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 !با آرزوى سعادت و بهروزى و پيروزى در سال نو

ها در جامعه بشرى  سازى اقتصاد، محروميت هاى جهانى در سال گذشته، در اثر سياست
آودآان آار . فرودستى زنان ادامه يافت. بر صف بيكاران جهان افزوده شد. فت يا افزايش

هاى  سو و گروه  در افغانستان و عراق از يك جنگ آمريكا و متحدانش. زيادتر شدند
ها از سوى ديگر قربانيان زيادى از مردم آشورهاى  تروريستى اسالمى و ناسيوناليست

 اسراييل، به اشغال فلسطين و سرآوب و آشتار دولت نژادپرست. زير اشغال نظامى گرفت
  .مردم اين سرزمين ادامه داد
هاى آشتار  هاى اتمى، به آارگيرى سالح ها، آزمايشات و تفاله آره زمين در اثر جنگ

ها، سوخت وسايل نقليه فرسوده و سوانح به  هاى آارخانه جمعى و شيميايى، دودآش
ار انسان را در آام خود بلعيد و محيط زيست و ها هز اصطالح طبيعى، مانند هيواليى ده

 .زندگى بشر و ديگر موجودات زنده را تخريب نمود
در سالى آه گذشت سوانح آار، قربانيان زيادى از آارگران گرفت آه با به آارگيرى 

 .شد مرگ و مير آارگران در محيط آار را به حداقل رساند وسايل ايمنى آار مى
» بالياى طبيعى« هزار نفر فقط بر اثر ١١٢، ٢٠٠٥ها، در سال   خبرگزارى بنا به گزارش

 ميليارد فرانك، خسارت مادى بر ٢٩٠ از  جان خود را از دست دادند و در مجموع بيش
ترين سال تاريخ ثبت  ، به عنوان پر هزينه٢٠٠٥بدين ترتيب سال . اثر اين باليا برجاى ماند

 .شد
 درصد خسارات مادى ٨٨يا به ثبت رسيده، اما ، در آس٢٠٠٥شدگان سال  نود درصد آشته

 ميليارد فرانك ١٧٤طبق برآوردهاى انجام شده طوفان آاترينا، . را آمريكا داشته است
 .خسارت برجاى گذشته است

چين و آمريكا و ايران، به لحاظ .  يافت در سال گذشته شكنجه و اعدام در جهان، گسترش
ها قانون اعدام وجود  ايى قرار گرفتند آه در آنآمار باالى اعدام، در صدر ليست آشوره

 .دارد
 .ترين وقايع جهان، اشاره دارد آنيد به مهم آنچه آه در زير مالحظه مى

 
 دسامبر، در ٩المللى آار، روز جمعه   سازمان بين:المللى آار  سازمان بين گزارش *

 نداده و  را آاهشگزارشى اعالم آرد آه با وجود رشد اقتصادى جهانى، جهانى شدن فقر 
  .دهنده فقر، آمكى نكرده است هاى جديد و بهتر و آاهش به ايجاد شغل

پيام مهم اين :  خود تصريح آرد المللى آار، در گزارش خوان سوماوبا، دبيرآل سازمان بين
هاى   اين است آه تاآنون ايجاد شغل و درآمد بهتر براى آارگران جهان در اولويت گزارش
هاى   شاخص چهارمين ويرايش« آه با عنوان  اين گزارش. رار نداشته استگذارى ق سياست

قدر درآمد  در حال حاضر نيمى از آارگران جهان آن: افزايد  منتشر است، مى»بازار آار
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هاى خود را از خط فقر آه درآمدى معادل دو دالر در روز است،  ندارند آه خود و خانواده
تر از دو دالر در روز  ان و مردانى آه با درآمدى آمهمچنين تعداد زن... باالتر ببرند
 . نيافته است آنند در دهه گذشته آاهش زندگى مى

، آه متشكل از ٢٠٠٥ ژوئن ٨ آشور، ٨ سران   در آنفرانس:»٨گ « رهبران  آنفرانس *
اى  لكه وجود فقر در جهان سوم«مند و روسيه است، بيان شد آه   آشور صنعتى و قدرت٧

 ».ان آگاه جهاناست بر وجد
 »جهان سوم«مشكل فقر در .  به طور رسمى براى مبارزه با فقر خوانده شد اين آنفرانس

از . آشاند  انسان را به آام مرگ مى٣٠٠٠٠چنان شدت گرفته است آه روزانه در حدود  آن
 بر  قروضى آه فشارش.  اين آشورهاست ترين داليل فقر عريان، باال بودن قروض مهم

 آشورهاى فقير جهان   قروض٢٠٠٤ و ١٩٨٢هاى  در فاصله سال. ندان استگرده شهرو
 . يافته است  تريليون دالر افزايش٣٥/٢ ميليارد دالر به ٧٠٠سوم، از 

 ميليارد ٤٠٠براى مثال دولت آمريكا، ساالنه . توانست برطرف شود اين فقر به سادگى مى
 آشورهايى  يارد از اين مبلغ، قروض ميل٣٢٤با . آند دالر براى تسليحات نظامى هزينه مى

 .تر از بقيه است را پرداخت آرد را آه اوضاعشان وخيم
الملل تخمين زده  جامعه بين.  ميليارد دالر است٥٠هزينه اشغال عراق، ساالنه در حدود 

اى براى توسعه در سرتاسر جهان دسترسى به آب  توان با برنامه است آه با اين مبلغ مى
هاى بهداشت و سالمتى،  هاى زنان، پيشگيرى اى همگانى، خانه  پايه زشآشاميدينى، آمو

ها، فاضالب براى جلوگيرى از  رسانى چون بيمارستان و درمانگاه غذا، تاسيسات آمك
 . آرد را تاسيس... هاى آلوده و فضوالت، و هاى واگير و تخليه آب بيمارى
برآورده نكرد و هرگز به طور جدى  آشور ٨ سران  ها را آنفرانس آدام از اين خواست هيچ

 .مبارزه با فقر در جهان سوم انجام نگرفت
 آشور صنعتى جهان، يعنى آشورهايى آه در ٨ رهبران   يا آنفرانس)٨گ ( هاى آشورهاى

  تمامى جهان دخالت اقتصادى، سياسى، و نظامى دارند و عامل بسيارى از رشد و گسترش
هاى جهان و عامل  ها و پليس  ارتش  آموزشفقر و فالآت اقتصادى و مسلح آردن و

ها و لشكرآشى در جهان هستند، در هر شرايطى، تنها به فكر منافع اقتصادى و  جنگ
 .سياسى خود هستند

 آشور عضو سازمان تجارت ١٤٩ وزراى : سازمان تجارت جهانى ششمين اجالس *
د امنيتى از بيم ، در ميان تدابير شدي٢٠٠٥ دسامبر ١٨ تا ١٣جهانى، روز سه شنبه 

گويند توافق تازه  طرفداران تجارت جهانى مى. آنگ برگزار شد  مخالفان در هنگ اعتراض
گويند   دهد، اما منتقدان مى تواند رشد اقتصاد جهان را تقويت آند و مشاغل را افزايش مى

انجامد و به فقرا   اشتغال در آشورهاى در حال توسعه مى هرگونه توافق تازه به آاهش
 آشور بسيار فقير جهان اجازه داده ٤٩آنگ، توافق شد به   هنگ در اجالس. زند لطمه مى

مند دسترسى داشته باشند، بدون آن آه تعرفه گمرآى  شود به بازارهاى آشورهاى ثروت
در واقع . دهند ها تنها يك درصد از آل تجارت جهان را تشكيل مى با اين حال، آن. بپردازند

گفته شده است احتماال مذاآرات طرف سه ماه . جه نهايى به پايان رسيداين نشست بدون نتي
هاى   بازارها به روى فرآورده به ژنو انتقال يابد تا در مورد مسايل آليدى گشايش

هدف اين است آه مذاآرات تا آخر سال . آشاورزى، آاالهاى صنعتى و خدمات توافق شود
 . خاتمه يابد٢٠٠٦
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  الفان تظاهرات بزرگى را سازمان دادند آه بنا به گزارشآنگ، مخ در طول نشست هنگ
 وزيران اقتصاد آشورهاى عضو سازمان تجارت  ها، تا پايان يافتن اجالس خبرگزارى

 و  آنگ، طى يك هفته اعتراض  هنگ  پليس  گزارش براساس. جهانى، در جريان بود
. سازى را دستگير آرد ى نفر از مخالفان جهان٩١٠  سازى، پليس تظاهرات مخالفان جهانى

 نفر از ٦١سازى زخمى شدند آه   نفر در جريان اعتراضات مخالفان جهانى١٣٠همچنين 
اين نشست بدون دستاورد چندانى به .  نفر نيز از معترضان است٦٩ و  آنان نيروهاى پليس

