرﯾکا ،تلوﯾحا اشاره کرد که اﯾن اقدام ممکن است بر کمک
نظامی ميلياردی اﯾن کشور به مصر اثر منفی داشته باشد .البته اﯾن کمک دولت آمرﯾکا ،ھمان
کمکی است که سال ھای به حسنی مبارک کرده است .دولت مصر ،ساالنه  ١/٣ميليارد دالر از
اﯾاالت متحده کمک نظامی درﯾافت می کند.
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از سوی دﯾگر و در واکنش به اﯾن اقدام پليس ٢٧ ،سازمان ھای مدافع حقوق مدنی در مصر ،در
بيانيه ای مشترک اقدام پليس قاھره در ھجوم به دفاتر سازمان ھای حقوق بشر و دموکراسی را
»کارزار شورای نظامی مصر برای بدنام کردن فعاالن« مدنی و سياسی توصيف کرده اند.
اﯾن سازمان ھای مدافع حقوق مدنی و بشر ،ضمن آن که چنين اقدامی را حتی در زمان دﯾکتاتوری
حسنی مبارک »بی سابقه« توصيف کرده اند می گوﯾند که ھدف از اﯾن اقدام تنھا »سرپوش
گذاشتن بر شکست شورای نظامی در مدﯾرﯾت کشور« است.
آلمان و آمرﯾکا به تفتيش سازمانھای غيردولتی در مصر اعتراض کردند .مدارک و اموال ﯾک
موسسه آلمانی نزدﯾک به حزب صدراعظم آلمان نيز ضبط شده است .گفته میشود اﯾن اقدام با
ھدف "ترساندن فعاالن حقوقبشر" صورت گرفته است.
ماموران امنيتی و قضاﯾی مصر در روز پنج شنبه  ٢٩دسامبر  ٨ -دی ،دست به تفتيش  ١٧سازمان و
موسسه در قاھره ،پاﯾتخت مصر زدند .اﯾن موسسات شامل سازمان ھای غيردولتی ) (NGOمصری
و خارجی ھستند.
 ٢٧سازمان مدافع حقوق بشر و حقوق شھروندی در بيانيه ای مشترک »تفتيش و بازرسی سازمان
ھای غيردولتی در مصر را شدﯾدا محکوم کردند و اعالم کردند که »شورای عالی نظامی در مصر با
اﯾن کارزار می کوشد که فعاليت گروه ھا حقوق بشری و نيروھای مدافع انقالب ژانوﯾه را خدشه دار
کند و آنان را از طرﯾق اﯾجاد ترس منفعل سازد«.
نجد البورای ،ﯾکی از فعاالن سرشناس حقوق بشر در مصر گفت »انگيزه حکومت از اﯾن اقدام اﯾجاد
ترس و وحشت در نھادھای مدافع حقوق بشر است «.وی تاکيد کرد که در دوران حسنی مبارک نيز
اقدامات مشابه ای انجام می شده است .وی افزود» :شگفتی در اﯾن جا است که حتی پس از آن
چه ما »انقالب« می ناميم نيز اﯾن اقدامات ادامه دارد«.
شمار جنگ ھا و درگيری ھای مسلحانه در جھان
شمار جنگ ھا و درگيری ھای مسلحانه در جھان برای نخستين بار پس از  ۶سال رو به افزاﯾش
گذاشته است.
بر اساس پژوھش دانشگاه ھامبورگ آلمان ،آفرﯾقا با  ١٣مورد ،آسيا با  ١١مورد و خاورميانه و غرب
آسيا نيز با  ١١مورد مناطقی بوده اند که بيش از ھمه از درگيری ھای مسلحانه در سال  ٢٠١١آسيب
دﯾده اند.
خشونت عليه زنان در کشورھای خاورميانه
خشونت عليه زنان مرز نمی شناسد .اما ھر چه جامعه عقب مانده تر و بيش تر تحت تاثير فرھنگ و
مذاھب قرار می گيرد اﯾن خشونت ھا عرﯾان تر خود را نشان می دھد.
بر اساس آمارھا ،زنان ھر روز و ھر دقيقه و ھر ثانيه در معرض انواع و اقسام فشارھا و خشونت ھا
قرار می گيرند.
در برخی از کشورھا چون افغانستان و عراق از ﯾک سو جنگ و اشغال و فقر و بی بھره گی از
تمامی نعمات ﯾک زندگی شرافتمندانه انسانی زنان را دوره کرده است.
بھار عربی و شکوفاﯾی زنان عرب
زنان در سال  ٢٠١١بازﯾگران نوظھور منطقه خاورميانه و شمال آفرﯾقا بودند .آن ھا با اعتراض،
ساماندھی ،وبالگ نوﯾسی ﯾا اعتصاب غذا ،نقشی کليدی در خيزش ھای اجتماعی و سياسی اﯾن
سال اﯾفا کردند .روزنامه گاردﯾن ،با اشاره به حضور درﯾاﯾی از زنان در پاﯾتخت ھای شمال آفرﯾقا و
شبه جزﯾره عرب ،در تفسيری نوشت» :زنان عرب می توانند ادعا کنند که در شورش ھاﯾی که
منطقه را لرزانده ،ھمه چيز بوده اند«.
در سال  ٢٠١١برای نخستين بار در تارﯾخ ﯾمن ٣ ،وزﯾر زن به کابينه اﯾن کشور راه ﯾافتند» .امه الرزاق
حمد« عضو حزب كنگره مردمی حاكم بر كشور به عنوان وزير امور اجتماعی و كار» ،حوريه مشھور«
از نيروھای انقالبی و مخالف حکومت صالح به عنوان وزير حقوق بشر و »جوھره حمود« كه قبال
دبيركل حزب سوسياليست مخالف نظام صالح بود ،به عنوان وزير مشاور انتخاب شد.
در ماه سپتامبر سال  ،٢٠١١پادشاه عربستان سعودی اعالم کرد که زنان اﯾن کشور از سال ٢٠١۵
حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در شوراھای محلی عربستان را خواھند داشت.
ھنوز روشن نيست آﯾا زنانی که بھار عربی را شکوفاتر کردند ،قادر خواھند بود حقوق برابر با مردان
برای خود کسب کنند ﯾا نه .اما ﯾک چيز روشن است و آن اﯾن که اﯾن زنان تصوﯾر قدﯾمی از زن عرب را
به عنوان موجودی بی تفاوت ،زﯾر دست و خانه نشين تغيير داده اند.
استمرار شکاف جنسيتی در جھان
سال  ٢٠١١در حالی به پاﯾان رسيد که فقر ھم چنان در ميان زنان به وﯾژه در کشورھای رو به
توسعه و جنوبی بيش ترﯾن قربانی را می گيرد .زنان کماکان نازل ترﯾن دست مزدھا را درﯾافت می
کنند و برای دست ﯾابی به فرصت ھای شغلی و آموزشی منتظر پرشدن سھميه مردان می مانند.
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ھنوز در تعدادی کشورھای رو به توسعه ،به وﯾژه در آفرﯾقا و شبه قاره ھند ،زنان براثر زاﯾمان ﯾا
عفونت ھای ناشی از سقط جنين ،خشونت ھای جنسی ﯾا سوء تغذﯾه می ميرند .سنت ختنه و
ناقص سازی جنسی زنان نيز ھم چنان در برخی از کشورھای اسالم زده و آفرﯾقاﯾی رواج دارد.
بر اساس ﯾک بررسی ساالنه ،افغانستان پاﯾين ترﯾن نرخ متوسط عمر زنان را در جھان داراست.
ميانگين عمر زنان افغان ،تنھا  ۴۵سال است .خبرگزاری آلمان ،گزارش می دھد که پس از
افغانستان ،کشورھای نيجرﯾه ،گينه بيسائو ،ﯾمن ،چاد ،جمھوری دمکراتيک کنگو ،ارﯾتره ،مالی،
سودان و آفرﯾقای مرکزی ،واجد بدترﯾن شراﯾط برای مادران ھستند.
صدھا نفر قربانى قتل ناموسى
بى بى سی ،سه شنبه  ٢٩آذر  ٢٠ - ١٣٩٠دسامبر  ،٢٠١١نوشت :قتل ھای ناموسی در پاکستان
جان چند صد زن و دختر را گرفت :کميسيون حقوق بشر پاکستان ،که ﯾک سازمان مدافع حقوق بشر
در اﯾن کشور است ،گفته است که طی نه ماه اول سال جاری ،دست کم شششصد و ھفتاد و پنج
زن و دختر در نتيجه »قتل ھای ناموسی« به دست خوﯾشاوندان خود کشته شدند .اﯾن سازمان می
افزاﯾد که حدود دو سوم از موارد قتل ھای ناموسی به روابط جنسی »غيرمشروع« ارتباط داشته
است.سخن گوی کميسيون حقوق بشر پاکستان ،در مصاحبه با بی بی سی گفته است که ارقام
اعالم شده صرفا برآوردی از آمار قتل ھای ناموسی است و احتماال آمار واقعی از اﯾن رقم بيش تر
است .به گفته او ،به نظر می رسد که آمار زنان قربانی جناﯾات در پاکستان در سال ھای اخير رو به
افزاﯾش بوده است.
قتل ھای ناموسی در مناطق روستاﯾی و دورافتاده جنوب شرقی ترکيه در سال  ٢٠١١پرشمارتر
شدند .طبق آمارھای موجود ،در ھفت سال گذشته دست کم  ٣٠٠زن با ميانگين ساالنه  ۴٢نفر در
مناطق کردنشين و جنوب شرق ترکيه ،قربانی تعصبات دﯾنی و فرھنگی شدهاند .اما به گزارش
خبرگزاری آناتولی ،تعداد اﯾن قربانيان تنھا در سال  ٢٠١١به ھفتاد نفر رسيد .نکته قابل تامل در اﯾن
ميان آن است که عامالن اﯾن قتلھا ،موضوع را خودکشی جلوه می دھند تا از چنگال عدالت و
مجازات قانونی بگرﯾزند.
کودکان و جنگ ھا
با وجود اعالميه جھانی حقوق کودک و تصوﯾب دو پروتکل موثر بر آن برای دفاع از جان کودکان در
مناطق جنگی و به رغم ھمه فعاليت ھا و اقداماتی که در سال ھای اخير توسط افراد ،گروه ھای
جامعه مدنی ،سازمان ھای غير دولتی و دولتی ،و سازمان ھای بين المللی انجام گرفته است ،تنھا
در دھه گذشته دو ميليون کودک در مناطق و کشورھای درگير جنگ کشته شده اند ،بيش از ٤
ميليون آواره و ﯾک ميليون ﯾتيم برجای مانده اند ،و بيش از ده ميليون دچار مشکالت روانی ،ناشی از
آسيب ھای گوناگونی مثل آدم رباﯾی ،زندان ،تجاوز جنسی و دﯾدن مرگ فجيع اعضای خانواده ،شده
اند .ھم اکنون صدھا ھزار کودک به عنوان جنگ جو در ارتش ھای دولتی و ﯾا گروه ھای شورشی
سالح به دست دارند .وضعيتی که دختر بچه ھا در جرﯾان جنگ و حتی پس از آن تجربه و تحمل می
کنند غير قابل تصور است و نيازھای عاجل آن ھا مورد توجه جدی واقع نشده است.
انفجار در ﯾک کليسای کاتوليک در نيجرﯾه
کم تر از ﯾک ھفته به پاﯾان سال  ٢٠١١باقی مانده بود که وقوع انفجار در ﯾک کليسای کاتوليک در
شھر ابوجا ،پاﯾتخت نيجرﯾه ،به کشته و مجروح شدن دست کم  ٢۵نفر انجاميد .ﯾکی از مقام ھای
بيمارستان محلی ،وضعيت را بسيار بد توصيف کرده است .اﯾن شھر عمدتا مسيحی نشين است.
گزارش ھا حاکی از آن است که دو انفجار ھم در شھر داماتورو در شمال نيجرﯾه روی داده است.
بسياری از کليساھا در مناطق عمدتا مسلمان نشين در شمال ،امروز اقدامات احتياطی به عمل
آورده اند .اﯾن انفجارھا زمانی رخ داده که درگيری ميان نيروھای امنيتی و گروه ھای اسالمی در
شمال نيجرﯾه ،ھم چنان ادامه دارد.
در درگيری ھای چند روز اخير اﯾن منطقه ،حدود  ٧٠نفر کشته شده اند .بوکو حرام ،گروه اسالم گرای
تندروی نيجرﯾه ،در تالش برای سرنگونی دولت فعلی و اﯾجاد ﯾک دولت اسالمی است .اﯾن گروه
خواھان اﯾجاد کشوری مسلمان در شمال نيجرﯾه است.
بوکو حرام )جمعيت متعھد به اشاعه تعاليم پيغمبر اسالم و جھاد( ،معتقد است که نيجرﯾه توسط
گروھی از بی دﯾنان اداره می شود ،حتی زمانی که رﯾيس جمھوری نيجرﯾه ﯾک مسلمان بود.
ساکنان شھر ميدوغوری ،در شمال شرقی نيجرﯾه ،آن را به زبان محلی ھائوسا ،بوکو حرام می
خوانند که معنی آن »حرام بودن آموزش غربی« است.
اعتراضات کارگران صنعت نفت در قزاقستان
اعتراضات کارگران صنعت نفت برخی از شھرھای قزاقستان که از روز جمعه  ١٦دسامبر ،٢٠١١
شروع شده ،ھم چنان ادامه دارد .در درگيری ھاﯾی که حين حرکت ھای اعتراضی کارگران رخ داده
دست کم  ١۴نفر کشته شده اند .دولت قزاقستان ،حالت فوق العاده اعالم کرده است .به گزارش
خبرگزاری آلمان ،شاھدان عينی از کشته شدن ده ھا نفر و زخمی شدن صدھا تن در خشونت ھای
قزاقستان که از روز جمعه  ٢۵آذر  ١۶ -دسامبر ،آغاز شده خبر می دھند.

10

طبق اعالم رسمی  ١٣نفر در درگيری ھای چند روز اخير در اﯾن کشور آسيای مرکزی جان خود را از
دست داده اند .رﯾيس جمھور قزاقستان ،نورسلطان نظرباﯾف ،وضعيت فوق العاده در کشور اعالم
کرده است .بر اساس بيانيه دفتر دادستانی کل کشور قزاقستان که روز ﯾک شنبه  ١٨دسامبر ،صادر
شد ،خشونت ھای روز شنبه در شتپه اتفاق افتاده که در منطقه شھر ژانا اوزن واقع است .دو روز
پيش از اﯾن در ژانا اوزن  ١٣نفر در درگيری با پليس کشته شده بودند .شھر نود ھزار نفری نفت خيز
ژانائوزن در  ١۵٠کيلومتری درﯾای خزر و در غرب قزاقستان قرار دارد.
ژانا اوزن ،محل اعتراضات کارگران صنعت نفت است که خواستار دست مزد بيش تر ھستند.
بسياری از اﯾن کارگران تابستان گذشته از کار اخراج شدند .ناآرامی ھای اخير قزاقستان عميق ترﯾن
ناآرامی ھا پس از جداﯾی قزاقستان از شوروی است .بر اساس توضيحات دادستانی کل قزاقستان،
»تعدادی از مردم در اﯾستگاه قطار شتپه ،قطاری با  ٣٠٠مسافر آن را متوقف کرده و درخواست
حماﯾت از اعتراضات را مطرح کرده اند«.
نورسلطان نظرباﯾف ،رﯾيس جمھور قزاقستان ٢٠ ،روز حالت فوق العاده در کشور اعالم کرده است.
در وب ساﯾت رسمی نورسلطان نظرباﯾف آمده است که برای تامين امنيت عمومی ،برقراری مجدد
نظم و قانون و دفاع از حقوق و آزادی ھای شھروندان ،وضعيت فوق العاده حداقل تا پنجم ژانوﯾه
ادامه خواھد داشت.
اعتراض مردمی در روسيه به نتاﯾج انتخابات
در حالی که سه ھفته از برگزاری انتخابات پارلمانی روسيه می گذرد ،اعتراضات اﯾن کشور ھم
چنان ادامه دارد .روز شنبه  ٢۴دسامبر  ٣ -دی ،ده ھا ھزار نفر به خيابان ھای مسکو و سنت
پترزبورگ و دﯾگر شھرھا آمده و والدﯾمير پوتين ،رﯾيس جمھور پيشين و نخست وزﯾر فعلی ،و حزب او
را به دست کاری در آرای انتخاباتی متھم کرده اند.
آن ھا خواستار لغو انتخابات و برگزاری انتخاباتی دمکراتيک شدند .اﯾن بزرگ ترﯾن تظاھرات اعتراضی
دوره پوتين از  ١٠سال پيش تاکنون به حساب می آﯾد.
سازمان دھندگان تظاھرات می گوﯾند ،با وجود ھوای زﯾر صفر درجه و بارش برف بيش از  ١٢٠ھزار
نفر در تظاھرات مسکو شرکت کرده اند .اما پليس شمار تظاھرکنندگان پاﯾتخت را  ٢٩ھزار نفر اعالم
کرده است.
در سنت پترزبورگ ،نوو سيبرسک و دﯾگر شھرھای روسيه نيز به رغم سردی بيش از حد ھوا ھزاران
نفر در تظاھرات انتخاباتی شرکت کردند .آن ھا انتخابات اخير را »انتخابات کثيف دوما« طی  ٢٠سال
بعد از فروپاشی شوروی سابق لقب داده و به نتيجه آن اعتراض کردند.
خبرگزاری اﯾنترفاکس ،گزارش داده که در راھپيماﯾی ھای برخی شھرھا که مجوز درﯾافت نکرده
بودند ،مواردی از دستگيری دﯾده شده است.
کميته مرکزی انتخابات در مسکو ،انتخابات پارلمانی )دوما( در چھارم دسامبر را »بھترﯾن انتخابات«
تمامی سال ھای گذشته ناميده است .در اﯾن انتخابات حزب »روسيه متحد« ،به رھبری والدﯾمير
پوتين ،با وجود اﯾن که نسبت به انتخابات قبلی آرای کم تری حاصل کرد ،توانست با کسب نزدﯾک به
 ۵٠درصد آرا پيروزی را از آن خود کند.
گری کاسپاروف ،قھرمان سابق شطرنج ،نيز که در اعتراضات شرکت کرده بود ،فرﯾاد می زد:
»روسيه ،بدون پوتين «.وی ،خواستار »آغاز جدﯾد« سياسی شد و اعالم کرد» :روسيه آزاد خواھد
شد«.
ميخائيل گورباچف ،رھبر پيشين شوروی که پيش تر خواستار ابطال نتيجه انتخابات شده بود ،از
تظاھرکنندگان حماﯾت کرده است .به نوشته روزنامه »تلگراف« ،وی نحوه برخورد کرملين با انتخابات
و تظاھرکنندگان را »شوکهکننده« توصيف کرده است.
گورباچف اظھارات تحقيرآميز اخير پوتين در مورد تظاھرکنندگان را »شرم آور« خوانده است.
روز شنبه  ٢۴دسامبر ،در سيبری و والدی وستوک نيز تظاھرات بر پا شد.
انتخابات پارلمانی روسيه روز ﯾک شنبه  ۴دسامبر برگزار شد .احزاب مخالف و نيز ناظران مستقل از
وجود تقلب ھای گسترده و سازمان ﯾافته در جرﯾان رای گيری و شمارش آرا خبر دادند .حزب روسيه
متحد ،حزب حاکم به رھبری والدﯾمير پوتين با حدود  ۴٩درصد آرا برنده اﯾن انتخابات معرفی شد .اﯾن
حزب در انتخابات  ۴سال پيش  ۶۴درصد آرا را به دست آورده بود.
والدﯾمير پوتين که پيش از اﯾن در فاصله سال ھای  ٢٠٠٠تا  ٢٠٠٨دو دوره پی در پی رﯾيس جمھوری
روسيه و از سال  ٢٠٠٨تا کنون نخست وزﯾر بوده است ،خود را بار دﯾگر نامزد احراز مقام رﯾيس
جمھوری کرده است و بدﯾن ترتيب می خواھد دست کم شش سال دﯾگر بر کرسی رﯾاست جمھوری
تکيه زند.
اﯾن نامزدی و برگزاری انتخابات پارلمانی توام با تقلب و تخلف ،در ماه دسامبر به موج نارضائی مردم
دامن زده و با وجود بسته بودن فضای سياسی در کشور ،مردم را به خيابان ھا کشانده است.
بمباران روستاھای مرزی ترکيه توسط ھواپيماھای ترکيه
در پی کشته شدن سی و پنج نفر از روستائيان کردستان ترکيه در مرز اﯾن کشور با خاک عراق ،در
اثر بمباران ھواپيماھای ارتش در چھارشنبه شب گذشته ٧ ،دی ماه  ١٣٩٠برابر با  ٢٨دسامبر ،٢٠١١
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رجب طيب اروغان ،نخست وزﯾر ترکيه ،روز جمعه  ٣٠دسامبر ،ضمن ابراز تاسف از اﯾن بمباران به
بازماندگان قربانيان آن تسليت گفت.
در حالی که ارتش ،در ابتدا ادعا کرده بود که افراد کشته شده اعضای حزب پ کا کا ،از گروه ھای
مسلح مخالف بودند .ھم زمان با ابراز تاسف رجب طيب اردوغان ،احمد داود اوغلو ،وزﯾر امورخارجه
ترکيه نيز در تالشی برای توجيه اشتباه ھواپيماھای ارتش ضمن تاکيد بر اﯾن نکته که ارتش ترکيه با
ترورﯾست ھا مبارزه می کند کشته شدن شھروندان عادی را ﯾک روﯾداد »استثنائی« توصيف کرد.
ھزاران نفر از مردم آزاده ترکيه ،در استانبول و آنکارا و شھرھای کردستان ،در روزھای پنج شنبه و
جمعه دست به تظاھرات اعتراض آميز عليه دولت زدند .رسانه ھای ترکيه ،از دھکده زادگاه قربانيان
تصوﯾرھاﯾی را نشان دادند که در آن ،مردم در شيون و زاری مشغول کندن گور برای قربانيان حمله
ھواﯾی ارتش ھستند .اﯾن اعتراضت سبب شد که دولت ترکيه عقب نشينی کند و موضع دوپھلو
بگيرد.
شھردار الودره در استان شيرناک ،در اﯾن باره به روﯾترز گفت» :ما  ٣٠جسد دارﯾم که ھمگی
سوخته اند .حکومت می داند که اﯾن افراد در منطقه قاچاق می برند .اﯾن نوع حوادث قابل قبول
نيست «.ھواپيماھای جنگی ترکيه ،در سال  ،٢٠١١بارھا مواضع پ کا کا و روستاھای مرزی
کردستان عراق را بمباران کرده اند.
با وجود اﯾن ،نخست وزﯾر ترکيه برخی از رسانه ھای اﯾن کشور را که دولت را به بمباران ملت خود
متھم کرده اند به شدت مورد انتقاد قرار داد .بنابراﯾن ،دولت ترکيه ،با رﯾاکاری به اﯾن جناﯾت خود اقرار
می کند .دليل اﯾن مساله ھم اعتراضات مردمی است که بر عليه دولت در رابطه با اﯾن جناﯾت و آدم
کشی راه افتاده است.
در مراسم حاک سپاری قربانيان اﯾن بمباران که روز جمعه  ٣٠دسامبر ،برگزار شد شرکت کنندگان در
اﯾن مراسم ،عليه سران و مقامات دولت اﯾن کشور و به وﯾژه رجب طيب اردوغان نخست وزﯾر ترکيه
شعار می دادند.
دولت و ارتش فاشيست ترکيه ،در سال گذشته به بھانه بمباران مقرھای پ کا کا ،بارھا روستاھای
مرزی ترکيه و کردستان عراق را بمباران کرده است.
کشمکش فرانسه و ترکيه بر سر قتل عام ارمنی ھا
با وجود تھدﯾدھای ترکيه ،پارلمان فرانسه طرحی را در مورد مجازات "انکار نسلکشی ارامنه"
تصوﯾب کرد .بر اساس اﯾن قانون ،مجازات انکار قتل عام ارمنيان در ترکيه که اواﯾل قرن بيستم رخ
داد ،ﯾک سال حبس و  ۴۵ھزار ﯾورو جرﯾمه خواھد بود.
در فاصله آورﯾل  ١٩١۵تا ژوئن  ١٩١۶دو سوم ارمنيانی که در ترکيه امروز ساکن بودند ،به قتل
رسيدند ﯾا از اﯾن کشور رانده شدند .مطابق برخی برآوردھا شمار قربانيان اﯾن جناﯾت به ﯾک ميليون
و  ٢٠٠ھزار نفر می رسد .ترکيه اتھام نسل کشی را نمی پذﯾرد و کشتار ارمنيان را »ﯾک روﯾداد
تراژﯾک« قلمداد می کند.
کشتار ارمنيان در دوران عثمانيان و بيرون راندن آن ھا از خاک ترکيه ﯾکی از نخستين نمونه ھای
نسل کشی در قرن بيستم به شمار می رود .ترکيه ھيچ گاه مسئوليت اﯾن جناﯾت را رسما نپذﯾرفته
و نسبت به طرح آن واکنش شدﯾد از خود نشان می دھد .اﯾن مساله که روز پنج شنبه  ٢٢دسامبر -
اول دی ماه ،در پارلمان فرانسه مطرح شده ،رابطه اﯾن کشور با آنکارا را به تيرگی کشانده است.
فرانسه نخستين کشوری است که از حدود ده سال پيش کشتار ارمنيان در دوران عثمانی را »نسل
کشی« خواند و عليه آن موضع گرفت .اﯾن اقدام دولت فرانسه ،پاسخ به درخواست بيش از نيم
ميليون شھروند اﯾن کشور بود که تباری ارمنی دارند .اغلب ارمنيان فرانسه به خانواده ھاﯾی تعلق
دارند که در دھه دوم قرن بيستم از ترکيه بيرون رانده شده اند.
شارل آزناوور ،خواننده مشھور فرانسوی ﯾکی از ارمنی تباران اﯾن کشور است که می گوﯾد» :مادرم
تمام عمر زاری می کرد چرا که تمام اعضای فاميلش قربانی اﯾن نسل کشی شدند«.
منتقدان سارکوزی را متھم می کنند که با موضع گيری صرﯾح در مورد ارمنيان قصد جلب آرای اﯾن
اقليت در انتخابات رﯾاست جمھوری در سال  ٢٠١٢را دارد .ناظران معتقدند که اﯾن اتھام چندان با
واقعيت ھم خوان نيست؛ حدود پنج سال پيش حزب سوسياليست فرانسه که اکنون در اقليت قرار
دارند ،طرح مشابھی را برای تصوﯾب به پارلمان ارائه کردند که آرای الزم را کسب نکرد.
طرحی که پنج شنبه  ٢٢دسامبر در پارلمان به رای گيری گذاشته شد ،در ميان ترکيه ،پيش تر تھدﯾد
کرده بود ،در صورتی که چنين طرحی در پارلمان فرانسه به تصوﯾب برسد ،نه تنھا سفير خود را از
پارﯾس فرامی خواند ،بلکه دست به تحرﯾم ھای اقتصادی عليه اﯾن کشور می زند .مبادالت بازرگانی
ميان دو کشور در سال گذشته ميالدی بالغ بر  ١٢ميليارد ﯾورو بوده است.
در پی تصوﯾب قانون مجازات انکار نسل کشی ارامنه توسط ترکيه عثمانی در مجلس ملی فرانسه،
نخست وزﯾر ترکيه رجب طيب اردوغان گفت که کشورش در اعتراض به تصوﯾب قانون مجازات انکار
نسل کشی ارامنه ترکيه عثمانی در مجلس ملی فرانسه ،کليه مالقات ھای دو کشور را معلق و
ھمکاری ھای سياسی و نظامی اش را با فرانسه لغو کرده است.
فاجعه انسانی خونين نروژ
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در گزارش ھای خبری آمده بود ،آخرﯾن بيالن از قتل عام  ٢٢ژوئيه  ،٢٠١١حکاﯾت از ھفتاد و شش
قربانی دارد که شصت ھشت تن از آنان از کادرھای جوان حزب کارگر نروژ ،بوده اند.
»آندرس برای وﯾک« ،جوان متھم گفته است که از کرده خود پشيمان نيست ،زﯾرا ،خود را آماده کرده
بود تا ھمه عمر را در زندان بگذارند .او ،عامل انفجار ترورﯾستی در مرکز اداری شھر اسلو و حمله به
کمپ جوانان در جزﯾره اوتوﯾا نروژ که جان دست کم  ٩١نفر را گرفت ،است.
بر اساس گزارش شبکه تلوﯾزﯾونی  ،NRKروزنامه »داگه بالت« و دﯾگر رسانه ھای نروژ اعالم کردند:
اﯾن جوان که با نام »آندرس برای وﯾک« ،شناساﯾی شده ،دارای ﯾک باغچه سبزی کاری در شھر
اسلو بوده و عضو انجمن دفاع نروژ است.
روزنامه ھا ،در بخش ھای مفصلی ،به نوشته ھای ھزار و پانصد صفحه ای »اندرس برای وﯾک«
پرداخته اند .ﯾکی از عمده ترﯾن محرک ھای اقدام تبھکارانه او ،براساس نوشته ھای خود او ،نفرت از
گسترش موج مھاجرت ھای اسالميون به سوی اروپا ،و ھم چنين نفرت از کمونيسم ،بوده است.
خبرگزاری  NTBنروژ نيز گزارش داد اﯾن فرد مالک دو اسلحه به صورت قانونی است و به دليل
فعاليت در حوزه کشاورزی قادر به توليد مواد منفجره از کود کشاورزی بوده است.
گزارشات حاکی است فرد مذکور در حمله به جزﯾره اوتوﯾا با ﯾک کلت کمری و ﯾک اسلحه به مدت ٤٥
دقيقه به کمپ جوانان که حدود  ٦٠٠جوان  ١٤تا  ١٩ساله حضور داشته اند تيراندازی کرده است.
به گفته شاھدان ،او دو ساعت پس از انفجار اسلو با ﯾک قاﯾق به اﯾن جزﯾره رفته و در حالی که ﯾک
جليقه ضدگلوله به تن داشته به سوی تجمع جوانان آتش گشوده است .در اﯾن تجمع قرار بوده
جوانان اﯾن کمپ از واقعه انفجار ترورﯾستی در اسلو که  ٧کشته داشته با خبر شوند.
به گفته کارشناسان نروژی ،وقوع چنين حادثه ای که خونين ترﯾن فاجعه انسانی در نروژ پس از
جنگ جھانی دوم است و دست داشتن ﯾک جوان بومی نروژ در آن ،نشانگر رشد ترورﯾسم در داخل
اﯾن کشور است.
آزادی زندانيان فلسطينی از زندان ھای اسرائيل
صبح سه شنبه ٢۶ ،مھر  ١٨ -اکتبر ،گزارش شد که گلعاد شاليط ،نظامی بيست و پنج ساله
اسرائيلی که بيش از پنج سال پيش توسط افراد مسلح فلسطينی در مرز اسرائيل و نوار غزه اسير
شده بود ،آزاد و به مقامات مصری تحوﯾل شده است.
آزادی گلعاد شاليط ،که ھنگام اسارت توسط نيروھای فلسطينی نوزده سال داشت ،براساس
توافق بين دولت اسرائيل و گروه حماس برای مبادله اﯾن نظامی اسرائيلی با بيش از ﯾک ھزار
فلسطينی زندانی در اسرائيل صورت گرفته است.
ساعاتی قبل از انتشار خبر آزادی گلعاد شاليط ،گزارش شد که حدود پانصد زندانی فلسطينی با
تعدادی اتوبوس عازم نوار غزه و کرانه باختری رود اردن شده اند و قرار است بيش از پانصد زندانی
دﯾگر فلسطينی نيز طی دو ماه آﯾنده از زندان آزاد شوند.
اگرچه مبادله زندانيان فلسطينی با شھروندان اسرائيلی امری بدون پيشينه نيست ،اما آزادی اﯾن
تعداد زندانی فلسطينی در برابر آزادی ﯾک شھروند اسرائيلی بی سابقه است.
بر اساس گزارش رسانه ھای اسرائيلی و فلسطينی ،در چارچوب اجرای تعھد اسرائيل در معامله
ای با حماس که دو ماه پيش به آزادی سرباز اسرائيلی اسير در دست حماس انجاميد ،ﯾک شنبه،
 ٢٧آذر  ۵۵٠ ،١٣٩٠زندانی فلسطينی از زندان ھای اسرائيل آزاد می شوند.
آزادی اﯾن زندانيان ،مرحله دوم و پاﯾانی از اﯾن معامله است که با ميانجی گری حاکميت جدﯾد مصر
در ھفته اول اکتبر ،نيمه مھر ماه ،به دست آمده بود .اسرائيل در مجموع متعھد شده بود که در برابر
گيلعاد شليط ،ﯾک ھزار و  ٢٧زندانی فلسطينی را آزاد کند.
بر اساس تفاھم به دست آمده ميان اسرائيل و حماس با ميانجيگری مصر ،تعيين زندانيانی که در
مرحله دوم آزاد می شوند ،تنھا در اختيار اسرائيل است .در حالی که در مرحله نخست ،حماس بر
سر آزاد شدن زندانيان مورد نظر خود قاطعانه پافشاری می کرد.
رسانه ھای اسرائيل در روزھای اخير گزارش داده اند که تمامی زندانيانی که در مرحله دوم آزاد
می شوند ،از نيروھای جنبش فتح ھستند تا جاﯾگاه محمود عباس و جنبش فتح در افکار عمومی
فلسطينی ھا تقوﯾت شود.
معامله اسرائيل و حماس جنجالی ترﯾن مبادله زندانيان در سراسر جھان و در تارﯾخ نزاع خونين
اسرائيلی -فلسطينی بود .ھرچند تاکنون اسرائيل بارھا صدھا زندانی عرب را حتی در برابر جسد
سربازان کشته شده خود آزاد کرده بود ،اما معامله بر سر گيلعاد شليط ،رکوردھای پيشين را در آزاد
کردن زندانيان فلسطينی شکست.
قربانبان حمالت اسرائيل در فلسطين
سازمان آزادﯾبخش فلسطين )ساف( ،در گزارشی اعالم کرد حکومت اسرائيل در سال  ،٢٠١١در
جرﯾان حمالت و تجاوزات خود عليه فلسطينی ھا ١٨٠ ،نفر از جمله  ٢١کودک را به قتل رسانده
است.
در گزارش داﯾره روابط بين الملل ساف ،از جمله آمده است در سال  ٢٠١١ميالدی ،ارتش و نيروھای
امنيتی اسرائيل  ١٨٠فلسطينی از جمله  ٢١کودک را کشته و  ٣ھزار و  ٣٠٠فلسطينی را بازداشت
کرده اند .ھم چنين اسرائيل در سال جاری ميالدی ۴٩۵ ،باب خانه و موسسه متعلق به فلسطينی
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ھا را تخرﯾب ١٨ ،ھزار و  ٧۶۴اصله درخت را رﯾشه کن و  ٢۶ھزار و  ٨٣٧واحد مسکونی شھرک
نشينی احداث کرده است.
آپارتاﯾد جنسی در اسرائيل
در ھفته ھای اخير ،تنش ميان مذھبی ھا اقليت و اکثرﯾت غيرمذھبی جامعه اسرائيل ھم چون حزب
ﷲ اﯾران ،باال گرفته است .مذھبيون ارتجاعی ،در زندگی جمعی و اماکن عمومی خواھان جداﯾی
زن و مرد ھستند .با فشار آن ھا در اورشليم اتوبوس ھا به بخش زنانه و مردانه تقسيم شده اند.
آپارتاﯾد جنسی که در حکومتی اسالمی در جرﯾان است.
اعتراض به اﯾن گراﯾشات ارتجاعی مذھبی در اسرائيل ،از جانب زنانی برابری طلبی شروع شد که
نمی خواستند در اتوبوس» ،مطابق مقررات« پشت سر مردان بنشينند ﯾا در خيابان در پياده روھای
خاص زنان راه بروند .با مبارزه و مقاومت زنانی که قصد ندارند به عھد عتيق برگردند ،در روزھای
اخير ده ھا مورد از برخورد و کشمکش در خيابان ھای اسرائيل پيش آمده است.