 .پايان رسيد
ا انتشار المللى تحقيقات صلح در سوئد، ب  موسسه بين:بودجه نظامى آشورهاى جهان *

، در مورد هزينه نظامى آشورهاى جهان در سال ٢٠٠٥گزارشى در اوايل ماه ژوئن 
 از هر سال ديگرى از زمان جنگ سرد تخمين زده  ها را بيش ، ميزان اين هزينه٢٠٠٤

تر از باالترين رقم   واقعى و با محاسبه نرخ تورم تنها اندآى آم است آه از نظر ارزش
 درصد رشد آرد آه ٦ از  ، بيش٢٠٠٤هاى نظامى در سال  ينههز. بيست سال اخير است

 از حمالت انتحارى يازده سپتامبر در  با نرخ رشد آن در دو سال قبل از آن، يعنى پس
هاى جهان در سال   هزينه ارتش يكى از علل افزايش. آمريكا، تفاوت چندانى نداشته است

هاى آن آشور در  در راستاى سياست بودجه نظامى اياالت متحده آمريكا  ، افزايش٢٠٠٤
ها، سناى آمريكا، اليحه   خبرگزارى به گزارش.  عنوان شده است»مبارزه با تروريسم«

سهم بودجه نظامى آمريكا .  را تصويب آرد٢٠٠٥ ميليارد دالرى سال ٤٥٣بودجه نظامى 
آدام به  درصد و سهم بريتانيا و فرانسه هر ٤٧هاى نظامى جهان، به حدود  در جمع هزينه

چنان از خريداران اصلى تسليحات هستند و بر  هاى خاورميانه هم دولت. رسد  درصد مى٥
هاى نظامى در ساير   بودجه هر چند روند افزايش. افزايند هاى نظامى خود مى هزينه

 .خورد آشورهاى جهان نيز به چشم مى
  سراسر جهان بيش، ساالنه در ٢٠٠٥ يونيسف در روزهاى آخر سال  بنا به آخرين گزارش

شود و آمريكا به تنهايى نيمى   ميليارد دالر صرف تسليحات و تجهيزات نظامى مى٩٠٠از 
 ميليون انسان ساالنه جان خود را بر اثر فقر ١٠ها را به عهده دارد، در حالى  از اين هزينه

 .دهد و آمبود امكانات بهداشتى از دست مى
اى باال  سابقه ، قيمت نفت به طور بى٢٠٠٥ايل سال  از او:سابقه قيمت نفت باال رفتن بى *

 ميليون بشكه است، ولى در حاال ٢٨سقف توليد رسمى اوپك .  دالر رسيد٧٠رفت و به 
 دالر ٦٠در حال حاضر قيمت نفت در مرز . آند  ميليون بشكه در روز توليد مى٣٠حدود 
 .است

 هزار بشكه در روز ٢٠٠يون و آننده بزرگ نفت جهان با چهار ميل ايران، چهارمين توليد
، بعد از عربستان »اوپك«آننده نفت  و دومين عضو بزرگ سازمان آشورهاى صادر

، درآمد نفتى ايران در EIU بينى واحد اطالعات اآونوميست  پيش براساس. سعودى است
 ٤٦ نيز ٢٠٠٦ ميليون دالر و در سال سال ٣٥٩ ميليارد و ٥٠، در حدود ٢٠٠٥سال 

 ٢٥ از  اتحاديه اروپا، با تراز تجارى بيش.  ميليون دالر برآوده شده است٤٩٢ميليارد و 
اما با اين وجود اآثريت مردم ايران، . ترين شريك تجارى ايران است ميليارد دالر، بزرگ

برند و حتا دستمزد صدها هزار آارگر نيز به  به ويژه آارگران در فقر و فالآت به سر مى
 .شود موقع پرداخت نمى
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 نوامبر را به عنوان روز آودك ٢٠ در بسيارى از آشورهاى جهان، :وضعيت آودآان *
 ٢٠اين انتخاب يكى به مناسبت تصويب اعالميه حقوق جهانى آودك در . اند انتخاب آرده

 از   سال پس٣٠ و ديگر به سبب آن است آه آنوانسيون حقوق آودك نيز ١٩٥٨نوامبر 
 است آه از تصويب مجمع عمومى سازمان ١٩٨٩ر  نوامب٢٠رويداد اول، يعنى در روز 

گيرند و درباره مسايل  در اين روز معموال در بسيارى آشورها جشن مى. ملل متحد گذشت
 .شود ها و گزارشاتى منتشر مى رانى مربوط به آودآان نيز سخن
اآنون يك ميليارد آودك در جهان ما زير خط فقر با گرسنگى  بنا به آمارهاى رسمى، هم

 ميليون از اين شمار ناچار به انجام آارهاى سخت و ٢٥٠. آنند ت و پنجه نرم مىدس
 ميليون از ١٥٠ ميليون آودك دسترسى به مدرسه ندارند و ١٢٠. فرسا هستند طاقت

در . آنند در شمال نيجريه، هنوز دختران را زنده به گور مى... گرسنگى مفرط در رنجند
  .دهند  آودك در اثر انفجار بمب جان مىها عراق، در هر لحظه و هر روزه ده

اى از آار آردن يك ميليون آودك در   نيروى انسانى سازمان ملل، با صدور بيانيه آژانس
يك ميليون آودك در سراسر جهان : در اين بيانيه آمده است. جهان خبر داده است   معادن

مناسب و خطرناك در هايشان مجبورند در شرايط نا براى آمك به تامين معيشت خانواده
 .معادن آار آنند

 ميليون ٢٧ سال حدود ١٨ ميليون و شمار جمعيت زير ٩ سال ٦در ايران، آودآان زير 
آمارهاى رسمى و قابل اتكايى درباره وضعيت و شرايط آودآان در . شود تخمين زده مى
ر وجود دارد ها هزار آودك خيابانى در اين آشو شود ده شود، اما گفته مى ايران ارائه نمى

هاى خود اجبارا به آارهاى خطرناك و  و صدها هزار آودك نيز براى آمك به خانواده
 استان مازندران، در سال   و پرورش  آموزش بنا به اقرار رييس. گردند سخت وادار مى

اهللا  بيبحاند و  آموز ترك تحصيل آرده  هزار دانش٩٠جارى تحصيلى فقط در اين استان، 
   درس  هزار آالس٤٤٥از :  نيز گفته است  و پرورش ن وزير آموزشبوربور، معاو
 براى نوسازى اين   و پرورش  تخريبى هستند و آموزش  هزار آالس١٢٣آشور، حدود 
 . تخريبى خطرآفرين نيازمند يك هزار ميليارد تومان اعتبار است تعداد آالس
 »بار و آشاورزى و ى خوارسازمان جهان«، به نقل از ٢٠٠٥ نوامبر ٢٢سى،  بى سايت بى

. ميرند تغذيه مى  ميليون آودك به دليل گرسنگى يا سوء نوشت، ساالنه نزديك به شش
 اطالعاتى آه سال گذشته تهيه و  بار و آشاورزى، براساس و  سازمان جهانى خوار گزارش

 حدود ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٠هاى  تغذيه را در خالل سال گردآورى شده، شمار مبتاليان به سوء
شمار افرادى آه در آشورهاى حاشيه جنوبى صحراى .  ميليون نفر تخمين زده است٨٥٢

 ميليون و ٢٠٣ ميليون و چهارصد هزار نفر به ١٧٠تغذيه دچار هستند، از  آفريقا به سوء
 . يافته است پانصد هزار نفر افزايش

 ٣٠ از  بيش مرآز اطالعات سازمان ملل متحد، فقر و گرسنگى روزانه جان  بنا به گزارش
 ميليون ٠٠٨ آمارهاى اين مرآز، اآثريت  براساس. گيرد هزار آودك را در جهان مى

تر آنان بر اثر گرسنگى و آمبود امكانات  گرسنه در جهان نيز آودآان هستند آه بيش
 .دهند درمانى جانشان را از دست مى

هاى نقاط مختلف  گ هزار آودك در جن٣٠٠ از   يونيسف، بيش ها، به گزارش عالوه بر اين
 ميليون آودك نيز به علت تاثيرات جنگ ٢٥. شوند جهان به عنوان سرباز به آار گرفته مى

 .برند ها از تاثيرات آن رنج مى هاى جسمى و روحى شده و سال دچار انواع بيمارى



 ٥

، در ٢٠٠٥ دسامبر ١٥ _ ٨٤ آذر ماه ٢٤ يونيسف، آه در تاريخ  در آخرين گزارش
تشار يافته است، صدها ميليون آودك در سراسر جهان بر اثر قاچاق يا روزنامه شرق ان

آودآان ناپديد : باره نوشت يونيسف، در اين. شوند آارگرى در آشورهاى مختلف ناپديد مى
هاى داخلى  هاى فقير، قاچاق، خشونت ها، خانواده شده، عموما از معابر عمومى، خيابان