مذھبيون در جامعه اسرائيل ،تنھا اقليتی کوچک ھستند و شاﯾد تنھا  ١٠درصد جامعه ھفت ميليونی
را تشکيل می دھند ،اما آن ھا در جامعه اسرائيل ،جاﯾگاه مھمی دارند .به ھمين دليل ،اﯾن اقليت
کوچک اما پرقدرت ،تمام بنيادھای مدنی جامعه را به خطر انداخته و در جامعه شکافی عميق پدﯾد
آورده است.
روز پنج شنبه  ٢٩دسامبر  ،٢٠١١قرار بود راه پيماﯾی بزرگی در »بيت شمش« برگزار شود ،اما اﯾن
تظاھرات تحت فشار سياسی و دولتی لغو شد .به دنبال آن ،عناصر مذھبی به اقدامات ارتجاعی
دست زدند .در ھفته ھای گذشته اﯾن شھر کوچک در نزدﯾکی اورشليم ،کانون درگيری ھای خشونت
است.
بوده
چپ
و
سکوالر
نيروھای
و
مذھبيون
ميان
بار
عناصر ارتجاعی مذھبی ،حتی از دختران خردسال نيز انتظار دارند که از مقررات سخت »پوشش
ﯾھودی« پيروی کنند .آن ھا ،مزاحم زنان آزاده و مدرن می شوند ،ھم چون حزب ﷲ حکومت
اسالمی اﯾران ،به آن ھا ،فحش و ناسزا می گوﯾند؛ آن ھا را »بدحجاب« و »فاحشه« می نامند ،روی
آن ھا آب تف می کنند و در مواردی به سوی آن ھا ،سنگ پرتاب می کنند .حتی ﯾھودﯾان عادی که
شئونات مذھبی را آن چنان رعاﯾت نمی کنند ،از اذﯾت و آزار عناصر ﯾھودی مذھبی در امان نيستند.
کار به جاﯾی رسيده است که نيامين نتانياھو ،نخست وزﯾر مذھبی اسرائيل نيز مجبور شده روز
چھارشنبه  ٢٨دسامبر ،از تحرکات اخير عليه آزادی زنان انتقاد کند .او ،با موضعی دوپھلو گفته است:
»فضای عمومی باﯾد برای ھمه باز و مطمئن باشد «.در حالی که او ،برای حفظ قدرت سياسی به
آرای ھمان ھمين »اقليت ده درصدی مذھبی« نيازمند است.
تارﯾخا ،داوﯾد بن گورﯾون ،اولين نخست وزﯾر اسرائيل برای جلب حماﯾت مذھبيون ،برای آن ھا
مزاﯾاﯾی خاص قائل شده بود» :آن ھا از خدمت نظام معاف ھستند و از دولت کمک مالی می گيرند،
تا به جای کار کردن ،تمام زندگی خود را در جھت »رسالت توراتی« وقف کنند «.اﯾن سياست ،ھم
چنان در دولت ھای اسرائيل جاﯾگاه وﯾژه ای دارد.
بر اساس آمارھای رسمی ،آن ھا به طور متوسط سه برابر خانواده ھای معمولی ،بچه دار
می شوند .در حالی که آن ھا ،تنھا ده درصد جامعه ھستند ،اما از نظر نفوذ اجتماعی و سياسی ﯾک
چھارم جامعه را تشکيل می دھند .آن ھا به وﯾژه با شرکت در رتش و ارگان ھای امنيتی ،در دولت
ھای گذشته ،از جمله حکومت ائتالفی فعلی نتانياھو ،نفوذ و قدرت زﯾادی دارند.
اما مسلم است که جامعه اسرائيل نيز ھم چون جوامع دﯾگر ،تحت تاثير گراﯾشات مختلف جھانی ھم
چون جنبش وال استرﯾت ،بھار عربی است و مھم تر از ھمه حکومت اسرائيل ،حکومتی اشغال گر و
جنگ طلب است که مانع بزرگی در راه بر قراری صلح و دوستی واقعی در خاورميانه است .از سوی
دﯾگر اسرائيل ،به معنای واقعی مھم ترﯾن پاﯾگاه نظامی  -سياسی دولت آمرﯾکا در منطقه بحرانی
خاورميانه ،محسوب می شود.
آزادی زندانيان در کوبا
حدود سه ھزار زندانی کوباﯾی پيش از آغاز سال تازه می شوند .رائول کاسترو ،رﯾيس دولت کوبا،
عفو بی سابقه دولت خود را »حرکتی مستقل و انسان دوستانه« خواند.
رائول کاسترو ،رﯾيس دولت کوبا ،در سخن رانی خود در نشست عمومی مجلس اﯾن کشور اعالم
کرد که در چند روز آﯾنده حدود سه ھزار زندانی از زندان ھای کوبا آزاد خواھند شد .بنا به گزارش
خبرگزاری ھا ،اغلب آزادشدگان افراد مسن ،بيمار ،زنان و جوانانی ھستند که از »امکانات مناسب
برای بازگشت به جامعه« برخوردارند.
اسامی برخی از زندانيان سياسی ھم در فھرست آزادشوندگان دﯾده می شود .نام حدود ٨۶
زندانی خارجی نيز در اﯾن فھرست ثبت است .عفو دولت »اصالح طلب« کوبا ،شامل قاتالن،
قاچاقچيان مواد مخدر و جاسوسان نمی شود.
رائول کاسترو که  ٢۴فورﯾه  ٢٠٠٨رﯾيس دولت کوبا شد ،در نخستين سخن رانی ھای خود نوﯾد داد
که »برخی از محدودﯾت ھای حاکم بر زندگی مردم« را از ميان بر خواھد داشت .او در اﯾن رابطه در
ماه مارس سال  ،٢٠٠٩چند تن از مقام ھای با نفوذ دوران زمامداری برادرش ،فيدل کاسترو ،را از کار
برکنار کرد.
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رھبر انقالب کوبا در  ٣١ژوئيه  ٢٠٠۶به دليل بيماری وظاﯾف اصلی خود را به برادرش ،رائول کاسترو،
واگذار کرد.
درگذشت کيم جونگ اﯾل
ﯾک روز پس از اعالم درگذشت کيم جونگ اﯾل »رھبر کبير« کره شمالی ،کيم جونگ اون ،فرزند
بيست و چند ساله او به عنوان »جانشين بزرگ« معرفی و از کشور ،مردم ،و ارتش خواسته شد با
وی ،در نھاﯾت وفاداری ،بيعت کنند .در عصر سقوط دﯾکتاتوری ھا ،به قدرت رسيدن کيم جونگ اون،
جوان بی تجربه و ناشناخته ای که تا سال پيش کم تر فردی از  ٢٤ميليون مردم کشورش حتی با
چھره او آشنا بود ،پدﯾده ای است نادر.
کيم جونگ اﯾل ،که »رھبر کبير« ناميده می شد ،در سال  ،١٩٩٤بعد از درگذشت پدرش ،کيم اﯾل
سونگ» ،رھبر جاودانی« کره شمالی به قدرت رسيده بود .برخالف رھبر کنونی که سومين نسل
دﯾکتاتوری موروثی در حزب به اصطالح »کمونيست« ،دولت و ارتش کره شمالی محسوب می شود،
کيم جونگ اﯾل برای جانشينی پدر و تصاحب قدرت به تدرﯾج آماده شده بود.
رھبر کنونی که حتی در مورد سن دقيق وی نيز تردﯾدھاﯾی وجود دارد ،مدتی در »مدرسه بين
المللی« سوئيس با نام مستعار به تحصيل اشتغال داشته و با زبان ھای انگليسی و آلمانی آشنا
شده است.
جونگ اون در طول ﯾک سال گذشته که به عنوان جانشين پدر پذﯾرفته شده ،غالبا در امور داخلی
حضور داشته و از اﯾن لحاظ تجارب او در زمينه مناسبات خارجی در حد تجارب اندک نظامی او است.
اگرچه اعطا درجه ژنرالی چھار ستاره به او در ارتشی که رھبری آن را مردانی با متوسط سن ھفتاد
سال در اختيار دارند ،می تواند صالحيت مداخله وی در امور خارجی را نيز توجيه کند.
کره شمالی در سال  ٢٠٠٦و  ٢٠٠٩به دو آزماﯾش اتمی مبادرت ورزﯾده و از نظر امنيتی ،بزرگ ترﯾن
خطر منطقه ای برای کره جنوبی و ژاپن محسوب می شود.
دو کشور کره شمالی و حکومت اسالمی اﯾران ،بنا بر گزارش ھای متعدد منابع تخصصی و ھم چنين
آژانس بين المللی انرژی اتمی ،در زمينه ھای موشکی و اتمی ھمکاری نزدﯾکی دارند.
تحرﯾم ھای اقتصادی جھانی کره شمالی و تشدﯾد انزوای سياسی کره شمالی ،تجربه دو قحطی
ناشی از سيل ،کاھش سطح زندگی و توليد ملی به نرخ ھای ثابت ،مبادرت به اولين آزماﯾش اتمی
در سال  ٢٠٠٦از جمله روﯾدادھای قابل اشاره در دوران »رھبر کبير« است که در سن  ٦٩سالگی از
دنيا رفت.
در تارﯾخ معاصر جھان ،کره شمالی به قدرت رسيدن سومين نسل رھبری به سبک حکومت ھای
موروثی را شاھد است .از اﯾن رو ،بر خالف ادعای برخی گراﯾشات راست و ﯾا مائوئيستی که از اﯾن
کشور به عنوان کشوری »کمونيستی« نام می برند در حالی که ذره ای از سياست ھا و اھداف
کمونيستی در اﯾن کشور دﯾده نمی شود.
انزوای بين المللی حکومت اسالمی اﯾران
اﯾران در سال  ،٢٠١١به دليل برنامه اتمی و ھم به علت سرکوب وحشيانه مخالفين و منتقدﯾن،
شدﯾدا در انزوای جھانی قرار گرفته و بحران ھاﯾش تشدﯾد شده است .از سوی دﯾگر ،بار دﯾگر
مساله حمله نظامی به اﯾران نيز توسط مقامات اسرائيلی و آمرﯾکاﯾی مطرح شد .شاﯾد بتوان گفت
حکومت اسالمی اﯾران از زمان روی کار آمدنش در  ٣٣سال پيش ،ھيچ گاه به اندازه سال ٢٠١١
منزوی و زﯾر فشار جامعه جھانی نبوده است.
سال  ٢٠١١نيز ھم چون سال ھای گذشته ،مناسبات اﯾران با جھان خارج بيش از ھر موضوع دﯾگر
تحت تاثير برنامه اتمی اﯾران بود .اما عالوه بر برنامه اتمی ،در سال » ٢٠١١وضعيت حقوق بشر در
اﯾران« نيز به موضوع ھای چالش جامعه جھانی با حاکميت اﯾران اضافه شد تا جاﯾی که سازمان
ملل متحد گزارشگر وﯾژه حقوق بشر برای اﯾران تعيين کرد و دبيرکل سازمان ملل گزارش وﯾژه ای
درباره وضعيت حقوق بشر در اﯾران به مجمع عمومی ارائه کرد.
ﯾوکيا آمانو ،در سپتامبر گفت ،به طور فزاﯾنده نگران ابعاد نظامی برنامه اتمی اﯾران است و خبر داد
که به زودی گزارش کاملی در اﯾن باره به اعضای آژانس ارائه خواھد داد.
آمانو با اﯾن پيام خود ،زنگ ھای خطر را برای اﯾران و متحدانش به صدا درآورد .نماﯾندگان اﯾران و
روسيه تالش کردند از انتشار گزارش آمانو جلوگيری کنند و به ھمين دليل ھم انتشار آن با اندکی
تاخير مواجه شد .اما سرانجام در  ٨نوامبر مدﯾرکل آژانس گزارش خود را منتشر کرد.
ﯾوکيا آمانو ،در اﯾن گزارش می گوﯾد آژانس حداقل از  ١٠کشور مختلف جھان درباره جوانب احتماال
نظامی برنامه اتمی اﯾران اطالعات درﯾافت کرده و اﯾن اطالعات در مجموع معتبر ھستند.
رئوس عمده اطالعاتی که آژانس از »فعاليت ھای مخفيانه اﯾران« درﯾافت کرده و آمانو آن ھا را در
گزارش خود گنجانده است از اﯾن قرار ھستند - :تدارک مخفيانه دانش و تجھيزات مورد نياز برای
ساخت سالح ھسته ای؛  -توسعه ساخت چاشنی انفجاری و انجام آزماﯾش ھسته ای؛  -طراحی
نمونه کامپيوتری يک کالھک ھسته ای؛  -انجام کارھای مقدماتی برای آزمايش سالح ھسته ای؛ -
کار بر روی نصب کالھک ھسته ای بر روی موشک شھاب .٣
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آمانو ،در گزارش خود گفت ،مستنداتی که در اختيار کارشناسان آژانس قرار دارد ،حاکی از آن است
که اﯾران تا سال  ٢٠١٠پروژه ھا و آزماﯾش ھای گوناگونی برای ساخت کالھک انفجاری ھسته ای
دنبال کرده است.
در قطعنامه ای که شورای حکام آژانس به دنبال اﯾن گزارش صادر کرد ،نسبت به فعاليت ھای
حساس ھسته ای ابراز نگرانی شده و از اﯾن کشور خواسته می شود با پذﯾرش بازرسان آژانس
پاسخ گوی پرسش ھا و ابھام ھای فعاليت ھای ھسته ای خود باشد.
با انتشار گزارش آمانو ،کشورھای غربی برای دور تازه ای از تحرﯾم ھا عليه اﯾران بسيج شدند.
فھرست شرکت ھا و افراد مرتبط با فعاليت ھای ھسته ای و موشکی اﯾران که تحت تحرﯾم آمرﯾکا و
اروپا قرار گرفتند ،طوالنی تر شد .داراﯾی اﯾن افراد و شرکت ھا که تعداد آن ھا در فھرست اروپاﯾی
ھا بالغ بر  ۵٠٠شرکت و فرد است ،بلوکه و سفر آن ھا به کشورھای تحرﯾمکننده ممنوع شده است.
غرب در دور جدﯾد تحرﯾم ھا ،فقط دنبال افزودن بر فھرست شرکت ھا و اشخاص اﯾرانی نيست.
اﯾن بار ،ھدف اصلی تشدﯾد فشار بر شرﯾان ھای حياتی اقتصاد اﯾران ﯾعنی تحرﯾم بانک مرکزی و
صناﯾع نفت و گاز و پتروشيمی اﯾن کشور است.
بانک مرکزی در حال حاضر تنھا کانال مراودات مالی اﯾران با جھان خارج و نفت و گاز ھم تنھا منبع
ارزی و تامين کننده بيش از  ٧٠درصد درآمد اﯾران است .اگر اﯾن تحرﯾم ھا عملی شوند ،می توانند
اقتصاد اﯾران را فلج کنند و پيامدھای ناگوار اجتماعی و سياسی بر جای گذارند.
روز  ٢٠دسامبر ،ميان  ٧کشور صنعتی جھان و  ۴کشور عرب توليدکننده نفت در رم برگزار شد که
دستور کار آن بررسی راه ھای کاھش پيامدھای منفی تحرﯾم نفت اﯾران برای اقصاد جھان بود.
احتمال حمله نظامی به اﯾران
پاﯾيز سال  ،٢٠١١ھم زمان با تالش کشورھای غربی برای تشدﯾد تحرﯾم ھای اﯾران ،بحث حمله
نظامی به تاسيسات ھسته ای اﯾران و ﯾا حتی جنگ با اﯾران نيز به ﯾک باره داغ شد .آغازگر اﯾن بحث
ھا مقام ھای اسرائيل بودند.
اواخر اکتبر سال جاری رسانه ھای اسرائيل از تصميم بنيامين نتانياھو و اﯾھود باراک برای حمله
نظامی به اﯾران تا زمستان خبر دادند و نوشتند نخست وزﯾر و وزﯾر دفاع اسرائيل در حال بررسی
حمله نظامی به اﯾران به رغم مخالفت فرماندھان و مسئوالن سازمان ھای امنيتی شان ھستند.
چند روز بعد  -اواﯾل ماه نوامبر  -روزنامه برﯾتانياﯾی گاردين نوشت ،وزارت دفاع بريتانيا در کنار اياالت
متحده آمرﯾکا ،نقشه ھايی را برای عمليات نظامی عليه ايران تدارک ديده اند.
ھيالری کلينتون وزﯾر خارجه آمرﯾکا در مصاحبه با ﯾکی از تلوﯾزﯾون ھای فارسی زبان گفت» :در
ليبی ،مخالفان قذافی اعالم کردند که از ھر گونه حماﯾت خارجی استقبال می کنند و آمرﯾکا ھم از
آن ھا حماﯾت کرد ،اما رھبران اعتراضات اﯾران چنين استقبالی نمی کردند«.
اﯾن خبرھا و اظھارنظرھا زمينه ساز گمانه زنی ھا و بحث ھای داغ درباره احتمال حمله نظامی به
اﯾران در پائيز سال  ٢٠١١شد.
برخی کارشناسان و تحليل گران نيز به استناد خبرھاﯾی از جنس دﯾگر ،نظير انفجار انبار موشکی
سپاه در مالرد و چند روز بعد انفجار در اصفھان ،آلوده شدن سانترﯾفوژھای نطنز به استاکس نت،
سپس وﯾروس استارس ،ترور دانشمندان ھسته ای اﯾران و حوادثی از اﯾن دست ،می گفتند جنگ
غرب و اسرائيل عليه اﯾران مدت ھاست که شروع شده فقط اعالم نمی شود!
رﯾيس ستاد مشترک ارتش آمرﯾکا اعالم کرد که تدارک حمله نظامی به اﯾران ،ھم چنان ادامه دارد.
دمپسی ،گفت به رغم ھمکاری اطالعاتی با اسراﯾيل ،ضمانتی وجود ندارد که آنان حمله نظامی
خود عليه اﯾران را پيش تر به اطالع آمرﯾکا برسانند.
ژنرال مارتين دمپسی ،رﯾيس ستاد مشترک آمرﯾکا ،اعالم کرد ارتش آمرﯾکا به نقطهای رسيده است
که در صورت لزوم دست به اقدام قھرآميز عليه اﯾران خواھد زد.
اﯾن سخنان دمپسی ،در زمانی ابراز می شود که پيش تر لئون پانهتا ،وزﯾر دفاع آمرﯾکا ،گفته بود که
برای توقف برنامه ھسته ای اﯾران و جلوگيری از دست ﯾابی تھران به سالح اتمی »ھمه گزﯾنه ھا
روی ميز است«.
ژنرال دمپسی ،تصرﯾح کرد که به آرامی و در خفا ھداﯾت تدارک حمله نظامی به اﯾران را بر عھده
دارد ،اما جنگ عليه اﯾران می تواند به ﯾک »تراژدی« بيانجامد.
دمپسی ،در پاسخ به پرسشی درباره جمع آوری اطالعات از طرﯾق پھپادھای جاسوسی در
خاورميانه ،تاکيد کرد که اگر آمرﯾکا دست به اﯾن تالش ھا نزند ،نشانه »بی خردی« خواھد بود .او،
افزود که آمرﯾکا باﯾد از فعاليت ھای نظامی کشورھای خاورميانه مطلع باشد.
اﯾن ژنرال آمرﯾکاﯾی در ادامه گفت» :اگر پرسش اﯾن است که آﯾا ما به طرق مختلف درباره اﯾران
دست به جمع آوری اطالعات می زنيم ،پاسخ مثبت است .اﯾن بی خردی است که آمرﯾکا درباره
فعاليت ھای کشوری که آمرﯾکا را دشمن خود میداند ،آگاھی نداشته باشد«.
اخيرا حکومت اسالمی ،اعالم کرده است که پھپادھای جاسوسی )ھواپيمای بدون سرنشين(
آمرﯾکاﯾی را سرنگون کرده است.
گمانه زنی ھاﯾی که درباره حمله احتمالی به تاسيسات اتمی اﯾران وجود داشته ،موجب آن بوده که
نيروھای نظامی اﯾران در ماه ھای اخير رزماﯾش ھای زﯾادی را برگزار کرده ،تواناﯾی ھای خود را به
نماﯾش بگذارند.
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سردار احمد وحيدی ،وزﯾر دفاع حکومت اسالمی ،در واکنش به تھدﯾدھای اخير اسرائيل عليه اﯾران
گفت ،اﯾن کشور »در صورتی که قصد خودکشی داشته باشد می تواند عليه جمھوری اسالمی
اﯾران اقدامی نظامی انجام دھد«.
او ،ھم چنين به طرح ھا و برنامه ھای وزارت دفاع و پشتيبانی نيروھای مسلح در باال بردن توان
دفاعی جمھوری اسالمی پرداخت و ادعا کرد ،جمھوری اسالمی اﯾران در »ساخت ھواپيماھای بدون
سرنشين شناساﯾی ،دفاعی و تھاجمی ،ساخت و توليد فناوری جنگ الکترونيک و ضد جنگ
الکترونيک ،صناﯾع ھواﯾی ،درﯾاﯾی و زﯾردرﯾاﯾی ،موشکی و زمينی ،به موقعيت منحصر به فردی در
جھان دست ﯾافته و در ھمه موارد توليد محصول دارد«.
ھم اکنون حکومت اسالمی اﯾران در حال انجام رزماﯾش نظامی ده روزه ای به نام »والﯾت  «٩٠در
خليج فارس است .اﯾن رزماﯾش از روز شنبه  ٢٣دسامبر  ٢ - ٢٠١١دی  ٩٠آغاز شده است .به گزارش
خبرگزاری اﯾرنا ،امير حبيبﷲ سياری ،فرمانده نيروی درﯾاﯾی ارتش جمھوری اسالمی اﯾران ،گفته
است که اﯾن رزماﯾش در منطقه ای به وسعت  ٢٠٠٠کيلومتر مربع از خليج عمان تا شرق تنگه ھرمز
انجام می گيرد.
حکومت اسالمی ،در ھفته ھای اخير گزارش ھاﯾی را که می گوﯾند جمھوری اسالمی در چارچوب
مانور نظامی درصدد مسدود کردن راه انتقال نفت از طرﯾق تنگه ھرمز است ،تکذﯾب کرده است.
تنگه ھرمز به عنوان راه آبی ميان اﯾران و کشورھای عربی حوزه خليج فارس ،از اھميت استراتژﯾک
باالﯾی برخوردار است .از طرﯾق اﯾن گذرگاه ميان خليج فارس و درﯾای عمان که  ۵٠کيلومتر عرض و
 ٢٠٠کيلومتر طول آن است ،نفت کش ھا بخش قابل توجھی از نفت خام مورد نياز سراسر جھان را
انتقال می دھند.
با وجود تھديد حکومت اسالمی ايران مبنی بر بستن تنگه ھرمز در صورت تحريم نفتی تھران ،يک
سخن گوی کاترين اشتون می گويد که اتحاديه اروپا طرح خود برای اعمال تحريم ھای جديد عليه
حکومت اسالمی را دنبال می کند .ھم زمان فرانسه از ايران خواسته است تا به تعھدات بين المللی
خود درباره تنگه ھرمز پايبند باشد .مايکل مان ،سخنگوی کاترين اشتون ،مسئول سياست خارجی
اتحاديه اروپا به خبرگزاری فرانسه گفته است» :اتحاديه اروپا دور تازه ای از تحريم ھا عليه ايران را
مدنظر دارد و ما اعمال اين تحريم ھا را دنبال می کنيم«.
او ،با اشاره به نشست آتی وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا اظھار داشت» :انتظار می رود که اين
تصميم در نشست بعدی شورای امور خارجی اتحاديه در روز  ٣٠ژانويه اتخاذ شود«.
اظھارات اين مقام اروپايی ،يک روز پس از تھديد محمدرضا رحيمی ،معاون اول رييس جمھوری
اسالمی ايران ،بيان می شود که گفته بود در صورت تحريم نفتی ايران ،حتی يک قطره نفت از تنگه
ھرمز عبور نخواھد کرد.
حبيب ﷲ سياری ،فرمانده نيروی دريايی ارتش جمھوری اسالمی ايران ،نيز در جريان يک رزمايش
دريايی ده روزه در دريای عمان اظھار عقيده کرده که بستن تنگه ھرمز »کاری آسان« خواھد بود
ولی »بزرگان نظام« بايد در اين زمينه تصميم گيری کنند.
يک مقام ارشد عربستان در وزارت نفت اين کشور گفته است که کشورھای عرب حوزه خليج فارس
آماده اند تا در صورت عدم صادرات نفت ايران ،کمبودھای ناشی از آن را جبران کند.
ھم چنين به دنبال سخنان معاون اول رﯾيس جمھور ،مبنی بر بسته شدن تنگه ھرمز در صورت تحرﯾم
نفت اﯾران ،وزارت خارجه آمرﯾکا اﯾن تھدﯾد را »تنھا ﯾک پرخاش لفظی« دانست و تاکيد کرد که آمرﯾکا
از »رفت و آمد نفت کش ھا در تنگه ھرمز« دفاع می کند.
دولت آمرﯾکا ،شامگاه سه شنبه  ٢٧دسامبر  ۶ -دی ،نسبت به تھدﯾدات محمدرضا رحيمی ،معاون
اول رﯾيس جمھور اﯾران مبنی بر بسته شدن تنگه ھرمز در صورت وضع تحرﯾمات شدﯾدتری عليه
حکومت اسالمی ،واکنش نشان داد .مارک تونر ،معاون سخن گوی وزارت خارجه اﯾاالت متحده گفت
که کشورش به ادامه نقل و انتقاالت در تنگه ھرمز عالقه مند است و از آن »حماﯾت« می کند.
حدود  ۴٠درصد نفت جھان از طريق تنگه ھرمز وارد بازارھای جھانی می شود .ايران در حاضر حدود
 ۵/٨درصد از نفت مورد نياز کشورھای اروپايی را تامين می کند و پس از روسيه ،نروژ ،ليبی و
عربستان در رده پنجم صادرکننده نفت به اتحاديه اروپا است .اسپانيا  ١۴/۶درصد ،يونان  ١۴درصد و
ايتاليا  ١٣/١درصد از نفت صادراتی ايران به اتحاديه اروپا را خريداری می کنند.
ماجرای »لنگه کفش«
»لنگه کفش« خبرنگار عراقی که »جرج بوش« رﯾيس جمھور سابق آمرﯾکا را نشانه گرفته بود ،در
اﯾران نيز تکرار شد.
محمود احمدی نژاد ،رﯾيس جمھور حکومت اسالمی ،در مراسم سال روز درگذشت کردان ،وزﯾر
اسبق کشور راھی در ساری سخن رانی می کرد مورد خود ھدف »لنگه کفش« قرار گرفت .لنگه
کفشی که اﯾن بار از سوی ﯾک کارگر اخراجی عالی ترﯾن مقام دولتی را نشانه گرفته بود ،ﯾادآور
لنگه کفش خبرنگار عراقی شد.
»رشيد .ش« ،ﯾکی از چند ميليون کارگر اﯾرانی است که اﯾن روزھا وضعيت خوشاﯾندی ندارند و بار
سنگين ھزﯾنه ھای زندگی و بحران ھای حاکم بر وضعيت اقتصادی کشور سخت آزرده و عصبانی
شان کرده است .جامعه کارگری اﯾران چند سالی است که با بحران حقوق معوقه و از دست رفتن
فرصت ھای شغلی روبرو است .از ﯾک سو ،برخالف ادعاھای مسئوليت و مقامات حکومت درباره
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بھبود وضعيت اقتصادی مردم ،ھزﯾنه ھای زندگی سنگين تر می شود و از سوی دﯾگر ،سوء
مدﯾرﯾتی و ناکارآمدی سياست ھای دولتی صنعت را با بحران روبرو کرده است.
به استناد آمارھا ،احمدی نژاد در دوره شش ساله اش در راس نھاد رﯾاست جمھوری اﯾران۴٧ ،
درصد تمام واردات دوران سی و دو ساله حکومت حکومت اسالمی اﯾران را به خود اختصاص داده
است.
پيامد چنين وضعيتی پيش از ھر گروھی دامن کارگران در اﯾران را گرفته و وضعيت شغلی و معاش
آن ھا را با خطر روبرو کرده است .ھمين وضعيت سبب شده تا اعتراض ھای کارگری ﯾک بار دﯾگر
شدت بگيرد و کارگران بيش تری در خطر بی کاری قرار بگيرند.
علی قنبری استاد اقتصاد دانشگاه تھران ،می گوﯾد حقوق کارگران اﯾران کم تر از نصف خط فقر در
اﯾران است .حداقل خط فقر در نقاط شھری اﯾران  ٨٠٠ھزار تومان برآورد می شود در حالی که
دست مزد کارگران اﯾرانی  ٣۵٠ھزار تومان در ماه است.
علی دھقان کيا ،عضو ھيات مدﯾره کانون شوراھای اسالمی کار استان تھران ،نرخ بی کاری اعالم
شده از سوی دولت را کذب دانسته و گفته است :حجم واردات دولت باالی بيست ميليارد دالر است
و ھر ﯾک ميليارد دالر واردات موجب از بين رفتن  ٣۵تا  ۴٠ھزار فرصت شغلی می شود .دولت در
شراﯾط کنونی تنھا می تواند ما بين  ٢٠٠تا  ٣٠٠ھزار اشتغال پاﯾدار اﯾجاد کند .بر اساس گفته ھای
دھقان کيا ،واردات بيست ميليارد دالری دولت موجب از بين رفتن  ٧٠٠ھزار فرصت شغلی در کشور
شده است.
در ماه ھای اخير کارگران ذوب آھن اصفھان ،فوالد ﯾاسوج ،ماشين سازی پارس ،لوله سازی اردبيل،
فاطر کوثران عسلوﯾه و گروه صنعتی شيشه کاوه در اعتراض به عدم درﯾافت حقوق معوقه خود
دست به تجمع اعتراضی زدند .اﯾن کارگران بين دو تا  ١٠ماه است که حقوق درﯾافت نکرده اند .بر
اساس آخرﯾن برآوردی که صورت گرفته است؛ کارگران واحدھای توليدی و صنعتی اﯾران نزدﯾک به
 ۴٧سال حقوق و مزاﯾای معوقه طلب دارند.
خبرگزاری ھا از انفجار در کارخانه نورد فوالد ﯾزد و مرگ  ١٣کارگر خبر دادند .عالوه بر اﯾن ،منابع
خبری نزدﯾک به تشکل ھای کارگری در اﯾران از مرگ چھار کارگر اﯾرانی دﯾگر در محل کار خبر دادند.
مرگ  ١٣کارگر در کارخانه فوالد ﯾزد سبب شد تا زمزمه استيضاح عبدالرضا شيخ االسالمی وزﯾر کار،
تعاون و رفاه اجتماعی ﯾک بار دﯾگر در راھروھای مجلس قوت بگيرد .ھم زمان با اﯾن حادثه خبرگزاری
مھر از افزاﯾش  ١٨/٨درصدی مرگ و مير ناشی از حوادث کار در شش ماھه نخست سال جاری خبر
داد .بر اساس اﯾن گزارش ٧٨٨ ،نفر در شش ماھه نخست امسال بر اثر حوادث ناشی از کار جان
خود را از دست داده اند.
رضا شھابی تنھا کارگر زندانی در اﯾران به شمار نمی آﯾد .چرا که چندی قبل علی نجاتی عضو
سندﯾکای کارگران نيشکر ھفت تپه برای چندمين بار در طول سال ھای گذشته بازداشت و روانه
زندان شد .ھم چنين در تھران ﯾک بار دﯾگر ابراھيم مددی ناﯾب رﯾيس سندﯾکای کارگران شرکت واحد
اتوبوس رانی تھران و حومه که بعد از گذشت بيش از سه سال زندان با قرار وثيقه از زندان آزاد
شده بود ،در حالی که برای تمدﯾد مرخصی به زندان اوﯾن مراجعه کرد بازداشت و روانه زندان شد.
عليرضا ثقفی ،عضو کانون مدافعان حقوق کارگر نيز ھفته پيش به زندان اوﯾن فراخوانده شد .بھنام
اميرزاده دﯾگر فعال کارگری نيز ھم اکنون برای گذراندن دوران محکوميت پنج ساله خود در زندان به
سر می برد .تعداد بی شماری از فعالين کارگری در آذرباﯾجان ،کردستان و  ...زندانی ھستند.
افزايش شمار زنان بى خانمان و كاھش سن بى خانمانى
روزنامه ابرار ،ﯾک شنبه ٤ ،دی ماه  ١٣٩٠برابر با  ٢٥دسامبر  ،٢٠١١نوشت :معاون سازمان رفاه و
مشاركت ھاى اجتماعى شھردارى تھران با اشاره به رشد آمار بانوان بى خانمان در  ۶ماھه نخست
سال جارى ،گفت ٧۵ :درصد بى خانمان ھاى پايتخت معتادان پرخطر ھستند.
رضا جاگيرى گفت :ھم زمان با آغاز فصل سرما جمع آورى و ساماندھى افراد بى خانمان و كارتن
خواب ھا بسيار قابل اھميت است و در ھمين راستا مناطق  ٢٢گانه نيز مى بايست با جديت اين
موضوع را پيگيرى كنند .جاگيرى ،تشكيل »مديران اجتماعى شب« در نواحى را از ديگر برنامه ھاى
شھردارى در زمينه شناسايى و جمع آورى كارتن خواب و بى خانمان از سطح شھر برشمرد .او ،با
اشاره به اين كه  ٧۵درصد بى خانمان ھاى پايتخت معتادان پرخطر ھستند ،گفت :آمار  ۶ماھه
نخست سال جارى بيانگر رشد زنان بى خانمان و ھم چنين كاھش سن بى خانمانى است كه اين
زنگ خطرى جدى است.
نگرانى از افزاﯾش اعدام ھا در اﯾران
عفو بين الملل در گزارش تازه خود گفته که در اﯾران اعدام ھای مربوط به جراﯾم مواد مخدر افزاﯾش
ﯾافته است .عفو بين الملل ،گزارشی  ۴۴صفحه ای در اﯾن خصوص منتشر کرده و عنوانش را
گذاشته» :معتاد به مرگ :اعدام به اتھام جراﯾم مواد مخدر در اﯾران«
اﯾن سازمان حقوق بشری می گوﯾد تا زمان تھيه گزارش اخيرش در سال  ٢٠١١ميالدی ۴٨٨ ،نفر در
اﯾران به اتھام جراﯾم مربوط به مواد مخدر اعدام شده اند که به گفته آن ھا »بيش ترشان فقير«
بوده اند .عفو بين الملل ،گفته که دو سال پيش در اﯾران دست کم  ١۶۶نفر به دليل اﯾن جراﯾم اعدام
شدند که اﯾن رقم تا امسال تقرﯾبا سه برابر شده است .بنا به قوانين اﯾران ،بخشی از جراﯾم مربوط
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به مواد مخدر مانند ھمراه داشتن مقدار مشخصی از آن می تواند منجر به حکم اعدام برای متھم
شود .عفو بين الملل ،می گوﯾد که  ٨١درصد از اعدام ھا در اﯾران مربوط به جراﯾم مواد مخدری است.
آن ھرﯾسون ،معاون موقت بخش خاورميانه و آفرﯾقای شمالی عفو بين الملل ،برای توصيف ميزان
اعدام ھای مربوط به مواد مخدر از واژه »سرسام آور« استفاده می کند و می گوﯾد که مقصود از
اﯾن اعدام ھا اﯾن است که مقام ھای اﯾرانی »مشکالت عظيم خود در زمينه مواد مخدر را مھار کنند،
در حالی که ھيچ شواھدی وجود ندارد که نشان دھد اعدام بيش تر از زندان از قاچاق مواد مخدر
جلوگيری می کند«.
او ،به اﯾران پيشنھاد داده تا اعدام برای تمام جراﯾم را لغو کند و گفته که خوب است برای شروع
اعدام متھمان به جراﯾم مواد مخدری لغو شود ،تا »مجموع کل را به ميزان قابل توجھی کاھش«
دھند .عفو بين الملل ،می گوﯾد که بخشی از اﯾن اعدام ھا »پنھانی« بوده و خبر آن را دولت اﯾران
منتشر نکرده است .در بخشی از اﯾن گزارش آمده که اعدام ھا در پی محاکمه ھاﯾی »به شدت
ناعادالنه« انجام شده است و خانواده ھا و وکالی متھمان در برخی مواقع اطالع دقيقی از نزدﯾک
بودن زمان اعدام ھا نداشتند.