سو آه هيچ مرجعى در آشورها اين وضعيت را  از آن. شوند به مكانى نامعلوم برده مى... و
تر آشورها نسبت به رسيدگى به اين  دهد بايد هر چه سريع مورد بررسى دقيق قرار نمى

بسيارى از . آنندگان از آودآان تدبيرى بينديشند استفاده امر و تصويب مجازات عليه سوء
تعداد زيادى از اين آودآان در دار هستند،  هاى مشكل  خطر از خانواده آودآان در معرض

 از نيمى از اين آودآان امكان دريافت  شوند آه بيش آشورهاى در حال توسعه متولد مى
 ميليون آودك در مناطق خطرناك مجبور به ١٧١ همين آمار  براساس... شناسنامه ندارند

 .ها مجبور به فعاليتند آارهاى سخت هستند و صدها هزار آودك در جنگ
 در حالى آه ساالنه )يونيسف(  صندوق حمايت او آودآان سازمان ملل خرين گزارشبنا به آ

شود، در صورت  هاى جهان صرف مى  ميليارد دالر براى حفظ جان فقيرترين انسان٥/٢
 ميليون انسان ديگر را حفظ آرد، ١٠توان جان  تر مى صرف ساالنه يك ميليارد دالر بيش

 . جهان را تامين آرد ميليون آودك گرسنه در٧٠يا غذاى 
المللى درباره خشونت خانوادگى عليه زنان نشان   نتايج يك تحقيق بين:وضعيت زنان *
. اند دهد آه يك ششم زنان به دست شوهر يا شريك زندگى خود قربانى خشونت شده مى

سازمان بهداشت جهانى، در اولين مطالعه جهانى خود درباره اين موضوع نتيجه گرفته 
گيرد و حتى باردار بودن   ثانيه يك زن مورد حمله يا بدرفتارى قرار مى١٨ هر است آه در

 .دارد چندان زنان را از خشونت مردان مصون نگه نمى
دار و عمدتا در تمام  اين سازمان اظهار آرده است آه اين معضل جهان شمول، ريشه

تا تجاوز، خشونت اند آه از شكستن استخوان گرفته  محققان دريافته. جوامع پنهان است
خورد و حتى بسيارى از زنان فكر  خانوادگى در همه جوامع غنى و فقير به چشم مى

 . حق اعمال خشونت دارند آنند مردان در شرايطى خاص مى
 هزار زن از آسيا، آفريقا، اروپا و آمريكاى ٢٤اين مطالعه طى هفت سال صورت گرفته و 

.  قبال در آمريكاى شمالى صورت گرفته بوداين تحقيق. اند التين در آن شرآت داشته
 .سازمان بهداشت جهانى، خواستار اقدام فورى عليه خشونت خانوادگى شده است

 عمومى   خبرگزارى فرانسه به نقل از آمارهاى ارائه شده در اجالس همچنين به گزارش
 در  اموس هزار زن با بهانه ن٥٠٠سازمان دفاع از قربانيان خشونت سازمان ملل، ساالنه 

دهنده در مورد خشونت  افزايد، آمارهاى تكان  مى اين گزارش. شوند سراسر جهان آشته مى
 زن در ٣٠٠عليه زنان در آشورهاى پيشرفته نيز وجود دارد به صورتى آه ساالنه فقط 

شوند و اين آمار در آشور اسپانيا نيز  فرانسه به وسيله همسران يا مردان ديگر آشته مى
 .باشد ن در سال مى ز١٠٠حدود 

 درصد اعالم شده و اشاره شده ٦٠ فوق، آمار خشونت عليه زنان در ايران،  در گزارش
 .شود ها از سوى قربانيان بيان نمى  درصد اين خشونت٧٠است آه 

 ٢١ اداره بهداشت و روان وزارت بهداشت جمهورى اسالمى، حدود  بنا به اظهار رييس
يران در هر لحظه از يك آسالت روانپزشكى رنج  ميليون نفر در ا١٥درصد، يعنى 
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دهند و از اين تعداد به طور ميانگين حدود   درصد آن را جوانان تشكيل مى١٤برند آه  مى
 .دهند  درصد را مردان تشكيل مى٩/١٤ درصد آن را زنان و ٩/٢٥

 ٩٠دهد آه در حال حاضر   صندوق حمايت از آودآان سازمان ملل نشان مى بنا به گزارش
 خود  يونيسف، در گزارش. ميليون آودك دختر در جهان از حق تحصيل محروم هستند

 آشور جهان، آودآان دختر مانند پسران از حق تحصيل برخوردار ٤٦در : افزايد مى
نيستند و تفكر متحجرانه از جمله ازدواج اجبارى دختران در سنين پايين عامل اصلى 

 .تمحروميت آودآان دختر از حق تحصيل اس
يك .  زنان هستند ترين بخش دار در جهان، محروم طبق برآوردهاى پژوهشى، زنان خانه

 ساعت در ٧٣ فرزند ٢دار داراى   ساعت و زن خانه٥٦دار بدون فرزند در هفته،  زن خانه
دار  آند، در حالى آه در بسيارى از آشورها مانند ايران، به زنان خانه هفته آار مى

 .گيرد  بيكارى تعلق نمىگونه حقوق و بيمه هيچ
 از يك ميليون زن  ، بيش٢٠٠٥ سازمان آمار ايتاليا، طى سال  براى مثال، بنا به گزارش
آمارهاى . اند شدن از سوى آارفرمايان اخراج شده دار  از بچه آارگر در اين آشور، پس

 در  درصد مردان ايتاليايى، از آمك به همسرانشان٧٨دهد آه  شده نشان مى سازمان ياد
 .آنند امور خانه، خوددارى مى

دهد آه  تحقيقات نشان مى. شوند ساالنه سه ميليون دختر در آفريقا و خاورميانه، ختنه مى
 است و هنوز هم رواج  ارتكاب اين عمل غيرانسانى، سنتى مربوط به هزاران سال پيش

دفاع يونيسف،   تحقيقى آمك به افراد بى  بخش ، رييس»مارتا ساتور پيز«به گفته . دارد
   دانش با افزايش. بخشد مبارزه با ختنه زنان يك عملكرد جدى است آه باالخره ثمر مى

رشد فكرى افراد، جامعه را به . توان انديشه عمومى را عليه اين عمل تغيير داد ها مى انسان
در اين قبايل عقيده . شود  مى آند و قبح اين عمل مشخص  و آگاهى مسلح مى سالح دانش

هاى قديم است آه  مومى بر اين است آه ختنه دختران يك عمل شايسته و مطابق سنتع
  پس. نشانگر زيبايى، عفت، قدرت ازدواج، آبروى اجتماعى و پاآدامنى هر دختر است

مندند آه اين عمل حتما روى   پاآدامنى و آبروى خانوادگى خود عالقه والدين براى نمايش
  به عبارت ديگر نقض ار يونيسف، عمليات ختنه زنان و ياطبق آم. دخترانشان انجام شود

 ١٣٠شود و حدودا   آشور در مناطق آفريقا و خاورميانه انجام مى١٨عضو زنان در 
طبق آمارهاى قبلى ساالنه دو ميليون . ميليون دختر و زن قربانى اين سنت نادرست هستند

ها و مبارزات با اين  رسانى اطالعليكن به رغم . اند دختر مجبور به تحمل اين شكنجه بوده
عمل غيرانسانى، آمار جديد دختران محكوم به اين حماقت بشرى را ساالنه سه ميليون نفر 

البته گزارشات اميدبخشى نيز در مورد آم شدن اين عمل در بعضى . اند  آرده گزارش
 .جوامع مانند مصر به ثبت رسيده است

وضعيت جمعيت جهان در سال «متحد پيرامون  سازمان ملل   گزارش از سويى، براساس
نابرابرى جنسى يكى از عوامل اصلى فقر و جدا افتادگى اجتماعى بوده و وجود  ،»٢٠٠٥
اى بارز،  ، با محروم آردن نيمى از بشريت براى تحقق آمال ظرفيت خود به گونه تبعيض
دو  _ ميليون زن ٦٠٠اآنون  اين در حالى است آه هم. آند هاى انسانى را تباه مى سرمايه

سواد هستند و بسيارى از آودآان از آودآان فقير و به ويژه  در جهان بى_  برابر مردان
 يافته، اما فقط   ابتدايى افزايش دختران از تحصيل محرومند و اگر چه دسترسى به آموزش

 درصد دختران آفريقايى ماووراء صحرا دوره ٤٩ درصد دختران جنوب آسيا و ٦٩



 ٧

هاى سازمان ملل همچنين حاآيست در حالى آه  گزارش... رسانند را به پايان مىابتدايى 
هاى بارورى عمر خود هستند،   سال در جهان در سال٤٩ تا ١٥ ميليارد زن ٧/١ از  بيش