عفو بين الملل ،می گوﯾد بيش از ھمه ،کسانی در خطر اعدام به دليل جراﯾم مواد مخدری ھستند،
که از »گروه ھای حاشيه ای« ھستند .در توضيح اﯾن گروه از افراد ھم آمده است» :از جمله
بخش ھای فقير جامعه و اعضای جوامع قومی که با تبعيض روبرو ھستند و تبعه ھای کشورھای
خارجی به وﯾژه افغان ھا«.
عفو بين الملل ،ھم چنين گفته که اﯾن سازمان علی رغم تکذﯾب اﯾران ،ھم چنان »اطالعاتی درباره
اعدام مجرمان نوجوان به اتھام جراﯾم مواد مخدر درﯾافت می کند« اﯾران در رتبه چھارم جھانی از
لحاظ مرگ و مير مرتبط با مواد مخدر قرار دارد .ھم چنين اﯾن کشور ﯾکی از مسيرھای اصلی قاچاق
مواد مخدر به غرب است.
مجمع عمومی سازمان ملل نقض فاحش حقوق بشر در اﯾران را محکوم کرد
روز سه شنبه ٢٩ ،آذر  ٢٠ -دسامبر ،مرکز اطالع رسانی سازمان ملل متحد گزارش کرد که
کشورھای عضو سازمان ملل متحد در جلسه مجمع عمومی ،با تصوﯾب قطعنامه ای» ،نگرانی
عميق خود را نسبت به ادامه و تکرار موارد نقض حقوق بشر« در حکومت اسالمی اﯾران ابراز
داشته اند.
در اﯾن گزارش کاربرد شکنجه ،استفاده از مجازات ھای ظالمانه مانند شالق و قطع اندام ھای بدن و
»تبعيض وسيع جنسيتی و رواج خشونت عليه زنان« در اﯾران ،مورد انتقاد شدﯾد قرار گرفته و از
حکومت جمھوری اسالمی خواسته شده است تا نھادھای ناظر بر رعاﯾت حقوق بشر در اﯾن کشور
را تقوﯾت کند.
قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل ،ھم چنين نسبت به »افزاﯾش چشم گير در استفاده از
مجازات اعدام به خصوص برای جراﯾم فاقد تعرﯾف دقيق و صرﯾح قضاﯾی ،و محدودﯾت ھای مستمر،
سازمان ﯾافته و جدی در مورد آزادی اجتماعات مسالمت آميز و آزادی بيان« اشاره داشته و نسبت
به اﯾن وضعيت ابراز ناخرسندی عميق کرده است.
از ميان ﯾکصد و نود و سه کشور عضو سازمان ملل ،ھشتاد و نه کشور به اﯾن قطعنامه رای مثبت و
سی و نه کشور رای منفی و ساﯾر کشورھا رای ممتنع دادند.
نماﯾندگان کشورھاﯾی که در اﯾن جلسه سخن رانی کردند به وﯾژه خواستار توجه جامعه جھانی به
افزاﯾش شمار اعدام ھا در اﯾران شدند و ھشدار دادند که احکام اعدام در محاکم حقوقی حکومت
اسالمی بدون رعاﯾت ضوابط شناخته شده بين المللی صادر می شود.
آنان ھم چنين ،اجرای احکام اعدام در مالء عام ،اعدام ھای دسته جمعی مخفيانه و صدور حکم
اعدام برای مجرمان زﯾر سن قانونی را باعث نگرانی شدﯾد افکار عمومی جھان توصيف کردند و
خواستار توقف اﯾن قبيل اقدامات شدند.
به گزارش مرکز اطالع رسانی سازمان ملل ،کشورھای عضو سازمان در قطعنامه مصوب مجمع
عمومی از دولت اﯾران خوستند تا فورا و بدون ھيچ قيد و شرطی زندانيانی را که بدون رعاﯾت موازﯾن
معتبر و شناخته شده قضاﯾی و »صرفا به خاطر استفاده از حق تجمع و شرکت در اجتماعات
مسالمت آميز« بازداشت کرده است ،آزاد کند.
حمله به سفارت برﯾتانيا در تھران
حمله به سفارت برﯾتانيا در تھران ،در روزھای آخر نوامبر  ،٢٠١١فضای مناسبات حکومت اسالمی با
غرب و حتی کل جھان را تخرﯾب کرد .شورای امنيت ،به اتقاق آرا اﯾن اقدام را محکوم کرد .رفتار
وزارت خارجه حکومت اسالمی در فاصله گرفتن فوری از اﯾن ماجرا و محکوم کردن حمله به سفارت
و نيز دلجوﯾی ھای وزﯾر خارجه اﯾران در حاشيه کنفرانس بن ،توانست از گسترش خسارت آن بر
مناسبات خارجی اﯾران تا حدی جلوگيری کند.
اﯾن کار موحب آن شد که مواضع برﯾتانيا سخت تر شود و در سطح اتحادﯾه اروپا عالوه بر بانک
مرکزی ،بر تحرﯾم نفت حکومت اسالمی نيز پای فشارد .در حالی که پيش تر موافق اﯾن کار نبود.
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نخست اشغال سفارت برﯾتانيا در تھران بود که منجر به تيرگی روابط دﯾپلماتيک اﯾران و برﯾتانيا شد.
سفارت خانه ھای ھر دو کشور به حالت تعطيل درآمد و کارکنان سفارت خانه ھا مجبور به ترک
کشور ميزبان شدند.
اخراج پناھندگان و مھاجرﯾن افغانی از اﯾران
حکومت اسالمی اﯾران ،سه ماه به پناه جوﯾان و مھاجرﯾن افغانی مھلت داده است تا خاک اﯾران را
ترک نموده و به کشور خود باز گردند .نادر فرھاد ،سخن گوی کميسارﯾای سازمان ملل متحد در امور
پناھندگان افغانستان ،به تناقضات و عدم شفافيت در سخنان محمد تھوری مدﯾرکل اتباع بيگانه
وزارت کشور اﯾران اشاره کرده و می گوﯾد که در حال حاضر نزدﯾک به ﯾک ميليون پناھنده قانونی
افغانی در اﯾران زندگی می کنند.
محمد تھوری ،مدﯾرکل اتباع بيگانه وزارت کشور حکومت اسالمی اﯾران ،در گفتگوﯾی با خبرگزاری
مھر ،ضمن توضيح درباره اﯾن تصميم اظھار داشت که برای ھر افغانی که داوطلبانه اﯾران را ترک کند
و به افغانستان باز گردد ،مبلغ  ١۵٠دالر به عنوان کمک ھزﯾنه توسط کميسارﯾای عالی پناھدگان
اعطا خواھد شد .وزارت کشور حکومت اسالمی اﯾران ،اعالم داشته است که  ٩٠٠ھزار پناھجوی
غيرقانونی افغانی در اﯾران حضور دارند که باﯾد تا سه ماه دﯾگر زمينه ھای بازگشت خود به
افغانستان را فراھم نماﯾند.
نادر فرھاد ،می گوﯾد بر اساس آخرﯾن اطالعات و آماری که در دسترس کميسارﯾای سازمان ملل
متحد در امور پناھندگی در افغانستان می باشد نزدﯾک به ﯾک ميليون و چھار صد ھزار افغانی مھاجر
بدون مجوز در اﯾران به سر می برند .اﯾن تعداد که بر اساس آخرﯾن سرشماری انجام پذﯾرفته در
اﯾران مشخص شده اند ،افغان ھاﯾی را شامل می شوند که فاقد مدارک پناھندگی و مجوز قانونی
برای اقامت در اﯾران ھستند.
نادر فرھاد ،می گوﯾد که کمک ھاﯾی که آقای تھوری از آن ﯾاد می کند نمی تواند مشمول پناھندگان
بدون مدرک و مجوز در اﯾران شود .از سوی دﯾگر ،عنوان کردن اﯾن موضوع که  ٩٠٠ھزار پناھجوی
افغانی غيرقانونی در اﯾران به سر می برند ،بر خالف آمار و اطالعاتی است که بر اساس سرشماری
اخير در اﯾران که به وسيله خود وزارت کشور اﯾران انجام پذﯾرفته و در اختيار کميسارﯾای سازمان
ملل متحد در امور پناھندگی قرار گرفته است ،می باشد.
مرگ روزانه  ٣١٠نفر در تھران
روزنامه ھمشھری حکومت اسالمی ،دوشنبه  ٢١آذر  ١٢ - ١٣٩٠دسامبر  ٢٠١١خود ،نوشت :در
حالی که آلودگی ھوا ھمانند پاﯾيز ھر سال که بيش ترﯾن تعداد مرگ و مير ناشی از اﯾن معضل
زﯾست محيطی در آن اتفاق می افتد ھم چنان قربانی می گيرد و تھران با تلفات باالی انسانی در
اﯾن ارتباط مواجه است.
بر اساس آمار و ارقام سازمان بھشت زھرا که »ھمشھری« به دليل بی توجھی وزارت بھداشت در
ارائه آمار دقيق مرگ و مير ناشی از آلودگی ھوا به آن استناد می کند و در تجزﯾه و تحليل آن ھا از
نظرات کارشناسی مسئوالن بھداشت کمک گرفته ،تنھا در  ٢ماه اول پاﯾيز امسال ٧۶١١،شھروند
تھرانی بر اثر اﯾست قلبی که ارتباط نزدﯾک با آلودگی ھوا دارد جان خود را از دست داده اند که اگر
ھمين آمار را به روز محاسبه کنيم در روز  ١٢۶شھروند تھرانی اﯾست قلبی کرده اند.
اﯾن در حالی ست که سکته قلبی نيز در ردﯾف بعدی با سھم باالﯾی از علل مرگ در پاﯾتخت ۵۶٩١
شھروند را کشته و در برآورد کلی عوارض قلبی بيش ترﯾن تعداد مرگ و مير را در برمی گيرد .به
گونه ای که دکتر شھرﯾاری ،رﯾيس کميسيون بھداشت و درمان مجلس شورای اسالمی از اﯾن اتفاق
به عنوان ﯾک بحران ﯾاد می کند و معتقد است مادام که آلودگی ھوا به قوت خود باقی بماند تعداد
بيش تری از شھروندان جان خود را بر اثر اﯾست قلبی و بيماری ھای قلبی از دست خواھند داد.
الزم به ذکر است مجموع مرگ و ميرھای ناشی از بيماریھای قلبی ،تنفسی و مغزی که ارتباط
معناداری با آلودگی ھوا دارد از اول فروردﯾن امسال تا پاﯾان آبان  ٢۶١۴٣مورد بوده که روند رو به
رشدی را در مرگ و ميرھای ناشی از آلودگی ھوا نشان می دھد.
فساد در اقتصاد اﯾران
به گزارش سازمان شفافيت بين المللی ،تنھا ظرف ﯾک سال گذشته فساد در اقتصاد اﯾران تحت
حاکميت جمھوری اسالمی ٣٤ ،ميليارد دالر بر آورد شده است.
فساد مالی در حکومت اسالمی ،در مواردی از جمله »تقلب در معامالت بانکی ،تقلب در اعالم
ورشکستگی ،جعل اسناد ،تقلب در بيمه سالمت ،پول شوﯾی ،رشوه ،تقلب در بيمه تجاری ،توسعه
فقر ،فالکت و بی کاری« صورت گرفته است .نمونه بارز اﯾن سطح از فساد اختالس  ٣ھزار ميليارد
تومانی اخير است.
به گزارش خبرگزراش حکومتی »اﯾلنا« ،احمد توکلی در نشست بررسی »جرائم و تخلفات بانکی و
ارائه راھکارھای پيشگيرانه« مھم ترﯾن مساﯾل فساد بانکی اخير را تشرﯾح و به عوامل و تبعات
رسواﯾی بانکی اخير پرداخت و گفت :رفاقت ،تبانی ،فساد و خودشفيتگی چھارعامل دخيل در
رفتارھای اﯾن چنينی است.
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او ،به انتصابھای غير معقول در رسواﯾی اخير بانکی اشاره کرد وافزود :به طور مثال آقاﯾان جھرمی
به عنوان مدﯾر عامل بانک صادرات ،پروﯾزﯾان ،مشاﯾی صالحيت الزم را برای مدﯾرﯾت نداشته اند و
اخيرا ھم كه می بينيم آقای خورشيدی داماد آقای احمدی نژاد طی حکمی از طرف اﯾشان به عنوان
رﯾيس جدﯾد سازمان استاندارد منسوب شدند.
نماﯾنده تھران در مجلس ،ادامه داد :پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی عنوان کرده که مدﯾران عامل
بانک ھا ھر  ١٥روز با مشايی رﯾيس دفتر رﯾيس جمھور جلسه داشته و با وی دﯾدار می کردند كه
باﯾد معلوم شود اﯾن جلسات برای چه برگزار میشد؟
توکلی اظھارداشت :ھزﯾنه فساد اقتصادی در اﯾران ساالنه چيزی  ٣۴ميليارد دالر است.
در ﯾکی از تندترﯾن حمالت علنی نماﯾندگان مجلس عليه محمود احمدی نژاد ،ﯾکی از نماﯾندگان از
رﯾيس جمھور اﯾران خواست توضيح دھد با آن چه درآمد  ١۴٠٠ميليارد دالری کشور طی  ۶سال اخير
خواند ،چه کار کرده است.
سيدفاضل موسوی ،نماﯾنده خدابنده و دبير کميسيون اصل  ٩٠مجلس ،روز چھارشنبه  ٧دی ٢٨ -
دسامبر ،احمدی نژاد را متھم کرد که با مواضع خود راه وضع تحرﯾم ھای بين المللی عليه جمھوری
اسالمی را ھموار کرده است.
فاضل موسوی در ادامه نطق علنی خود از موضع گيری ھای چند سال اخير محمود احمدی نژاد
درباره انکار نسل کشی ﯾھودﯾان به دست نازﯾھا در جنگ جھانی دوم و تھدﯾد عليه اسرائيل انتقاد
کرد و گفت» :آﯾا می دانيد کاغذ پاره خواندن )قطعنامه ھای حاوی( تحرﯾمھا و خس و خاشاک و
بزغاله گفتن ھا چه ھزﯾنه ھاﯾی برای کشور دربرداشته است؟«
او گفت" :آﯾا می دانيد کاغذ پاره خواندن )قطعنامه ھای حاوی( تحرﯾمھا و خس و خاشاک و بزغاله
گفتن ھا چه ھزﯾنه ھاﯾی برای کشور دربرداشته است؟"
مجمع جھانی اقتصاد
مجمع جھانی اقتصاد با مقاﯾسه عملکرد دولت ھا در  ١٤٢کشور جھان رتبه دولت اﯾران از نظر
شفافيت در سياست گذاری ھا  ،١٢٥پرداخت ھای بی قاعده  ٦٥و حيف و ميل بودجه دولتی ٦٨
اعالم کرد .به گزارش خبرگزای حکومتی فارس ،مجمع جھانی اقتصاد در بخشی از گزارش خود
موسوم به »گزارش رقابت پذﯾری جھانی« به بررسی عملکرد  ١٤٢دولت جھان پرداخته است.
بر اساس اﯾن گزارش ،دولت اﯾران جزو  ٢٠کشور نخست دنيا از نظر عدم رعاﯾت شفافيت در
سياست گذاری ھای خود قرار دارد .اﯾران نمره  ٣/٥از نظر ميزان شفافيت سياست گذاریھای خود
را بهدست آورده که بدﯾن ترتيب در رتبه  ١٢٥جھان از اﯾن نظر قرار گرفته است.
سنگاپور با کسب نمره  ٦/٣در راس اﯾن رتبه بندی قرار گرفته و به عنوان کشوری شناخته شده
است که سياست گذاری ھای دولت آن از باالترﯾن ميزان شفافيت در سطح جھان برخوردار است.
کشورھای ھنگ کنگ ،سوئيس ،نيوزﯾلند ،تاﯾوان ،فنالند ،سوئد ،دانمارک ،لوکزامبورگ و بحرﯾن در
رتبه ھای دوم تا دھم از اﯾن نظر قرار گرفته اند .رتبه انگليس در اﯾن رتبهبندی  ،١٨عربستان ،٢٧
ترکيه  ٤٤و روسيه  ١١٥اعالم شده است.
ﯾمن نيز با کسب نمره  ٢/٢در جاﯾگاه آخر و به عنوان کشوری شناخته شده است که سياست
گذاری ھای دولت آن کم ترﯾن ميزان شفافيت را در سطح جھان دارد .پس از اﯾن کشور ،ھائيتی،
رومانی ،ونزوئال ،چاد ،الجزاﯾر ،ماداگاسگار ،اﯾتاليا ،بوسنی ،تيمور ،آرژانتين ،بروندی ،بلغارستان،
سورﯾه،کره شمالی ،بوليوی ،نيکاراگوئه ،اﯾران ،آنگوال ،و لسوتو رتبه ھای دوم تا بيستم
غيرشفاف ترﯾن دولت ھای جھان را در خود جای داده اند.
بر اساس گزارش فارس ،مجمع جھانی اقتصاد ھم چنين  ١٤٢دولت جھان را از نظر ميزان حيف و
ميل در ھزﯾنه ھای دولتی مورد مقاﯾسه قرار داده که براساس آن دولت اﯾران رتبه  ٦٨را به دست
آورده است .نمره اﯾران در اﯾن زمينه نيز  ٣/٢اعالم شده است .در راس اﯾن رده بندی کشور سنگاپور
با نمره  ٦/١قرار گرفته است و جمھوری دومنيکن با نمره  ١/٧در جاﯾگاه آخر قرار گرفته است.
کاھش توليد نفت در ايران
خبرگزاری حکومتی مھر ،نوشت :مديرعامل شرکت ملی نفت ايران ،از کاھش توليد  ٢٠ھزار بشکه
ای نفت ايران در مقايسه با سال قبل خبر داد .به گزارش خبرنگار مھر ،احمد قلعه بانی در مراسم
سی و دومين سالروز تاسيس شرکت ملی حفاری ايران در اھواز ،گفت :در بخش توليد نفت در
سال  ١٣٨٩نسب به سال قبل از آن  ٢٧ھزار بشکه افزايش توليد داشتيم ولی امسال نسبت به
سال قبل تا به امروز  ٢٠ھزار بشکه نفت کاھش توليد داشته ايم.
او ،افزود :البته کاھش  ٢٠ھزار بشکه توليد نفت امسال ،نسب به سال  ١٣٨٨نبوده بلکه ما ھفت
ھزار بشکه نفت افزايش نسبت به دو سال قبل داشتيم.