 .برد  ميليون سال زندگى مولد را از بين مى٢٥٠مشكالت بهداشت بارورى ساالنه 
 تا ٥ر معمول حدود دو ميليون دختر در سنين  هر ساله به طو:تجارت انسان در جهان *
ها توسط  تعدادى از آن. شوند  سال در بازارهاى قاچاق معمول شده و فروخته مى١٥

 .شوند فروشى مى باندهاى فحشاء، مجبور به تن
 زن و ٥٠٠ هزار و ١٧شده از سوى دولت آمريكا، ساالنه  طبق آمارهاى رسمى اعالم

شوند، اين در حالى است آه آمار رسمى در برابر آمارهاى  آودك به اين آشور قاچاق مى
مطابق آمارهاى موجود  »IC « پايگاه اينترنتى بنا به گزارش. تر است واقعى بسيار آم

المللى تبديل شده است، به صورتى آه  هاى بين قاچاق انسان به يكى از پرسودترين تجارت
ط مختلف دنيا به عنوان برده جنسى  ميليون زن و آودك در نفا٢٧ از  در حال حاضر بيش
 .تحت استثمار هستند

المللى براى   هزار زن و آودك از مرزهاى بين٨٠٠، ساالنه حداقل   اين گزارش براساس
 .شوند فروشى قاچاق مى مند و به آارگيرى آنان در مراآز تن  در آشورهاى ثروت فروش

 هدف به آارگيرى آنان در دهد آه قاچاق زنان و آودآان با آمارهاى رسمى نشان مى
 . ميليون دالر براى قاچاقچيان درآمد دارد٥٠٠ ميليارد و ٩دارى جنسى ساالنه  مراآز برده

دارى در آمريكا، دوباره  برده: گويد  برنامه مبارزه با قاچاق انسان مى استيو واگنر، رييس
راى آشاورزى به اى آه سياه پوستان را ب رونق پيدا آرده است و همانند آمريكاى اوليه

. گيرند هاى امروز زنان و آودآان را به بردگى جنسى مى گرفتند آمريكايى بردگى مى
نامبرده ضمن دروغ خواندن آمارهاى اعالم شده از سوى دولت آمريكا، در رابطه با قاچاق 

 هزار نفر در سال ٥٠تر از  آمارهاى واقعى قاچاق انسان به آمريكا هرگز آم: انسان گفت
 ٣٠٠ از  در حال حاضر بيش: وى افزود. باشد تر از اين آمارها مى  و حتى بسيار بيشنبوده

 . استثمار و بردگى قرار دارند هزار زن و آودك آمريكايى در خود اين آشور در معرض
 و به نقل از آمارهاى »آسوشيتدپرس« خبرگزارى  بنا به گزارش: قربانيان بيمارى ايدز

 هزار نفر در آشورهاى ٢٠٠ ميليون و ٣، ٢٠٠٥ آغاز سال ارائه شده سازمان ملل، از
دهد آه اآثر مبتاليان  آمارهاى سازمان ملل نشان مى. اند آفريقايى به بيمارى ايدز مبتال شده

 .اند  جوانان و آودآان بوده٢٠٠٥به ايدز در سال 
 ميليون ٥/٣ ميليون انسان به بيمارى آشنده ايدز مبتال هستند و سال گذشته ٣٠در آفريقا 

 . درصدشان آودك بودند٤٥نفر از ايدز مردند آه 
 هزار آارگر بر اثر ٥ سازمان جهانى آار، روزانه   بنا به گزارش:قربانيان حوادث آار *

. دهند هاى مربوطه به آار در جهان جانشان را از دست مى حوادث محل آار و يا بيمارى
هاى مربوط با آار در جهان به دو  ارى، مرگ ناشى از حوادث و بيم  اين گزارش براساس

 درصد ١٠ سال گذشته ٣رسد آه نسبت به  ميليون و دويست هزار مورد در سال مى
 . داشته است افزايش
 مواد  افزايد، آارگران در اقتصادهاى صنعتى، در معادن و در معرض  فوق مى گزارش

 ١٠٠ از  ه اين دليل و بيش هزار آارگر ب٤٤٠اند و ساالنه  شيميايى و خطرناك قرار گرفته
   و قرار گرفتن در معرض»ماالريا«هايى مانند  هزار آارگر نيز به علت ابتال به بيمارى

 .دهند  جانشان را از دست مى»آزبست«
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 ميليون آارگر هم بر اثر ٢٨ آمده است، بنا بر تحقيق اين سازمان،  در پايان اين گزارش
 .اند جانشان را از دست دادهابتال به بيمارى ايدز در سراسر جهان 

   :ها و تهديد فعالين آارگرى در جهان چند نمونه از بيكارسازى *
 هزار ٣٠ شرآت جنرال موتورز آمريكا، قصد دارد »فرانسه« خبرگزارى  به گزارش_ 

 را تعطيل آند تا شايد بتواند در بازار  هايش شغل خود را حذف و برخى از آارخانه
ريك واگونر، مدير اجرايى اين شرآت در نود و ششمين مجمع . ودآمريكاى شمالى احيا ش

داران اعالم آرد آه اين تعديل نيرو، حدود دو و نيم ميليارد دالر در سال  عمومى سهام
همچنين ميلياردها دالر از مزاياى و حقوق بهداشتى آارگران نيز . جويى خواهد آرد صرفه
 ٧٠٠ موتورز، تنها سه ميليارد دالر و  آه جنرال٢٠٠٤در سال .  خواهند يافت آاهش

دهد، دو  ميليون دالر درآمد داشت، بازوى مالى اين شرآت آه به خريداران وام با بهره مى
آم دو و   اين واحد دست رود سود خالص انتظار مى.  ميليون دالر سود داشت٩٠٠ميليارد و 

 آه در صورت اخراج اند مديران شرآت ياد شده اعالم آرده. نيم ميليارد دالر باشد
 ميليارد دالر ٦ از  ، بيش٢٠٠٦هاى بهداشتى تا پايان سال   هزينه آاهش آارگران و

 .جويى خواهد شد صرفه
 از  ، بيش٢٠٠٤ تا پايان سال ١٩٩٧، از سال »اينديپندنت« روزنامه   گزارش براساس _

  .ندا  از سر آار اخراج شده  هزار آارگر در آشور انگليس٥٠٠يك ميليون و 
بنا به اعالم يكى از مسئوالن رژيم جمهورى اسالمى، بحرانى آه صنايع مختلف توليدى _ 

 واحد توليدى آوچك و ٢٠ هزار آارگر شاغل در ١٥و صنعتى استان قزوين را فراگرفته، 
 ديگر طى فقط در طول دو ماه،  در گزارش. رو نموده است به بزرگ با با خطر بيكارى رو

 اعالم  براساس. اند دشت از سر آار اخراج شده ات شهرستان پاك آارگر آارخانج٨٠٠
 در اين   سازمان صنايع و معادن استان قم، به دنبال بحران در واحدهاى توليد آفش رييس

 آارگر نيز بيكار ٨٠٠ تعطيل شده و حدود   واحد توليد آفش٧٠هاى گذشته  استان، طى ماه
 .اند شده

 ٤٠٠المللى آار، در حال حاضر يك هزار و  د سازمان بين آميته استاندار بنا به گزارش
.  نساجى است تر اين واحدها از بخش واحد توليدى در ايران با بحران مواجه هستند آه بيش

 .اند  هزار آارگر در ايران بيكار شده٩٣ در يك سال  بنا به همين گزارش
 هزار آارگر در ٨٠حاضر المللى آار، در حال   آميته استاندارد سازمان بين براساس _

 .ايران با مشكل عدم دريافت حقوق مواجه هستند
 و براى »پيپل سافت« آمريكا، به دليل خريد سهام شرآت رقيب خود »اوراآل«شرآت  _

 پايگاه  براساس. آند  هزار آارگر و آارمند خود را اخراج مى٥تامين هزينه اين خريد، 
 توليد و   درصد از آارگران بخش١٠ده است سى، اين شرآت اعالم آر بى اينترنتى بى

 هزار آارمند و ٥٥.  را بعد از خريد سهامى آن اخراج خواهد نمود»پيپل سافت«پشتيبانى 
 درصد ٩آارگر در اين دو شرآت بزرگ آمريكايى مشغول آار هستند و با اين سياست، 

آننده نرم افزار هاى نامبرده توليد  شرآت. شوند از آارمندان و آارگران آن بيكار مى
 .هستند

 آلمان » واگن فولكس«، مسئولين شرآت »اشپيگل«بنا به خبر منتشر شده در روزنامه  _
 هزار آارگر خود را ١٠ها  جويى در هزينه اند قصد دارند به منظور صرفه اعالم آرده
ديگر  واگن قصد دارد آارخانه توليدى خود در آلمان را نيز به  همچنين فلكس. اخراج نمايند
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آشورهاى اروپايى منتقل نمايد آه در اين صورت هزاران آارگر ديگر نيز بيكار خواهند 
 .شد
 »دلتا ئايرالينز«، شرآت خطوط هوايى »وال استريت جورنال« روزنامه  بنا به گزارش _

 هزار نفر از ٩باشد، قصد دارد  آه سومين شرآت بزرگ هواپيمايى در آمريكا مى
، شرآت ياد شده، براى جلوگيرى از  بنا به اين گزارش. اج آندمزدبگيران خود را اخر

جويى ساالنه، در نظر دارد   ميليارد دالر صرفه٥ورشكستگى و همچنين براى رسيدن به 
 . هزار نفر از آارآنان خود را اخراج آند٩آه 

 ژاپن، »سونى« مسئولين شرآت الكترونيكى »اسكانسمن« روزنامه اقتصادى  به گزارش _
 هزار ٤.  هزار آارگر اين شرآت را از سر آارهايشان اخراج نمايند١٠نظر دارند در 

هاى   هزار آارگر ديگر در آارخانه٦نفر از آارگران اخراجى اين شرآت در ژاپن و 
 آارخانه شرآت سونى نيز ٦٥ آارخانه از ١١ديگر آشورها خواهند بود، ضمن اين آه 

-جويی در هزينه را در راستای صرفه اين اقداممسئولين شرآت سونى،. تعطيل خواهند شد
  .ها اعالم کرده است

بنا به گزارش شبکه اول تلويزيون فرانسه، رييس شرکت برق فرانسه اعالم کرد که اين _ 
 ...کند هزار کارگر را از سر کار اخراج می٦ها جويی در هزينهشرکت در راستای صرفه

 ٥های کارگران فلسطين، رژيم اسراييل در حاديه، دبيرکل ات»شاهر سعد«بنا به اظهار _ 
.  ميليون دالر به کارگران فلسطينی ضرر رسانده است٥٠٠سال گدشته، يک ميليارد و 

ها گفتگو کرده است، ، با خبرگزاری٢٠٠٥شاهر سعد، که به مناسبت روز جهانی کارگر 
 هزار ١٢٠ی  سال گذشته باعث بيکار٥های امنيتی رژيم اسراييل، در گفت، سياست

 هزار کارگر در بخش ٤٠ هزار کارگر در بخش نساجی و ٣٠کارگر در بخش ساختمانی، 
 کارگر فلسطينی ١٦٥برده افزود، طی همين مدت، نام. گردشگری فلسطين شده است

 هزار کارگر نيز دستگير و ٨ کارگر زخمی و ٦٧٦توسط نيروهای اسراييل کشته شده، 
 درصد جمعيت اين ٤٩يزان بيکاری در مناطق فلسطنی را شاهر سعد، م. اندزندانی شده

 .کشور اعالم کرده است
هاى  المللى اتحاديه آنفدراسيون بين: هاى آارگرى ايران آشورى خطرناك براى اتحاديه*

ترين   ساليانه خود از ايران به عنوان يكى از خطرناك آارگرى براى اولين بار در گزارش
 .هاى آارگرى نام بردآشورهاى جهان براى اتحاديه 

اين آنفدراسيون آه در بروآسل، پايتخت بلژيك مستقر است ايران را از لحاظ امنيت 
، برمه، آامبوج، چين،  هاى آارگرى در رديف آشورهاى آلمبيا، بالروس اتحاديه

تى، نيجريه، فيليپين، ترآيه، ونزوئال و زيمبابوه قرار داده و فعاليت در  دومونيكن، هائى
المللى  آنفدراسيون بين. هاى آارگرى را در اين آشورها خطرناك دانسته است هاتحادي
 اتحاديه ٢٣٤ ميالدى سابقه فعاليت دارد از ١٩٤٩هاى آزاد آارگرى آه از سال  اتحاديه

 . ميليون عضو دارد١٥٤ آشور جهان تشكيل شده آه در مجموع ١٥٤آارگرى از 
 فعال آارگرى به قتل رسيده و ٩٩لمبيا يك سال  اين آنفدراسيون، در آشور آ بنا به گزارش

 .اند صدها تن ديگر تهديد به قتل شده
 و بازداشت   آنفدراسيون حاآى از قتل چهار نفر به دست پليس در مورد ايران، گزارش

ها نفر و همچنين مواردى از هجوم خانگى و شكنجه در ارتباط با تظاهرات آارگرى با  ده
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 از محمود صالحى به عنوان يكى از رهبران  ر اين گزارشد. هاى صنفى است انگيزه
هاى آارگرى در ايران نام برده شده آه چند بار مورد ارعاب مسئوالن قرار گرفته  اتحاديه

هاى چپگرا شده آه   تن ديگر از فعاالن آارگرى متهم به همكارى با گروه و همراه با شش
 .در ايران غيرقانونى است
به اول دادگاه انقالب اسالمى سقز، حكم دستگيرشدگان اول ماه مه شايان ذآر است آه شع

ها  آقاى محمد شريف، و خانم(  به وآالى مدافع آنان٢١/٨/١٣٨٤ سقز را در تاريخ ٨٣
 اين حكم، هادى تنومند و اسماعيل  براساس.  ابالغ آرد)مهشيد محدود و منيژه محمدى

 : سقز عبارت است از١٣٨٣ ماه خودآام تبرئه و محكوميت ساير دستگيرشدگان اول
 و تدوين جدول براى هزينه خانواده پنج »اتهام تجمع غيرقانونى«محمود صالحى، به _ ١

اتهام ديگر .  سال تبعيد به شهرستان قروه، محكوم شده است٣ سال زندان و ٥نفره، به 
.  اذعان عمومى است آه به دادگاه عمومى ارجاع شده است محمود صالحى، تشويش

 ذآر شده بود، تبرئه شده است؛  اش له آه قبال در پرونده لحى، از اتهام هوادارى از آومهصا
.  سال زندان محكوم شده است٣ به »اتهام تجمع غيرقانونى«سيدجالل حسينى، به _  ٢

 سال ٢محسن حكيمى، _  ٣له تبرئه شده است؛  حسينى نيز از اتهام هوادارى از آومه
 . سال زندان٢برهان ديوارگر، _  ٥ سال زندان؛ و ٢ر، پو محمد عبدى_  ٤زندان؛ 

، اعضاى هيات مديره سنديكاى ٢٠٠٥همچنين جمهورى اسالمى، در روزهاى پايانى سال 
آارگران شرآت واحد را دستگير آرد آه در اثر اعتصاب رانندگان شرآت واحد در 

 .ها را آزاد آرد  آارگرى، آن هاى جنبش  ساير بخش تهران و اعتراض
آوفى عنان، دبيرآل سازمان ملل متحد، در پيامى به مناسبت : روز جهانى حقوق بشر*

ها به منع  خواهان احترام دولت_   آذر١٩ دسامبر برابر با ١٠ _روز جهانى حقوق بشر، 
پنجاه و هفت سال از صدور اعالميه جهانى : آوفى عنان، در اين پيام نوشت. شكنجه شد

هاى خشن، غيرانسانى و  اى شكنجه، رفتارها و مجازاته حقوق بشر آه تمامى گونه
. اى غيرقابل قبول متداول است گذرد، اما هنوز شكنجه به شيوه تحقيرآميز را منع آرده، مى

ايام اخير شاهد روندى آزاردهنده به ويژه از سوى آشورهايى بوده آه : وى تاآيد آرد
وى . آنند يم امنيت ملى خود مى مفاه ادعاى موارد استثنا درباره منع شكنجه براساس

اى براى مبارزه با تروريسم نيست، بلكه شكنجه ابزار  شكنجه هرگز وسيله: تصريح آرد
اين به . هيچ دولتى نبايد شكنجه را به وسيله عامل ثالثى به اجرا بگذارد... ترور است

را شكنجه  معناى آن است آه افراد مورد تهديد شكنجه نبايد به دولتى آه ممكن است آنان
 .دهد، تحويل داده شوند

هاى  هايى حاآى از وجود زندان  بدنبال انتشار گزارش:هاى سرى آمريكا در اروپا زندان *
سرى آمريكا در نقاط مختلف شرق اروپا، اتحاديه اروپا رسما خواستار توضيحات اياالت 

 .متحده در اين شد
اى اتحاديه اروپا را بر  ياست دورهسخنگوى دولت بريتانيا، گفته است آه اين آشور، آه ر

آند و افزوده است آه گر چه  عهده دارد، اين درخواست را با مقامات آمريكايى مطرح مى
اطالعات در اين زمينه صرفا جنبه اتهام دارد اما مناسب است آه اروپا خواستار روشن 

 .شدن ابهامات در اين زمينه شود
وپاى شرقى توسط سازمان مرآزى اطالعات هاى سرى در نقاط مختلف ار ايجاد زندان