قلعه بانی عنوان کرد :طبق برنامه پنجم توسعه ،بايد توليد نفت در کشور به پنج ميليون و  ١٠٠ھزار
بشکه در روز برسد که اين امر نيازمند  ١٥٦ميليارد دالر سرمايه گذاری است؛ يعنی ما بايد در برنامه
پنجم در ھر ماه  ١/٧ميليارد دالر سرمايه جذب صنعت نفت کنيم.
ركورد  ١٦٠٠تومان براى دالر
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ايسنا ١ ،دی  ،١٣٩٠نوشت :صبح امروز دالر ركورد ھزار و  ٦٠٠تومان را زد ولى با توجه به تعطيلى
بازار در حال حاضر از ھزار و  ٦٠٠تومان به ھزار و  ٥٣٠تومان رسيده است ،طال نيز پابهپاى دالر
صعود بی سابقه داشته و ھر گرم آن به  ٥٧ھزار و  ٧٠٠تومان رسيد.
 ٤ھزار و  ١٢٠نفر از المپيادی ھا از کشور رفته اند
معاون علمی و فناوری رياست جمھوری گفت» :شيب خروج المپيادی ھا تا سال  ٨١حدود  ٤٠درصد
بود که اکنون به  ١٧درصد رسيده است«.
نسرين سلطان خواه ،در پاسخ به پرسش خبرنگار ايلنا ٦ ،دی  ،١٣٩٠در مورد ميزان مھاجرت نخبگان
و استعدادھای برتر به خارج از کشور گفت» :براساس بررسی ھای انجام شده  ٤ھزار و  ١٢٠نفر از
کل المپيادی ھا از ابتدای برگزاری مسابقات المپياد ،از کشور خارج شده اند«.
کودکان رنج کار و خيابانی
ھنوز حدود  ٢۵٠ميليون دختر و پسر  ۵تا  ١٧ساله در سراسر جھان برای به دست آوردن دست
مزدی ناچيز برای گذران زندگی و تامين خانواده به سخت ترﯾن کارھا مشغول اند .بسياری از اﯾن
کودکان با مواد شيمياﯾی خطرناک و ماشين آالت سنگين کار می کنند .پيکر نحيف آنان توان تحمل
بسياری از بارھای سنگين را ندارد.
ﯾک ميليارد گرسنه در جھان
نزدﯾک به ﯾک ميليارد نفر در سراسر دنيا شب ھا را با شکمی خالی به صبح می رسانند .در گزارش
فجاﯾای طبيعی سال  ،٢٠١١برخی نکات برجسته شده است .در دنيا ،به اندازه کافی و برای تغذﯾه
تمامی جمعيت آن مواد غذاﯾی توليد می شود .حال آن که ،تعداد گرسنگان در مناطق شھری و
ھمين طور در کشورھای با درآمد سرانه باال ،در حال افزاﯾش است .اﯾن معضل به وﯾژه در مناطق
آسيا-اقيانوسيه و صحرای آفرﯾقا شدﯾدتر است.
ھدف اوليه و اصلی سازمان ملل از سال  ١٩٩٠بھبود شراﯾط و به نيمه رساندن فقر شدﯾد و قحطی
تا سال  ٢٠١۵بوده که تاکنون محقق نشده است.
بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ،بيش از  ٩٢۵ميليون نفر در کل دنيا با سوء
تغذﯾه دست به گرﯾبانند و ساالنه  ٣ميليون کودک با سن کم تر از پنج ماه بر اثر کمبود تغذﯾه جان
می دھند.
در حال حاضر ،بيش از  ١٧٨ميليون کودک زﯾر پنج سال بر اثر سوء تغذﯾه دچار نارساﯾی رشد ھستند.
ھمه چيز در دوره  ١٠٠٠روزه بين بارداری مادر و دومين سال زندگی کودکان روی می دھد .مساله
مطرح در مورد زنان از آن جا ناشی می شود که بر اساس گزارش مذکور بيش از  ۶٠درصد مبتالﯾان
به سوء تغذﯾه را زنان تشکيل می دھند.
در ميان علل بحران تغذﯾه ،توجه گزارش جھانی بر افزاﯾش تورم قيمت ھای مواد غذاﯾی در سال
 ٢٠١٠و  ٢٠١١بوده است .اﯾن موضوع حاکی از آن است که دنيا با بی ثباتی در بازارھای محصوالت
کشاورزی و نوسان قيمت مواد غذاﯾی روبرو است.
آمار پناھجوﯾان
مطابق آخرﯾن گزارش ساالنه کميسارﯾای عالی پناھندگان سازمان ملل ) ۴٣ ،(٢٠١٠ميليون نفر ،تنھا
در کشورھای خودشان به سبب جنگ و عوامل دﯾگر ،آواره و پناھجو اند که بيش از نيمی از آن ھا
نيز کودکند .پاکستان با  ١/٧ميليون پناھنده و اﯾران و سورﯾه نيز ھر ﯾک با بيش از ﯾک ميليون ،بيش
ترﯾن پناھندگان جھان را به خود اختصاص داده اند.
مطابق آخرﯾن گزارش سازمان ملل ،در نيمه نخست سال  ،٢٠١١نزدﯾک به دوﯾست ھزار نفر از
کشورھای صنعتی درخواست پناھندگی کردهاند و به رغم وجود شراﯾط بسيار دشوار و خطرناک
عبور از مرزھای اروپا ٧٣ ،درصد آنان در اﯾن قاره پناھنده شدهاند ١۴۴) .ھزار نفر تنھا در نيمه نخست
سال (٢٠١١
افغانستان با  ١۵ھزار و  ،٣٠٠چين با  ١١ھزار و  ،٧٠٠صربستان با ده ھزار و  ،٣٠٠عراق با ده ھزار و
١٠٠و اﯾران با ھفت ھزار و  ۶٠٠پناھجو ،پنج کشوری نخستی ھستند که شھروندان شان در طول
اﯾن مدت در اﯾن کشورھا اعالم پناھندگی کرده اند.
تراژدی انسانی در آب ھای اندونزی
روز شنبه  ١٧دسامبر  ٢٠١١برابر با  ٢۶آذر  ،١٣٩٠ﯾک کشتی که بيش از ظرفيت خود مسافر حمل
می کرده ،در سواحل اندونزی غرق شده است .ﯾک مسئول پزشکی در اندونزی ،روز ﯾک شنبه -١٨
 ٢٠١١-١٢اعالم کرد ،ﯾک کشتی چوبی حامل پناه جوﯾان که بيش تر آن ھا اﯾرانی و افغانی بوده اند
در آب ھای اندونزی غرق شده است.
سحر العارفين ،رﯾيس عمليات نجات اندونزی در گفتگو با خبرگزاری روﯾترز اعالم کرد از ميان ٣٨٠
مسافر کشتی غرق شده ،تنھا  ٧٦نفر نجات ﯾافته اند.
سرنشينان اﯾن کشتی ،قصد داشتند خود را به استراليا برسانند .به گفته مسئوالن ،کشتی غرق
شده ظرفيت حداکثر  ١٠٠مسافر را داشته است اما دست کم  ٢٥٠نفر سوار آن بودند.
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نجات ﯾافتگان اﯾرانی و افغانی که اﯾنک در محلی در  ٦٠٠کيلومتری جاکارتا ،پاﯾتخت اندونزی،
نگھداری می شوند گفته اند که بين  ٢٥٠٠تا  ٥٠٠٠دالر به قاچاقچيان انسان داده اند.
بر اساس اﯾن اظھارات ،اغلب مسافران کشتی پس از آن که از دوبی به جاکارتا پرواز کرده بودند،
توسط قاچاقچيان با چھار اتوبوس ،ھر ﯾک با ظرفيت  ۶٠نفر ،به لنگرگاه منتقل شده اند تا آنھا را با
کشتی به خاک استراليا برسانند و تقاضای پناھندگی بدھند.
اﯾن دومين بار ظرف دو ماه اخير است که کشتی حامل پناه جوﯾان در راه رسيدن به استراليا غرق
می شود .ماه گذشته ھم حدود پنجاه پناه جو که با کشتی عازم استراليا بودند با غرق کشتی ،جان
خود را از دست دادند.
ﯾک کشتی دﯾگر پناه جوﯾان نيز در اواﯾل ماه نوامبر در اندونزی غرق شد و بيش از پنجاه مسافر آن
نجات ﯾافتند ،اما حدود ھفت نفر از مسافران غرق شدند.
حدود  ١٩٧مسافر ﯾک کشتی حامل پناه جوﯾان در درﯾای سرخ جان خود را از دست دادند .به گزارش
خبرگزاری نيمه دولتی »مرکز رسانه ای سودان« ) (SMCبه نقل از مقام ھای دولتی ،اﯾن اتفاق روز
سه شنبه  ۵ژوئيه  ١۴ - ٢٠١١تير  ١٣٩٠در آب ھای سودان رخ داده است .مرکز رسانه ای سودان
گزارش داد که تنھا  ٣تن از اﯾن حادثه جان سالم به در برده اند.
زلزله و سونامی ژاپن
از زمان جنگ جھانی دوم ژاپن با فاجعه ای در اﯾن مقياس روبرو نشده بود؛ زلزله  ٩رﯾش تری که در
 ١١مارس سال جاری ميالدی اﯾن کشور را لرزاند .ميزان خسارت ھای اقتصادی ناشی از وقوع زلزله
 ٩رﯾش تری در ژاپن به  ٣٠٩ميليارد دالر رسيده که اﯾن رقم بيش ترﯾن خسارت وارده به ﯾک کشور در
جھان بر اثر زلزله اعالم شده است .اﯾن رقم دو برابر خسارت وارده در جرﯾان زلزله کوبا و چھار برابر
توفان کاترﯾنا در آمرﯾکاست.
اﯾن رقم شامل زﯾان ھای وارده به راه ھا ،واحدھای مسکونی ،اداری ،کارخانه ھا و سامانه ھای
زﯾربناﯾی اﯾن کشور است .با اﯾن وصف اگر زﯾان ھای وارده ناشی از انفجارھای نيروگاه اتمی
فوکوشيما نيز به آن افزوده شود ،اﯾن رقم به مراتب بيش تر خواھد بود.
شبکه تلوﯾزﯾونی ژاپنی ان اچ کی گزارش داد شمار کشته شدگان و افراد مفقوداالثر در نتيجه
سونامی و زلزله مخرب در ژاپن از مرز  ٢٥ھزار نفر تجاوز کرده است .آژانس پليس ژاپن ،اعالم کرد تا
امروز  ٩ھزار و  ٧٠٠نفر براثر زلزله و سونامی کشته و  ١٦ھزار و  ٥٠١نفر ناپدﯾد شده اند.
فجاﯾع مربوط به طبيعت در آمرﯾکا
طبق آمار اداره ھواشناسی آمرﯾکا ،فجاﯾع مربوط به طبيعت در اﯾن کشور در سال  ،٢٠١١به طور کل
 ٣۵ميليارد دالر ضرر به ھمراه داشته که البته اﯾن آمار جدا از خسارات مربوط به طوفان آﯾرن است.
اﯾن آمار شامل  ٨ماه نخست سال  ٢٠١١است.
طوفان و سيل فيليپين
سرعت طوفان واشی که شامگاه جمعه  ١۶دسامبر  ٢۶ -آذر ،دو جزيره جنوبی فيليپين را درنورديد،
 ٩٠کيلومتر در ساعت گزارش شده که باعث طغيان رودخانه ھا و سيل نيز شد .به دنبال اين طوفان
ده ھا ھزار نفر در فيليپين بی خانمان شدند.
دو روز پيش يک روزنامه نگار به خبرگزاری فرانسه گفت اجساد قربانيان به سرعت در حال
فاسدشدن است .به گفته اين روزنامه نگار ،آب آشاميدنی در شھرھای طوفان زده قطع است و
ممکن است ساکنان اين مناطق با بحران آب روبرو شوند.
به گزارش خبرگزاری روﯾترز ،شورای فجاﯾع ملی فيليپين اعالم کرد که تا اﯾن لحظه »ھزار و  ٨٠تن«
در اثر سيل و طوفان »واشی« در جنوب فيليپين جان باخته اند و عمليات نجات برای ﯾافتن »بيش از
ھزار« مفقود اﯾن حادثه نيز ھم چنان ادامه دارد.
طوفان گرمسيری »واشی«  ٢۵آدر ماه ،در حرکت خود از شق جزﯾره جنوبی مينداناو به سمت
غرب ،ضمن تخرﯾب منازل اﯾن منطقه ،موجب ماالمال شدن رودخانه ھا و روان شدن و سيل و گل و
الی شد .بيش ترﯾن خسارات متوجه دو شھر »اﯾليگان« و »کاگاﯾان ِد اورو« در اﯾن جزﯾره شده است
و صدھا ھزار تن از ساکنان اﯾن دو شھر محل سکونت خود را ترک کرده و به مدارس ،کليساھا،
سالن ھای عمومی و پاﯾگاه ھای نظامی پناه برده اند.
شورای فجاﯾع ملی اظھار کرده است که طوفان مزبور با تخرﯾب بزرگراه ھا ،پل ھا ،مدارس و ساﯾر
زﯾرساخت ھای شھری ،حدود  ٢٣ميليون دالر خسارت به بار آورده است .به گفته سازمان کشاورزی
فيليپين ،اﯾن طوفان موجب از بين رفتن بيش از ھفتصد تن برنج و بيش از ھفت ھزار و  ۵٠٠تن ذرت
شده است.
آژانس ھای امداد حاضر در فيليپين ،به منظور کمک رسانی به خيل عظيم آسيب دﯾدگان حاضر در
پناھگاه ھا ،خواستار  ٢٨ميليون دالر کمک مالی شده اند .به گفته شورای فجاﯾع ملی اﯾن طوفان
زندگی حدود  ۶٧۵ھزار تن را دچار اختالل کرده که از اﯾن ميان در حال حاضر حدود  ٣٠٠ھزار تن در
مراکز امن حضور دارند.
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طوفان »واشی« ،نوزدھمين طوفانی است که در سال  ٢٠١١در فيليپين رخ می دھد .از اﯾن ميان،
ماه سپتامبر سال جاری ،وقوع دو گردباد شدﯾد به فاصله کوتاھی از ﯾکدﯾگر ،بيش از صد کشته بر
جای گذاشت.
»بدترين فاجعه انسانی جھان« در سومالی
اكثريت جمعيت  ١٠ميليون نفری سومالی ،در قحطی و آوارگی و جنگ داخلی و ناامنی به سر
می برند و جان  ٢ميليون كودك آواره سوماليايی در معرض خطر قرار دارد.
رﯾيس كميساريای عالی پناھندگان سازمان ملل ،خشك سالی و قحطی در سومالی را »بدترين
فاجعه انسانی جھان« توصيف كرده و خواستار كمك فوری جامعه جھانی به ساكنان مناطق بحران
زده و نجات زنان و كودكان گرسنه شده است.
حجم فاجعه قحطی و خشك سالی در سومالی به حدی است كه سازمان ملل در اين كشور
افريقايی ،پرچم سياه مرگ را به اھتزاز در آورده و از ھمه جھانيان درخواست ارسال كمك ھای
فوری نموده است.
در چنين اوضاع و احوالی مادران و كودكان سوماليايی به اميد پيدا كردن لقمه ای نان صدھا كيلومتر
دورتر به اردوگاه ھای توزيع غذا در مرز با كنيا ھجوم می برند تا پس از ھفته ھا پياده روی و
بی غذايی و تحمل گرمای شديد ،يا در ميان راه جان خود را از دست بدھند و يا با فالكت و در آستانه
مرگ به اردوگاه ھايی برسند كه ديگر كاری برای آن ھا ساخته نيست.
اين در حالی است كه حداكثر طول عمر در سومالی ،چھل سال است و حدود نيمی از كودكان نيز در
بدو تولد و تا قبل از پنج سالگی به دليل سوء تغذيه جان خود را از دست می دھند!
افزاﯾش ھزﯾنه توليد محصوالت اصلی غذاﯾی
ھزﯾنه توليد محصوالت اصلی غذاﯾی تا  ١٨٠درصد افزاﯾش می ﯾابد .موسسه آکسفام می گوﯾد اگر
رھبران جھان اصالحاتی در بازار مواد خوراکی انجام ندھند ،بھای مواد غذاﯾی طی  ٢٠سال آﯾنده
بيش از دو برابر خواھد شد.
اﯾن موسسه خيرﯾه پيش بينی می کند ھزﯾنه توليد محصوالت اصلی غذاﯾی تا سال  ٢٠٣٠بين ١٢٠
تا  ١٨٠درصد افزاﯾش ﯾابد .بر اساس برآورد آکسفام نيمی از اﯾن افزاﯾش ناشی از تغييرات آب و
ھواﯾی است .اﯾن موسسه در گزارش اخير خود از رھبران جھانی می خواھد مقررات بازار غذا را
بھبود بخشند و سرماﯾه گذاری بيش تری برای مقابله با تغييرات جوی بکنند.
باربارا استاکينگ ،مدﯾر عامل آکسفام می گوﯾد جامعه جھانی به سمت ﯾک »بحران قابل پيشگيری«
در حرکت است.
اﯾن گزارش گواتماال ،آذرباﯾجان ،ھند و شرق آفرﯾقا را چھار منطقه حساس می شناسد که در آن ھا
»امنيت غذاﯾی« وجود ندارد و مردم برای تغذﯾه خود دچار مشکل ھستند.
بانک جھانی نيز نسبت به افزاﯾش بھای مواد خوراکی ھشدار داده و گفته است ميليون ھا نفر به
فقر شدﯾد کشيده می شوند .بانک جھانی در آورﯾل گذشته اعالم کرد که وقاﯾع اخير در خاورميانه و
شمال آفرﯾقا موجب افزاﯾش  ٣۶درصدی مواد غذاﯾی در مقاﯾسه با سال گذشته شده است.
آکسفام ،خواھان آن شده است که قوانين جدﯾدی بر بازار مواد غذاﯾی حاکم شود تا افراد فقير
گرسنه نمانند .اﯾن گزارش می گوﯾد شفافيت بيش تری باﯾد بر بازارھا حاکم شود ،ذخاﯾر مواد غذاﯾی
افزاﯾش ﯾابد و سرماﯾه گذاری بيش تری برای کشاورزان کوچک به خصوص زنان انجام شود.