گفته شده است . پست انتشار يافت ، نخستين بار در نشريه آمريكايى واشنگتن»سيا«آمريكا 



 ١١

هاى اطالعاتى اين   در آمريكا، سازمان٢٠٠١ از حمالت انتحارى يازدهم سپتامبر  آه پس
 تنها وجود بازداشتگاه آشور تعدادى بازداشتگاه در آشورهاى ديگر ايجاد آردند آه تاآنون

هاى مخفى بر  تحقيقات در مورد بازداشتگاه. گوانتانامو مورد تاييد رسمى قرار گرفته است
وى به بررسى تصاوير . ، سناتور سوئيسى قرار گرفته است»ديك مارتى«عهده 
ها به عنوان  دهنده مراآزى است آه از آن شود نشان اى پرداخته آه گفته مى ماهواره
هايى از تعدادى از  در ميان اين تصاوير، عكس. ى سرى استفاده شده استها زندان
 .هاى نظامى متروآه شوروى سابق در رومانى و لهستان نيز وجود دارد پايگاه

هاى تعدادى از  ها از فرودگاه همچنين، سازمان سيا، در انتقال مظنونين به اين بازداشتگاه
دولت آلمان آفته . رانزيت استفاده آرده استهاى ت آشورهاى اروپاى غربى به عنوان محل

 پرواز هواپيماهاى آمريكايى به آلمان و فرود در اين ٤٠٠ از  است آه فهرستى از بيش
رسد تهيه آرده و از دولت آمريكا خواسته است در مورد  آشور را آه مشكوك به نظر مى

 .آمد اين هواپيماها توضيح دهد و علت رفت
رده است آه اگر آشورى از اعضاى اتحاديه با دادن اجازه استفاده آميسيون اروپا تهديد آ

المللى را  ها قوانين بين هاى مخفى و آاربرد شكنجه در آن از خاك خود براى ايجاد زندان
 . آرده باشد حق راى آن آشور را لغو خواهد آرد نقض

 را در اين هايى نيروهاى نظامى اياالت متحده در عراق و افغانستان نيز بازداشتگاه
هاى  ها با تصوير در رسانه بارها شكنجه زندانيان در اين زندان. اند آشورها ايجاد آرده

، يك هفته بعد از ٢٠٠٥ نوامبر ١٥شنبه  براى مثال، روز سه.  يافته است گروهى انعكاس
 به زمان پنتاگون  نوار حمله شيمايى به فلوجه با گاز فسفر سفيد از تلويزيون ايتاليا، هم پخش

شدگان در  استفاده از اين گاز به عنوان سالح اقرار آرد، اين بار خبر انداختن بازداشت
پست، شيرزاد   واشنگتن بنا به گزارش.  گرديد سى پخش بى  شير نيز از تلويزون بى قفس

ها از  يكى از آن. اند  ساله، هر دو بازرگان و غيرنظامى٣٧ ساله و طه صابر ٣٥خالد 
اند از حمله به  هر دو گفته.  به عراق رفته بود ست و براى ديدار بستگانشآردستان عراق ا

اند و  شکنجه قرار دادهها را به شيوه وحشيانه آتك زده و مورد آن. عراق دفاع آرده بودند
ها را خواهند آناند که به اين شيوه میها را توی قفس شير رانده و تظاهر کردهسپس آن
  .هايی مثل ابوغريب و زندان بغداد نگهداری شدندين ماه در زندانها چندآن. اعدام کنند

الت متحده آمريكا، براى نخستين بار اذعان آرده است آه به مقامات صليب سرخ اجازه ياا
، »جان بلينجر«اين مطلب را . بازديد از تمام اسرائى آه در اختيار داشته، نداده است

ريكا، اظهار آرد اما حاضر نشد در مورد اين مشاور حقوقى ارشد وزارت امور خارجه آم
، »آانداليزا رايس«از سوى ديگر . شوند توضيحى بدهد ها در آجا نگهدارى مى آه زندانى

وزير امور خارجه آمريكا، در سفر اخير خود به اروپا، تاييد آرد آه سازمان سيا، جهت 
هاى پارلمان  ن سوسياليستانتقال زندانيان پروازهايى را در اروپا انجام داده، فراآسيو

 .اروپا خواستار تشكيل يك آميسيون پارلمانى براى تحقيق در اين مورد شده است
 جمهور آمريكا، باالخره  ، رييس جورج بوش: سى، نوشت بى ، سايت بى٢٠٠٥دسامبر  ١٥
 از چندين ماه مقاومت، طرح آنگره آمريكا براى ممنوع آردن رفتار خشن، غيرانسانى  پس

شود اآنون  همچنين گفته مى. يرآميز با مظنونان خارجى تروريسم را پذيرفته استو تحق
آرد، به آشورهاى  هاى مخفى در اروپا نگاهدارى مى آمريكا، زندانيانى را آه در زندان

 .دهد آفريقايى انتقال مى
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ود چنان افغانستان را تحت آنترل نظامى خ  هم در حالى آه آمريكا و متحدانش: افغانستان *
بنا به . دارند، وضعيت مردم نه تنها بهبود نيافته، بلكه رو به وخامت هم گذاشته است

گوى وزارت بهداشت   و به نقل از عبداهللا فهيم، سخن»صداى افغان« خبرگزارى  گزارش
 نفر از مردم اين آشور به علت آمبود امكانات بهداشتى جانشان ٧٠٠افغانستان، روزانه 

 زن به هنگام زايمان جانشان را ٧٠ تا ٥٠به گفته فهيم، در هر روز . دهند را از دست مى
 سالگى ٥ آودك قبل از رسيدن به ٢٧٥از دست داده و از هر يك هزار آودك افغانى نيز 

 .ميرد مى
 منابع آميسيون مستقل حقوق بشر،   گزارش  روزنامه اداره چاپ آابل براساس به گزارش

ال جارى در افعانستان دست به خودآشى و خودسوزى  زن و دختر جوان از ابتداى س٢٣٤
بنا .  از سقوط طالبان در افغانستان، يك زن سنگسار شد همچنين براى اولين بار پس. اند زده

 ٢٠شنبه   ساله به دليل حكم روز پنج٢٩، آمينا،   روزنامه استاندارد، چاپ اتريش به گزارش
 آوريل، در انظار عمومى ٢٣شنبه  ز يك، در دادگاهى در ايالت بدخشان، رو٢٠٠٥آوريل 

 ١٠٠ شده بود، به »زنا«مردى آه با وى مرتكب .  افغانستان سنگسار شد و با حضور پليس
 .ضربه شالق محكوم و آزاد شد

آمارهاى رسمى آمريكا، . يابد  مى  تعداد قربانيان جنگ در عراق، هر روز افزايش:عراق *
  ، بيش٢٠٠٥ قربانيان غيرنظامى، در ماه سپتامبر دهد آه نرخ روزانه پنتاگون، نشان مى

 اين آمار، در ماه سپتامبر  براساس. از هر زمان ديگرى طى دو سال گذشته بوده است
اند، در حالى آه اين رقم   غيرنظامى عراقى آشته شده٦٤، روزانه به طور متوسط ٢٠٠٥

د در اثر حمالت انتحارى تر اين افرا بيش.  نفر بوده است٢٦، روزانه ٢٠٠٤در آغاز سال 
 .اند ها جان خود را از دست داده گذارى و بمب
 هزار نفر از مردم ١٠٠ تحقيقات سازمان ملل، در جريان حمله آمريكا به عراق،  براساس

المللى در  هاى بين گونه اهميتى به آنوانسيون اين آشور آشته شدند و نيروهاى اشغالگر هيچ
 آه به طور مشترك ٢٠٠٤ انسانى عرب در سال  نا به گزارشب. اند زمينه حقوق بشر نداده

توسط برنامه عمران سازمان ملل و صندوق عرب براى توسعه اقتصادى و اجتماعى 
آند آه مردم عراق در نتيجه حمله به آشورشان از جنگ رژيم مستبدى  نوشته شده تاآيد مى
  ها را افزايش هاى آن  رنج آرده بود به اشغال خارجى آه ها را نقض آه حقوق اساسى آن

ها هنوز در  آن. برند ترين رنج را مى زنان بيش: افزايد  مى اين گزارش. اند غلتيده. داده است
 شده  اى هستند و در برخى موارد گزارش ربايى و تجاوز توسط باندهاى حرفه  آدم معرض

  .اند  دادهاستفاده جنسى قرار است آه نيروهاى اشغالگر زندانيان زن را مورد سوء
 هزار نفر در عراق زندانى ١٧ از  مسئوالن نظامى آمريكا و عراق اعالم آردند بيش

برند آه تحت آنترل و اداره  هايى به سر مى هستند و دو سوم از اين افراد در زندان
  .نظاميان آمريكايى قرار دارد

،  اش  حكومت از سقوط  جمهورى مستبد عراق، باالخره هشت ماه پس صدام حسين، رييس
اآنون محاآمه او در جريان  توسط نيروهاى ائتالفى به رهبرى آمريكا، دستگير شد و هم

،   از دستگيرى در زيرزمينى در شهر زادگاهش گفته شده است آه صدام تا پيش. است
 به شمار ٢٠٠٥ترين محاآمات سال  محاآمه صدام، يكى از جنجالى. تكريت، مخفى بود

 .آيد مى
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 از تكذيب اوليه در اوايل سال جارى،   آمريكا، پس:از سالح فسفرى در فلوجهاستفاده  *
پل . در ماه نوامبر تاييد آرد آه از فسفر سفيد به عنوان سالح در فلوجه استفاده آرده است

گويد اين آه آمريكا ناچار شده است تكذيب اوليه خود را  سى مى بى وود، خبرنگار دفاعى بى
گوى پنتاگون در گفتگو با  سخن. ابط عمومى يك فاجعه است بگيرد از نظر رو پس
افروزى عليه شورشيان به  هاى فسفرى را براى آتش سى، تاييد آرد آه آمريكا سالح بى بى

 به ٢٠٠٤ آمريكا در نوامبر  در تهاجم ارتش. آار برده است اما نه در مقابل غيرنظاميان
 از  رفت باعث آوچ بيش ب به شمار مىشد پايگاه شورشيان سنى مذه فلوجه، آه گفته مى

هاى شهر ويران   هزار نفر از اهالى اين شهر شد و در جريان آن بسيارى از ساختمان٣٠٠
فيلم . شمارى از ساآنان فلوجه، جان خود را از دست دادند همچنين تعداد بى. شدند
 .است  شده ها پخش دهنده اين جنايات بزرگ عليه بشريت، در سايت تكان
اگر اين ماده به بدن . سوزد  سفيد، قابليت اشتغال دارد و در مجاورت اآسيژن مىفسفر

پروفسور پل راجرز، از . قدر خواهد سوخت تا اآسيژن آن را تمام آند آسى اصابت آند آن
دپارتمان مطالعات صلح در دانشگاه برادفورد گفته است، فسفر سفيد، اگر عمدا عليه 

 .اند سالح شيمايى شمرده شودتو غيرنظاميان به آار رود مى
، نوشت، در ٢٠٠٥ ژوئيه ٧شنبه   در ساعات بامداد روز پنج:انفجارهاى لندن *

 لندن گفت، تنها در اثر   پليس ايان بلر، رييس.  نفر آشته شدند٥٦آم  انفجارهاى لندن دست
جارها اين انف.  نفر آشته شدند١٣ در ميدان تاويستاك در مرآز لندن،  انفجار در اتوبوس

هاى  گذارى بمب. ها وخيم است  نفر از آن٢٢ مجروح نيز بر جاى گذاشته آه حال ٧٠٠
اين انفجارها . رانى را هدف قرار داده بود لندن، شبكه قطار زيرزمينى و خطوط اتوبوس

  . روى داد در سه نقطه قطار زيرزمينى و يك اتوبوس
جستجو براى يافتن مسببان به اندازه چارلز آالرك، وزير آشور بريتانيا اعالم آرده است، 

هاى اطالعاتى بريتانيا، بيانيه اينترنتى  سازمان.  دشوار است»يافتن سوزن در انبار آاه«
اى موسوم به  حاوى ادعاى مسئوليت اين حمالت را بررسى آردند آه توسط گروه ناشناخته

دست زدن به اين اين گروه علت . گروه سرى جهاد اسالمى در اروپا انتشار يافته است
سرانجام . ها را حضور نظامى بريتانيا و عراق و افغانستان قلمداد آرده است گذارى بمب

ها متولد بريتانيا بودند، به عنوان عامالن اين   آه سه تن از آن»مسلمان«چهار تن 
 .ها شناسايى شدند گذارى بمب

ورى اسالمى ايران در اين ميان اظهارنظر دبير شوراى نگهبان و وزير اطالعات جمه
احمد جنتى، دبير شوراى نگهبان جمهورى . درباره انفجارهاى لندن، جالب و شنيدنى است

 را محتمل دانست آه دولت بريتانيا  هاى نماز جمعه تهران، اين فرض اسالمى، در خطبه
خود انفجارهاى لندن را پديد آورده باشد و على يونسى، وزير اطالعات جمهورى اسالمى 

ر نشستى خبرى گفت آه ممكن است ماموران آمريكايى و اسرائيلى اين حمالت را نيز د
شده  هاى شناخته دهد چهره انجام داده باشند تا سياست بريتانيا را آه به گفته وى، اجازه مى

اين : سخنگوى وزارت خارجه بريتانيا، گفت. القاعده در اين آشور زندگى آنند، تالفى آنند
همچنين وزارت خارجه بريتانيا به اظهارات دبير شوراى . ستندادعا موهن و مضحك ه

 . آرد نگهبان و وزير اطالعات جمهورى اسالمى اعتراض
الشيخ مصر، آه تفريحگاه  ، سه انفجار در بندر شرم٢٠٠٥ ژوئيه ٢٣ :انفجارهاى مصر *

 زخمى برجاى ٢٠٠ از   آشته و بيش٨٨ساحلى بزرگى بر آرانه درياى سرخ است، 
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بسيارى از قربانيان اين انفجارها خارجى و تبعه آشورهايى مانند بريتانيا، هلند، . گذاشت
  .ايتاليا، اسپانيا، اوآراين، روسيه، اسراييل، ترآيه، عربستان سعودى، آويت و قطر بودند

 ٦٧آم   انفجارهايى در سه هتل عمده شهر امان، پايتخت اردن، دست:انفجارهاى اردن *
عهده  هاى اين انفجارها را بر القاعده مسئوليت.  نفر زخمى شدند٣٠٠ از  آشته و بيش

 .گرفت
 انتخابات رياست   براى اولين بار نمايش: ژوئيه٢٤انتخابات رياست جمهورى ايران،  *

در دور دوم انتخابات، اآبر هاشمى رفسنجانى، . جمهورى در ايران، به دور دوم آشيده شد
نژاد، از فعالين دانشجويان پيرو خط امام و   جمهورى اسبق و محمود احمدى رييس

نژاد به پست  سرانجام احمدى. هاى اطالعاتى در دور دوم انتخابات رقيب هم بودند سازمان
المللى از جمله سازمان  آم دو بار جوامع بين تاآنون دست. رياست جمهورى منصوب گرديد

نژاد به ويژه اظهارات  مدىهاى اح گيرى در برابر موضع... ملل متحد و اتحاديه اروپا و
همچنين در چند ماه اخير رعب و . اند فاشيستى او، مبنى بر نابودى اسراييل را محكوم آرده

وحشت و سرآوب و اعدام و شكنجه، تبليغ خرافات اسالمى و فشار بر زنان نسبت به 
ور هاى ايرانى از اين آش شود آه بسيارى از سرمايه گفته مى. گذشته فزونى يافته است

  تلويزيون امارات چندى پيش.  انتقال يافته است خارج و به آشورهاى حوزه خليج فارس
يست ميليارد اعالم آرد آه از ابتدا تا پايان سه ماهه نخست سال جارى ميالدى، مبلغ دو

گذارى شده است و آارشناسان  دالر از سوى چهارصد هزار ايرانى در دبى سرمايه
گذارى ايرانيان از مرز سيصد ميليارد دالر  اند تا پايان سال جارى سرمايه بينى آرده پيش

اى بالغ بر   شرآت ايرانى با سرمايه١٠٠ ديلى تايمز،  همچنين به گزارش. خواهد گذشت
 .الر در آردستان عراق به ثبت رسيده است ميليون د٤٠٠

 گرفته است، عالوه بر تحميل فقر و فالآت  هايى آه در پيش نژاد، با سياست بنابراين احمدى
المللى نيز زمينه احتمال حمله نظامى آمريكا  و اختناق فزاينده بر جامعه ايران، در سطح بين

 نگرانى فزاينده قرار  ر را در معرضو اسراييل به ايران را مساعد ساخته و مردم اين آشو
 .داده است

 وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا : حقوق بشر در ايران بيانيه بروآسل درباره نقض *
 در بروآسل تصويب آردند، با ابراز ٢٠٠٥ دسامبر ١٢اى آه روز دوشنبه  در بيانيه

شر اهميتى اساسى نگرانى از وضعيت حقوق بشر در ايران اعالم داشتند رعايت حقوق ب
  .در بهبود روابط اروپا با ايران خواهد داشت

 ساالنه خود درباره وضعيت حقوق بشر در  وزيران امور خارجه اين اتحاديه در گزارش
دنيا اعالم آردند آه اگر حكومت ايران خواهان روابط بهترى با اروپاست بايد حقوق بشر 