عالوه بر اﯾن پيشنھاد شده سياست تروﯾج توليد سوخت ھای زﯾستی نيز متوقف شود .خانم
استاکينگ گفت» :با وجود آن که جھان تواناﯾی تغذﯾه ھمه را دارد ،روزانه از ھر ھفت نفر ﯾک نفر
گرسنه می ماند «.با افزاﯾش بھای گندم و ساﯾر مواد غذاﯾی طی چند ماه گذشته  ۴۴ميليون نفر به
فقر کشيده شده اند.
فروش داروھای تقلبی در جھان
سازمان جھانی بھداشت اعالم کرد درآمد ناشی از فروش داروھای تقلبی در جھان حتی به چھل و
پنج ميليارد ﯾورو می رسد و بيش از سی درصد داروھای مصرفی در برخی مناطق آسيا ،آفرﯾقا و
آمرﯾکای التين تقلبی ھستند.
شبکه خبری ﯾورونيوز در گزارشی درباره داروھای تقلبی که ھم اکنون در بازار و بيش تر از طرﯾق
اﯾنترنت خرﯾد و فروش می شود اعالم کرد امروز انواع مختلفی از داروھا ازطرﯾق اﯾنترنت خرﯾد و
فروش می شود .ھمين فروش اﯾنترنتی باعث می شود تقلبی بودن ﯾا نبودن آن ھا مشخص نشود.
در حالی که بر اساس قوانينی که در اتحادﯾه اروپا وجود دارد ساخت دارو و فروش آن ھا ھميشه
تحت نظارت قرار می گيرد .در نتيجه ،اکنون که فروش داروھای تقلبی از طرﯾق اﯾنترنت رواج پيدا
کرده است ،سالمت مردم نيز به تبع آن بيش تر در معرض خطر افتاده است.
بر اساس اعالم سازمان جھانی بھداشت ،ھم اکنون ﯾک درصد داروھاﯾی که در اروپا خرﯾد و فروش
می شود داروھای تقلبی ھستند و در جھان اﯾن شاخص به ده درصد می رسد.
سازمان جھانی بھداشت تصرﯾح کرده است که در برخی از مناطق آسياﯾی ،آفرﯾقاﯾی و آمرﯾکای
التين ميزان داروھای تقلبی حتی به سی درصد نيز می رسد.
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بيش تر داروھای تقلبی شامل داروی ھای تقوﯾتی،الغری ،ضد سرطان ،ضد فشار خون و روان
گردان ھستند که درآمد ناشی از تجارت آن ھا در جھان ،حتی به چھل و پنج ميليارد ﯾورو نيز می
رسد.
بخش عظيمی از کل ثروت جھان در اختيار  ١۴٧شرکت
پژوھشگران سوئيسی ،با بررسی پاﯾگاه داده ھای مربوط به  ٣٧ميليون شرکت و سرماﯾه گذار از
سراسر جھان به اﯾن نتيجه رسيده اند که بخش عظيمی از کل ثروت جھان در اختيار  ١۴٧شرکت
قرار دارد.
به گزارش نشرﯾه »فوربز« ،سه متخصص نظرﯾه سيستم ھا از موسسه سوئيسی فناوری فدرال
در شھر زورﯾخ برای ارائه مدلی از داراﯾی ھای مجموعه شرکت ھا و بنگاه ھای اقتصادی ،پس از
بررسی فھرست ﯾاد شده ،به تحليل  ۴٣٠۶٠بنگاه فراملی و ميزان سھام اشتراکی مابين اﯾن بنگاه
ھا پرداختند .نتيجه تحليل در قالب مدلی ارائه شده که نشان دھنده نحوه مالکيت داراﯾی ھا و سود
به دست آمده اﯾن بنگاه ھا بوده که نقشه ای جامع از ساختار قدرت اقتصادی کنونی را ارائه
داده است.
بر اﯾن اساس ،نمودار کنترل بنگاه ھای اقتصادی جھان شکلی »پاپيون مانند« دارد و متشکل از
ھسته ای شامل  ١۴٧شرکت مختلف است که پيرامون مرکز نمودار قرار گرفته اند .اما نکته حائز
اھميت در تفسير شکل به دست آمده ،اﯾن حقيقت است که  ١۴٧شرکت تشکيل دھنده نقطه
مرکزی بخش چشم گيری از سھام ﯾکدﯾگر را در مالکيت مشترک دارند و روی ھم درصد ۴٠از
موجودی ثروت شبکه به اﯾشان تعلق دارد.
از مرکز نمودار به سمت بيرون ،و در مقياسی بزرگ تر ،تعداد  ٧٣٧شرکت  ٨٠درصد داراﯾی ھای ﯾاد
شده را در حلقه خود حفظ کرده اند .مجله معتبر علمی »نيو ساﯾنتيست« فھرست  ۵٠بنگاه
صدرنشين را منتشر کرده که پيوند به اﯾن فھرست در انتھای اﯾن نوشتار آمده است.
»نيوساﯾنتيست« نيز در پاﯾان مطلب خود به نقل از صاحب نظران تاکيد می کند که باﯾد توجه داشت
 ،١۴٧برای تبانی ،عدد بزرگی است .بنگاه ھا و شرکت ھای بزرگ جھانی اگرچه در بازار با ﯾکدﯾگر
رقابت دارند اما بر روی منافع مشترک شان با ﯾکدﯾگر متحدند .مقاومت در برابر تغيير در ساختار
شبکه ،شاﯾد ،ﯾکی از اﯾن منافع مشترک باشد.
»کنفرانس تغييرات آب و ھواﯾی« سازمان ملل
امسال ،در فاصله روزھای  ٢٨نوامبر تا  ١١دسامبر ،نماﯾندگان بيش از  ١٩٠کشور١٧ ،مين دوره
کنفرانس ساالنه بحث و تصميم گيری دربار ٔه تغييرات اقليمی در جھان را در آفرﯾقای جنوبی برگزار
کردند .رﯾاست اﯾن کنفرانس با وزﯾر امور خارجه آفرﯾقای جنوبی بود .تعيين برنامه زمان بندی شده
کاھش ميزان آالﯾنده ھا ،تامين منابع مالی مکفی برای کمک به کشورھای در حال رشد در امر
کاھش آالﯾنده ھا ،تضمين قانونی برای اجرای ھدف ھای تعيين شده ،و تعيين سرنوشت »پيمان
کيوتو« از مباحث اصلی اﯾن دوره از گفتگوھا در شھر »دوربان« در آفرﯾقای جنوبی بود.
در پاﯾان مذاکره ھا ،که حتی دو روزی ھم بيش تر از برنامه از پيش تعيين شده به درازا کشيد،
»کارپاﯾه دوربان برای اقدام بھتر« به تصوﯾب شرکت کنندگان رسيد که در آن ھمه کشورھا از لحاظ
قانونی ملزم به کاھش آالﯾنده ھای کربنی شده اند )البته اﯾن که اﯾن الزام قانونی چگونه اعمال
تضمين خواھد شد ،ھنوز بر کسی روشن نيست( قرار شد که تا سال  ٢٠١۵ميزان کاھش برای ھر
کشور بررسی و به طور قطع تعيين شود ،و اجرای عملی آن از سال  ٢٠٢٠آغاز شود .به اعتقاد
نيروھا و سازمان ھای نگران و مدافع محيط زﯾست انسان و جانداران روی کره خاکی ،اﯾن توافق
نخواھد توانست شراﯾطی را فراھم آورد که دمای کره زمين بيش تر از  ٢درجه سانتی گراد )نسبت
به سال ھای پيش از دوران صنعتی شدن کشورھا( باال نرود .اگر وضع به منوال کنونی باقی بماند و
تالش جدی برای کاھش گازھای گلخانه ای صورت نگيرد ،افزاﯾش  ۴درجه ای ميانگين دمای کره
زمين بسيار محتمل خواھد بود ،که برای حيات انسان و طبيعت فاجعه به بار خواھد آورد .انتقاد دﯾگر
به اﯾن »کار پاﯾه« اﯾن است که بر اثر فشار برخی از کشورھای قدرت مند ،زبان آن بسيار دو پھلو و
به قول معروف فرماليته شده است و راه گرﯾز را باز گذاشته است .آن چه روشن است اﯾن است که
توليدکنندگان اصلی آلودگی ،ﯾعنی شرکت ھای بزرگ در کشورھاﯾی مثل آمرﯾکا و کانادا و ژاپن و
برخی کشورھای اروپاﯾی ،فشار زﯾادی بر نماﯾندگان دولتی کشورھا می آورند که چنين قراردادھای
بين المللی را طوری تنظيم کنند که زﯾاد دست و پای آن ھا بسته نشود!
خروج کانادا از پيمان کيوتو
با اﯾن که پيتر کنت ،وزﯾر محيط زﯾست کانادا ،از آغاز شرکت در کنفرانس بينالمللی اخير در باره
وضعيت محيط زﯾست و پيمان کيوتو ،در شھر »دوربان« ،در چند کنفرانس خبری با بدبينی و
بی عالقگی نسبت به نتاﯾج کنفرانس ابراز عقيده کرده بود ،اما انتظار نمی رفت که در بازگشت از
اﯾن کنفرانس ،در روز دوشنبه  ١٢دسامبر ،رسما اعالم کند که کانادا از زﯾر تعھدات پيمان کيوتو شانه
خالی می کند و از جمع  ١٩١کشور ،که تا سپتامبر  ٢٠١١آن را امضاء کرده بودند ،خارج می شود.
اعالم اﯾن خبر که بالفاصله تعجب ،تاسف و واکنش چندﯾن کشور بزرگ و صنعتی جھان و نيز بخشی
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از شھروندان کاناداﯾی را برانگيخته است ،از جھات گوناگون ،چه در صحنه سياست داخلی کانادا و
چه در صحنه بين المللی دارای اھميت است.
پيمان کيوتو ) ،(Kyoto Protocolپيمانی است بين المللی به منظور کاھش توليد گازھای گلخانه ای،
که عامل اصلی گرم شدن زمين در دھه ھای اخير محسوب می شوند ،تھيه و به اجرا گذاشته شده
است .اﯾن پيمان نامه در چارچوب سازمان ملل متحد شکل گرفته است .طی سال ھای اخير با
افزاﯾش گازھای گلخانه ای نظير متان ،دی اکسيد کربن ،بخار آب و اکسيد نيتروژن در جو زمين ،دمای
کره زمين در حال افزاﯾش است که اﯾن امر باعث اﯾجاد تغييرات نامطلوب در محيط زﯾست خواھد
شد .از اﯾن رو ،در سال  ١٩٩٧طی پيمانی معروف به کيوتو کشورھای صنعتی متعھد شدند که ظرف
ده سال آﯾنده ميزان انتشار گازھای گلخانه ای خود را  ٥درصد کاھش دھند و به کشورھای در حال
توسعه نيز برای افزاﯾش ضرﯾب نفوذ استفاده از انرژی ھای تجدﯾد پذﯾر نظير انرژی خورشيدی و
بادی ،کمک ھای مالی اعطا نماﯾند .پيمانی که در دسامبر  ١٩٩٧در کيوتو  -ژاپن مورد مذاکره قرار
گرفت در پی تصوﯾب روسيه در نوامبر  ،٢٠٠٤پس از امضای  ١٦٦کشور در اکتبر سال  ٢٠٠٦برای
ھمه امضاء کنندگان واجب االجرا گردﯾد.
براساس مفاد اﯾن پيمان نامه دولت کانادا متعھد شده بود که تا سال  ٢٠١٢ميزان گازھای گلخانه ای
توليد شده در اﯾن کشور را تا ميزان  ٦درصد نسبت به حجم گازھای توليد شده در سال  ١٩٩٠کاھش
دھد .اما بر خالف انتظار و به دليل رعاﯾت نکردن تعھدات ميزان توليد گازھای گلخانه ای کانادا به
شدت افزاﯾش ﯾافته است!
فجاﯾع زﯾست محيطی در اﯾران
نقض حقوق بشر و فقر اقتصادی تنھا نتاﯾج  ٣٣سال حاکميت جمھوری اسالمی نبوده اند .وضعيت
زﯾست محيطی در اﯾن کشور ،بسيار فاجعه بار است.
عموما سياست ھای حکومت اسالمی ،در تناقض با محيط زﯾست سالم است .برای نمونه درﯾاچه
اروميه در شمال غربی اﯾران ،با شش ھزار کيلومتر ،طی  ١۵سال اخير  ۶٠درصد سطح آب ھای
خود را از دست داده و اگر اوضاع به ھمين صورت ادامه پيدا کند تا سه سال دﯾگر از بين خواھد رفت
و کوھی نمک از خود بر جای خواھد گذاشت که اﯾن مساله نيز به فجاﯾع دﯾگر انسانی و زﯾست
محيطی منجر خواھد شد.
اﯾجاد بيش از سی سد و تعداد بسياری چاه عميق در اطراف اﯾن درﯾاچه به منظور استفاده از آب
جھت فعاليت کشاورزی و مصرف صنعتی و ھم چنين زرﯾنه رود که  ۴۵درصد آب مورد نياز درﯾاچه را
تامين می کرد با سيزده سد بر روی آن ،از عوامل اصلی کم شدن تدرﯾجی آب درﯾاچه اروميه
ھستند.
ھم چنين اﯾجاد جاده ميانگذر برای خودروھا و برای راه آھن جھت وصل نمودن ساحل شرقی به
ساحل غربی .اﯾن طرح تعادل طبيعی درﯾاچه را به ھم رﯾخته و آن را به دو قطعه تقسيم کرده است.
آب ھای آلوده و پساب ھای صنعتی نيز به دورن درﯾاچه با اجازه مقامات دولتی می رﯾزند .اﯾن پساب
ھا آلودگی و بحران درﯾاچه شدت بخشيده است .بنابراﯾن ،درﯾاچه ای که بيش از سی ھزار سال
قدمت دارد در حال مرگ است و دولت کوچک ترﯾن اقدامی در جھت حفظ آن نکرده است .ھم چنين
نيروھای امنيتی حکومت ،معترضين به عدم توجه دولت به درﯾاچه اروميه را نيز شدﯾدا سرکوب می
کنند .ھم اکنون به ھمين دليل ،ده ھا تن زندانی ھستند.
وﯾران گری زﯾست محيطی ،در ساﯾر نقاط اﯾران فاجعه بار است .زاﯾنده رود که به طول  ٣۵٠کيلومتر
است به دنبال مدﯾرﯾت نادرست مسئوالن در بخش شرقی خود خشک شده و توليد و زندگی
اقتصادی تعداد بی شماری از کشاورزان اصفھان نابود شده اند.
تاالب گاوخونی نابود شده است .وضعيت تاالب انزلی در بحران اکولوژﯾکی عميقی است .درﯾاچه
بختگان خشک شده و کارون بحرانی است .درﯾای مازندران ،شدﯾدا آلوده است ،جنگل ھا تخرﯾب می
شوند و با اجرای پروژه ھای دولتی ھر بار ھزاران درخت قطع می گردند .آتش سوزی مداوم جنگل
ھا و بی تفاوتی مسئولين دولتی ،ھم چنان به فجاﯾع زﯾست محيطی می افزاﯾند.
دادگاه شعبه  ١٠۴دادگاه جزاﯾی تبرﯾز ،به رﯾاست کيانوش شکوه تازه به اتھام  ١١٢نفر از معترضين
به خشکاندن درﯾاچه اروميه رسيدگی و مبادرت به صدور حکم سنگين محکوميت حبس و شالق در
خصوص  ۵٧نفر کرده است .در ميان اﯾن  ١١٢نفر ۵ ،نفر خانم و  ٩طفل کم تر از  ١٨سال نيز به چشم
می خورد که رسيدگی به اتھامات اطفال مذکور به دادگاه اطفال احاله شده است .ھم چنين  ۵۵نفر
از افراد دستگير شده از اتھامات انتسابی تبرئه شده اند.
پاکيزه ترﯾن شھرھای جھان
ده شھر اسلو ،کوبه ،کپنھاگ ،آدالﯾد ،مينياپوليس ،ولينگتون ،ھلسينکی ،اتاوا ،ھونولولو و کالگری
دارای بھترﯾن آب و ھوای جھان و پاکيزه ترﯾن شھرھای جھان در سال  ٢٠١١انتخاب شدهاند.
وجود ھوای پاکيزه و دسترسی به آب سالم نوشيدنی نيز از دﯾگر فاکتورھای تاثيرگذار در انتخاب اﯾن
شھرھاست.
دنيا برای خبرنگاران خطرناک تر شده است
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در سال  ۶۶ ،٢٠١١خبرنگار به خاطر حرفه خود جان باخته اند .بنا بر گزارشی که گزارشگران بدون
مرز منتشر کرده اند ،امسال  ۶۶خبرنگار ﯾا ھنگام انجام وظيفه و ﯾا به خاطر حرفه خود کشته شدند.
اﯾن رقم در سال  ٢٠١٠پنجاه و ھفت نفر بود .به اﯾن ترتيب ،در سال  ٢٠١١نسبت به ﯾک سال قبل ٩
نفر بر عده خبرنگارانی که تنھا به خاطر خبرنگار بودن کشته شده اند ،اضافه شده است .ھمين
گزارش به کشته شدن پنج فعال اﯾنترنتی و دو نفرکه به طور غيرمستقيم با حرفه خبرنگاری سر و
کار داشتند اشاره کرده است.
خطرناک ترﯾن کشورھا برای خبرنگاران به ترتيب پاکستان ،عراق ،ليبی و مکزﯾک بودند .در پاکستان
 ١٠خبرنگار ،در عراق  ٧نفر و در ليبی و مکزﯾک ھر کدام  ۵خبرنگار جان خود را بر سر حرفه از دست
دادند.
عده خبرنگارانی که بازداشت شده ﯾا در زندان بسر می برند نيز بسيار باالست ١٠۴۴ .نفر بازداشت
شده اند که  ١٩٩نفرشان بالگر ﯾا فعاالن اﯾنترنتی بوده اند .در اﯾن زمينه ارﯾتره ،اﯾران و برمه در ردﯾف
ھای اول کشورھاﯾی قرار می گيرند که سرکوب روزنامه نگاران در آن ھا بيش تر از بقيه نقاط
دنياست.
عده خبرنگارانی که در سال جاری دستگير شده اند دو برابر سال گذشته است .سال  ٢٠١٠اﯾن رقم
به  ۵٣۵می رسيد .ﯾکی از دالﯾل افزاﯾش دستگيری خبرنگاران اعتراض ھای خيابانی در کشورھای
عربی ،ﯾونان ،روسيه سفيد ،اوگاندا ،شيلی و آمرﯾکا اعالم شده است .بزرگ ترﯾن زندان خبرنگاران
در سراسر جھان ھم چنان چين و اﯾران ھستند!
ھم چنين گروھی موسوم به »کمپين نماد مطبوعات« اعالم کرد که دست کم  ١٠٦روزنامه نگار در
سال  ٢٠١١کشته شدند که در بين آن ھا  ٢٠نفر در جرﯾان اعتراضات مردمی در کشورھای عربی
جان باخته اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه اﯾن کمپين که دفتر آن در شھر ژنو است ،خبر داد که بيش از ﯾک صد
روزنامه نگار دﯾگر در کشورھاﯾی از جمله مصر ،ليبی ،سورﯾه ،تونس و ﯾمن در معرض حمله ،ارعاب
و بازداشت قرار گرفته و زخمی شدند .در اﯾن گزارش ،مکزﯾک و پاکستان خطرناک ترﯾن کشورھا
برای فعاليت روزنامه نگاران عنوان شده است .چندی پيش نيز کميته حماﯾت از روزنامه نگاران ،اﯾران
را با  ٣٤روزنامه نگار زندانی بزرگ ترﯾن زندان روزنامه نگاران جھان معرفی کرد.
ھم چنين ﯾک نھاد غيردولتی فعال در بخش رسانه ھا در افغانستان گزارش کرده است که موارد
خشونت عليه خبرنگاران افغان در سال  ،٢٠١١به تناسب سال قبل ،حدود سی و نه درصد افزاﯾش
داشته است.
نھاد حماﯾت کننده رسانه ھای آزاد  -نی  -در گزارش خود گفته است که در سال  ،٢٠١١در کل
ھشتاد مورد خشونت عليه خبرنگاران در افغانستان ثبت شده است.
اﯾن خشونت ھا ،شامل سه مورد قتل ،شش مورد زخمی شدن خبرنگاران ،دو مورد بازداشت
موقت ،سی و سه مورد لت و کوب ،پانزده مورد اھانت و برخوردھای توھين آميز و بيست و ﯾک مورد
تھدﯾد می شود.
نھاد نی ،گزارش کرده که مسئول بيش تر اﯾن خشونت ھا ،نھادھای دولتی افغانستان بوده اند .ولی
نيروھای ناتو ،افراد مسلح ناشناس و افراد مربوط به گروه طالبان نيز در خشونت عليه خبرنگاران
سھم داشته اند.
موارد جدی خشونت عليه خبرنگاران در سال  ،٢٠١١کشته شدن سه خبرنگار ،از جمله احمد اميد
خپلواک ،خبرنگار بی بی سی در والﯾت اروزگان ،جعفر وفا ،خبرنگار ﯾک رادﯾوی محلی در والﯾت
لغمان و فرھاد تقدسی ،تصوﯾر بردار شبکه تلوﯾزﯾونی پرس تی وی ) (Press TVدر کابل بوده است.
نھاد نی نيز در گزارش خود تاکيد کرده است که حکومت افغانستان ،ھيچ گونه مجازاتی را در برابر
افرادی که متھم به خشونت عليه خبرنگاران بوده اند ،در نظر نگرفته است.
تحوالت تکنولوژﯾک در سال ٢٠١١
سال  ،٢٠١١نخستين سال از دھه دوم قرن بيست و ﯾکم ،سال مھم و پرتحولی در دنيای
تکنولوژی ھای نوﯾن بود .دگرگونیھای جھان تکنولوژی دﯾجيتال ھر روز با شتاب بيش تری اوج می
گيرد.
اواﯾل ماه مارس بود که نسخه دوم تبلت جادوﯾی اپل ھم ارائه شد .ھنوز استيو جابز در قيد حيات
بود که آی پد  ٢با رخی زﯾباتر ،سبک تر ،با پردازشگرھای قدرت مندتر و دو دوربين پا به دنيای
فن آوری گذاشت و حاال قرار است نسخه سوم آی پد ھم در فورﯾه  ٢٠١٢و در روز تولد استيو جاﯾز،
بنيان گذار کمپانی اپل ارائه شود.
تاکنون ھيچ کاالی الکترونيکی در تارﯾخ به سرعت آی پد فروخته و فراگير نشده است .تبلت اپل که تا
حاال پس از تلوﯾزﯾون ،گوشی ھای ھوشمند و لپ تاپ ،چھارمين محصول پرمصرف الکترونيک در
جھان است ،بسياری از کمپانی ھا را ترغيب به حضور در اﯾن عرصه کرده است .کمپانی ھای
گوناگون ،با عرضه تبلت ھای مبتنی بر اندروﯾد )سيستم عامل گوگل( در تالش اند تا سھمی از اﯾن
بازار را در اختيار بگيرند؛ بازاری که آی پد تسلطی انکارناپذﯾر بر آن دارد.
کتاب خوان ھای الکترونيک ھم در سال  ٢٠١١رشد چشم گيری داشتند و پيش تاز اﯾن عرصه ،آمازون
است که اواسط سال خبر از ارائه محصول جدﯾدش داد Kindle Fire :که با قيمت  ١٩٩دالری،
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خرﯾداران زﯾادی را جلب کرد .با کيندل فاﯾر کاربر می توان ھم فيلم دﯾد ،سرﯾال ھای تلوﯾزﯾونی را
دنبال کرد و به موزﯾک گوش داد و از اپليکيشن ھای گوناگون استفاده کند .خرﯾد از فروشگاه آنالﯾن
آمازون ھم تنھا با ﯾک کليک ميسر است .اواﯾل سال  ،٢٠١١آمازون اعالم کرده بود که فروش
کتاب ھای الکترونيک اش از فروش نسخه ھای چاپی کتاب ھا پيشی گرفته؛ اﯾن رکورد قابل تاملی
در دنيای فن آوری است.
در روزھای نخست ماه اکتبر سال ،٢٠١١پس از ماه ھا بحث و گمانه زنی درباره آی فون  ۵و امکانات
احتمالی اش ،آی فون  S۴با پردازشگرھای قوی تر و دوربينی با کيفيت تر ارائه شد.
گفته می شود اپل قصد دارد در سری جدﯾد تلوﯾزﯾون ھای اﯾن کمپانی ،ھمين قابليت را جاﯾگزﯾن
کنترل ھای تلوﯾزﯾون کند ،تا کاربران برای عوض کردن کانال ھا ﯾا کم و زﯾاد کردن صدا ،ھر بار مجبور
نباشند دنبال کنترل بگردند .به اﯾن ترتيب فقط کافی است فرمان مورد نظرتان را بر زبان بياورﯾد.
محمد بوعزﯾزی شخصيت سال روزنامه تاﯾمز شناخته شد
روزنامه برﯾتانياﯾی تاﯾمز محمد بوعزﯾزی ،جوان بيشت و شش ساله تونسی را به عنوان شخصيت
سال  ٢٠١١خود معرفی کرد .محمد بوعزﯾزی ،دستفروشی بود که با خودسوزی معترضانه خود
نخستين جرقه جرﯾانی را بوجود آورد که جھان عرب را کامأل دگرگون و متحول ساخت.
روزنامه تاﯾمز چاپ لندن می نوﯾسد» :محمد بوعزﯾزی الھام بخش روﯾدادھای جھان عرب موسوم به
»بھارعرب« شخصيت سال  ٢٠١١اﯾن نشرﯾه شناخته شده است«.
محمد بوعزﯾزی ،دستفروش تونسی روز ھفدھم دسامبر  ٢٠١٠در اعتراض به توقيف کاالھاﯾش و
تحقيری که ﯾک مامور زن شھرداری به او روا داشته بود ،خود را در مقابل ساختمان شھرداری به
آتش کشيد .اقدام بوعزﯾزی ،آغازگر انقالبی در تونس شد که به حکومت  ٢٣ساله زﯾنالعابدﯾن بن
علی در اﯾن کشور پاﯾان بخشيد.
به نوشته روزنامه تاﯾمز ،محمد بوعزﯾزی انقالبی نبود ولی اقدام معترضانه وی تسرﯾع بخش موج
شورشی بود که خاورميانه را متحول ساخت.
ھفته گذشته ھفته نامه آمرﯾکاﯾی تاﯾم ،معترضين سراسر جھان را به عنوان شخصيت سال ٢٠١١
خود معرفی کرده بودند.
جاﯾزه ادبی نوبل
نوبل ادبی  ٢٠١١به توماس ترانسترومر ،شاعر پرآوازه سوئدی تعلق گرفت .اشعار او تاکنون به زبان
ھای مخلتف از جمله فارسی ترجمه شده.
 ۶اکتبر  ،٢٠١١صد و ھشتمين جاﯾزه ادبی نوبل ،به شاعر و نوﯾسنده  ٨٠ساله سوئدی» ،توماس
ترانسترومر« تعلق گرفت .در ارزﯾابی ھيات داوران آمده است» :ترانسترومر در آثارش راه ھای
نوﯾنی برای دست ﯾابی به واقعيت به خواننده می نماﯾاند«.
سينما
صنعت فيلم نيز در سال  ،٢٠١١بسيار فعال و متنوع بود .روند »جھانی شدن« در سينما و پشت سر
گذاشتن قيد و بندھای مرزی و ملی و مذھبی و غيره نيز س رعت بيش تری به خود گرفته است .اما
ھنوز ھم ھاليوود بی رقيب است.
در سال  ،٢٠١١فيلم »درخت زندگی« ،ساخته ترنس ماليک ،نخل طالی جشنواره سينماﯾی کن را از
آن خود کرد .مارتين اسکورسيزی ،سينماگر پرسابقه آمرﯾکاﯾی ،فيلم »ھوگو« را ساخت که داستان
فيلم زندگی پسر بچه ﯾتيمی به نام ھوگو است که در اﯾستگاه قطار محله مونپارناس )پارﯾس(
زندگی پررمز و رازی برای خود به راه انداخته است.
وودی آلن ،اﯾن سينماگر سرشناس ،فيلم »نيمه شب در پارﯾس« را در ستاﯾش ﯾک شھر و جاﯾگاه
مھم آن در فرھنگ و ھنر قرن بيستم ساخت .فيلم سرگذشت ﯾک فيلمنامه نوﯾس آمرﯾکاﯾی است که
با نامزدش در سال  ٢٠١٠به پارﯾس سفر می کند و…
فيلم »کمک« ،ساخته تيت تاﯾلر که به درگيری ھای نژادی دھه  ١٩۶٠می پردازد ،از آثار قابل توجه
اکران عمومی سال  ٢٠١١بود.
رومن پوالنسکی ،فيلم »کشتار« را به نماﯾش درآورد .اﯾن فيلم بر پاﯾه نماﯾشنامه »خدای کشتار« از
ﯾاسمينا رضا ،درام نوﯾس اﯾرانی تبار فرانسوی ساخته شده است .فيلم کشمکش ميان والدﯾن دو
کودک را به تصوﯾر می کشد .دعوای دو پسربچه در خيابان بھانه اﯾست برای جنگ خانگی…
فيلم »پسری با دوچرخه« ساخته برادران داردن ،اثری تلخ و رئاليستی است .فيلم داستان پسربچه
 ١٢ساله ای به نام سيرﯾل را رواﯾت می کند که در پرورشگاه بزرگ می شود .او به جستجوی پدری
می رود که او را طرد کرده است ،اما سرانجام واقعيت را می پذﯾرد و به خانه زنی جوان پناه میبرد
که سرپرستی او را قبول کرده است.
»جداﯾی نادر از سيمين« ،ساخته سينماگر پرآوازه اﯾران اصغر فرھادی نيز در بسياری از سينماھای
جھان به نماﯾش درآمد و با استقبال بی نظيری روبرو شد .اﯾن فيلم ،طی سال  ٢٠١١بيش از ده
جاﯾزه معتبر بين المللی را از آن خود ساخت و اﯾنک برای درﯾافت اسکار به آکادمی سينمای امرﯾکا
معرفی شده است .اﯾن فيلم زﯾبا و نفس گير ،ﯾادآور سختی ھا و تلخی ھا و غم ھا و دغدغه ھای
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بسياری از خانواده اﯾرانی است که اسير قيد و بندھای سنتی و مذھبی و حقوقی و غيره اند و
آزادی ندارند.
افزاﯾش جمعيت جھان
طبق اعالم سازمان ملل با تولد اولين کودک در دقاﯾق آغازﯾن روز  ٣١اکتبر ،جمعيت جھان مرز ٧
ميليارد نفر را پشت سر می گذارد و و برای سال  ٢٠۵٠ميالدی  ٩ميليارد نفر پيش بينی می شود.
بسياری کارشناسان اما با نگرانی می پرسند که آﯾا امکان سير کردن اﯾن جمعيت فراھم ھست؟
صاحب نظران می گوﯾند که افزاﯾش جمعيت جھان به معنای بيشتر شدن مشکالت آن است.
کارشناسان تغذﯾه نگران سير کردن شکم اﯾن تعداد افراد ھستند اما دوستداران طبيعت و محيط
زﯾست می گوﯾند که بيش تر شدن جمعيت ،به معنای مصرف و آلودگی ھر چه بيش تر محيط نيز
ھست و اﯾن ﯾعنی مرگ تدرﯾجی زمين.
زنان در کشورھای فقير گاه تا ده بار بچه دار می شوند .به طور نمونه در سومالی ،ھر زن در طول
عمر خود به طور متوسط شش نوزاد به دنيا می آورد .کارشناسان تغذﯾه می گوﯾند اگر اﯾن روند
اصالح نشود ،فاجعه قحطی و گرسنگی در بخش ھاﯾی از جھان اجتناب ناپذﯾر خواھد بود.
اما جوئل کوھن ،استاد دانشگاه راکفلر نيوﯾورک می گوﯾد که زمين به اندازه کافی غله و گندم برای
سير کردن نه ،ده ﯾا حتی ﯾازده ميليارد نفر جمعيت را دارد ،اما در بخش ھاﯾی از جھان ،نيمی از مواد
خوراکی ،به مصرف حيوانات ﯾا تھيه کود و زباله ھای ارگانيک می رسند.
جوئل کوھن می گوﯾد» :ما آماری از  ٢١۵ميليون زن جوان در کشورھای رو به توسعه دارﯾم که ماﯾل
به جلوگيری از حاملگی ھستند اما نه اطالعی از چگونگی پيش گيری دارند و نه ابزارھای آن را
می شناسند«.
کوھن می گوﯾد اﯾن مشکل را می توان با  ۶/٧ميليارد دالر حل کرد .به گفته وی ،رقم مزبور با در نظر
گرفتن اﯾن که ساالنه  ۶/٩ميليارد دالر برای جشن ھای ھالووﯾن در آمرﯾکا ھزﯾنه می شود ،مبلغ
گزافی نيست.
موخره
افق و چشم انداز سال  ،٢٠١٢تعميق بحران جھانی سرماﯾه داری و مبارزه طبقاتی طبقه کارگر و
جوانان با طبقه سرماﯾه دار و دولت ھای سرماﯾه داری است.
رکود اقتصادی در آمرﯾکا و افت روند رشد در چين و اکثر اقتصادھای نوظھور در سال  ،٢٠١٢گسترده
خواھد شد و ھم چنين وضعيت اقتصادی آسيا ،بحرانی تر .اروپای مرکزی و شرقی تحت تاثير شراﯾط
ناحيه ﯾورو قرار گرفته و ادامه تحوالت و گسترش اعتراضات در خاورميانه ،خطرات اقتصادی جدی را
ھم در منطقه و ھم در دﯾگر نقاط اﯾجاد خواھد کرد.
در چنين شراﯾطی ،رکود اقتصادی جھانی امری مسلم است و در حالی که عمق و وسعت آن
غيرقابل پيش بينی است ،اما تداوم بحران اقتصادی و رﯾاضت اقتصادی مساﯾل جدی ھستند.
بسياری از خانوارھای کارگری ،مردم فقير و دﯾگر مزدبگيران قدرت خرﯾدشان به دليل گرانی پاﯾين
آمده در حالی که درآمد شرکت ھای بزرگ و خانوارھای ثروتمند و حقوق بگيران بخش سرماﯾه
افزاﯾش ﯾافته است .چنين شکاف طبقاتی و نابرابری ھاﯾی باعث شکل گيری اعتراضات و انقالبات
وسيع در سطح جھان است.
موج قيام ھای وسيع مردمی جھان عرب در سال  ،٢٠١١تحولی بی سابقه و غيرقابل انتظار
ھمگان بود .ھم اکنون برخی از حکومت ھای عربی چون سورﯾه بر لبه سقوط قرار دارند.
صعود احزاب اسالمی در تونس و مصر ،خطری برای انتقال دموکراتيک و آزادی خواھانه در اين
کشورھا است .بنابراﯾن ،مبارزه سياسی  -اجتماعی آزادی خواھانه و برابری طلبانه و عدالت
جوﯾانه در اﯾن کشورھا ادامه دارد.
از سوی دﯾگر ،جنبش وال استرتيت را تسخير کنيد ،به عنوان ﯾک جنبش ضدسرماﯾه داری ،ھم
چنان در حال گسترش در سراسر جھان است .در حقيقت جنبش ھای سال  ،٢٠١١افق و چشم
انداز جدﯾدی از پوﯾاﯾی و خالقيت سياسی  -اجتماعی در جھت تغييرات اقتصادی ،سياسی،
اجتماعی و فرھنگی موجود در برابر جامعه بشری میگشاﯾند.
احتماال حکومت اسالمی اﯾران ،از جمله حکومت ھاﯾی خواھد بود که در سال  ،٢٠١٢سرنگون و ﯾا در
معرض اعتراضات وسيع مردمی قرار خواھد گرفت.
به اميد اﯾن که سال  ،٢٠١٢سال پوﯾاﯾی و گسترش انقالبات سياسی  -اجتماعی و سال سقوط ھر
چه بيش تر دﯾکتاتورھا ،به وﯾژه حکومت اسالمی اﯾران باشد؛ و به اميد اﯾن که سال تازه را با شادی
و سرور و با دنياﯾی پر از آرزوھا و اميدھای زﯾبا آغاز کنيم!
جمعه نھم دی  - ١٣٩٠سی ام دسامبر ٢٠١١
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