نيه نيز اين اتحاديه در اقدام ديگرى اظهارت يك هفته قبل از صدور اين بيا. را رعايت آند
  . جمهورى ايران را را محكوم دانست ضداسرائيلى محمود احمدى نژاد، رييس
ترين اظهارات   دسامبر تازه١٦شبه  اى در روز پنج اتحاديه اروپا، بار ديگر با انتشار بيانيه

ن در جنگ جهانى دوم را عام يهوديا  جمهور ايران در انكار واقعه قتل نژاد، رييس احمدى
 .و در مورد برنامه اتمى اين آشور نيز هشدار داد. محكوم آرد

  اى آه در حاشيه اجالس  بيانيه نويس  عضو اتحاديه اروپا در پيش٢٥وزراى خارجه 
نژاد، آه واقعه  رهبران اتحاديه اروپا در بروآسل نتظيم شد، درباره اظهارت تازه احمدى

اتحاديه اروپا به زبانى صريح درخواست :  خوانده بود، نوشتند»نهافسا«آشتار يهويان را 
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عام يهوديان را  آن آردن اسرائيل و انكار واقعه قتل نژاد براى ريشه پرزيدنت احمدى
 .آند محكوم مى

رانى در زاهدان، واقعه آشتار يهوديان به دستور هيتلر، رهبر  نژاد، طى يك سخن احمدى
هاى غربى اين افسانه را حتى از  انده و گفته بود آه حكومت خو»افسانه«آلمان نازى را 

دانند؛ اگر آسى خدا، دين و پيامبران را انكار آند  اصل ديانت و پيامبران نيز باالتر مى
گويند شما  زنند و مى آارى با او ندارند اما اگر آسى اين افسانه را رد آند عليه او فرياد مى

او بار ديگر پيشنهاد انتقال اسرائيل به خاك . ز زندگى آنيدتوانيد در جامعه متمدن امرو نمى
هايى نام  آشورهاى غربى را مطرح آرد و همچنين از آانادا و آالسكا به عنوان سرزمين

از اين . ها تشكيل شود تواند در بخشى از آن برد آه به عقيده او، دولت يهود مى
هاى اسالمى و اآنون   دولت فرانس در مكه در آن ، سپس گيرى را قبال در روز قدس موضع

آند، نشان از يك سياست تازه در سياست جمهورى اسالمى  در زاهدان آن را مطرح مى
 .است

نژاد آه ادامه مواضع از عليه اسرائيل در چند ماه اخير است، باعث  اظهارات تازه احمدى
هاى اتمى ايران   درباره برنامه  اعتراضات اروپا و آمريكا و اسرائيل، به خصوص افزايش

نژاد، از نابودى اسراييل، گذشته  الزم به تاآيد است آه البته هدف اصلى احمدى. شده است
اى  اهللا و سرآوب شديد اعتراضات توده ، در واقع بسيج نيروهاى حزب اش از افكار فاشيستى

 .هاى داخل ايران است و به طور آلى نسخه موثرى براى سياست
هاى اتمى با جمهورى اسالمى وارد   سال گذشته، درباره برنامهبا اين آه اروپا در سه

باره ناراضى است و به همراه  نژاد در اين مذاآره شده بود، حال از مواضع دولت احمدى
 . داده است آمريكا فشارهاى خود را بر جمهورى اسالمى ايران افزايش

ه وضعيت حقوق ، قطعنام٢٠٠٥ دسامبر ١٦مجمع عمومى سازمان ملل نيز روز جمعه 
. بشر در پنج آشور ايران، آنگو، آره شمالى، ترآمنستان و ازبكستان را تصويب آرد

 راى ممتنع ٤٣ راى مخالف، و ٥٠ راى موافق، ٧٥ حقوق بشر در ايران با  قطعنامه نقض
حكومت جمهورى اسالمى، به ادامه اذيت و آزار مدافعان حقوق بشر، . تصويب شد

جويان، روحانيون،  ، دانش نگاران، نمايندگان مجلس ، روزنامهمخالفان سياسى و مذهبى
هاى  نويسان، ادامه استفاده از شكنجه و برخوردها و مجازات دانشگاهيان و وبالگ

 عليه زنان و دختران در قوانين و عمل،  غيرانسانى و تحقيرآميز، ادامه خشونت و تبعيض
 . سال، متهم است١٨اعدام افراد زير عام و در سطح وسيع و  ها در مالء و ادامه اعدام

هاى ترآيه، دادگاه   روزنامه  بنا به گزارش:جمهورى اسالمى، يك رژيم تروريست است *
، راى داد آه »اميد« از پنج سال تحقيق و بررسى در مورد پرونده موسوم به  آنكارا، پس

. داشته است  رژيم جمهورى اسالمى، مستقيما در ترور روشنفكران الئيك ترآيه، نقش
. ايران مرآز ترورهاى اسالمى است: روزنامه پرتيراز حريت، در اين مورد نوشت

دادگاه اميد، در حكم نهايى خود انگشت اتهام را به سوى ايران : روزنامه صباح نوشت
با . ، برمال شد»اميد«هاى عمليات  واقعيت: روزنامه اورنسل نيز نوشت. نشانه رفته است

 دادگاه امنيتى آنكارا، روشن شد آه ايران، همواره از تروريسم بر ١١حكم نهايى شعبه 
هاى اسالمى تروريستى، رسما توسط سپاه پاسداران  گروه. عليه ترآيه استفاده آرده است

در دادگاه امنيتى آنكارا، گفته شده است آه اهداف نهايى ... اند  ديده ايران، آموزش
آنار  سالم توحيد، در. ، يكى است» قدس تشار« و »توحيد سالم«هاى اسالمى  سازمان
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آند، اما آسانى آه  سازى مى هاى نظامى نيز زمينه هاى اقتصادى، براى فعاليت فعاليت
اين دادگاه . قرار دارند  قدس دهند در درون ارتش هاى نظامى را انجام مى مستقيما فعاليت

 فاتح آيدين محمد شاهين، دويرن، عالم آرد آه آارا حسن آليچ، محمدعلى تكين، مظفر داغ
 ١٧، »اميد«همچنين در رابطه با عمليات . اند هايى هستند آه به ايران گريخته تروريست

 . نفر نيز مورد بازجويى قرار گرفته است١١١نفر زندانى و 
نگار،  ، درباره ترور اوغور مومجو، روزنامه»اميد«هاى عمليات  تحقيقات و بررسى

ها  سال... ى، پروفسور معمر آآسوى و دآتر بحريه اوچوك وپروفسور احمد تانر آيشالل
   .در جريان بود

شده قتل روشنفكران  عامالن دستگير: در حكم نهايى دادگاه امنيتى آنكارا، چنين آمده است
يافته  آه شهروندان ترآيه هستند، وابسته به دولت جمهورى اسالمى بوده و به طور سازمان

 در شعبه  اين دادگاه آه ابتدا در شعبه شماره دوم امنيت و سپس. دان ها زده دست به اين قتل
آرد، سرانجام   دادگاه آنكارا به پرونده قتل روشنفكران ملى و الئيك ترآيه رسيدگى مى١١

 . دسامبر، حكم نهايى خود را صادر آرد١٧بعد از ظهر روز شنبه 
اهللا  از زمان روى آار آمدن آيتايران، : دادستان دادگاه آنكارا، در قرائت حكم نهايى گفت

المللى به اهداف خود   حكومت اسالمى، آه نتوانست در سطح بين خمينى، به عنوان موسس
در اين دادگاه . ترين و پرصداترين پديده آه تروريسم است، روى آورد نايل آيد، به نازل

به آار گرفته تاآيد شد آه جمهورى اسالمى، به طور واضح و آشكار عليه ترآيه، ترور را 
 .ها به اهداف خود برسد هاى آوچك اسالمى را ايجاد آرده تا توسط آن و در اين ميان گروه

 مفصلى وزيران آشور و اطالعات  بان حقوق بشر با انتشار گزارش  نيز ديده چندى پيش
اهللا منتظرى  جمهورى اسالمى را به جنايت عليه بشريت متهم آرد، دو روز بعد از آن، آيت

استناد به خاطرات و مكاتبات وى، تاييد آرد آه مصطفى پورمحمدى، وزير آشور با 
. داند  مى١٩٨٨جمعى زندانيان سياسى در سال  آنونى ايران را مسئوالن اعدام دسته

 اطالعات خارجى، معاون و قائم   رييس١٩٩٩ تا ١٩٩٠مصطفى پورمحمدى، از سال 
 انجام ١٩٨٨انيان سياسى در پاييز سال جمعى زند مقام وزارت اطالعات آه اعدام دسته
اى، وزير اطالعات دولت  در مورد غالمحسن اژه. گرفت، در دوران مسئوليت او رخ داد

بان حقوق بشر آمده آه او، به عنوان دادستان ويژه   ديده نژاد، در گزارش محمود احمدى
م مطبوعاتى  مجمع قضايى آارآنان دولت آه رسيدگى به جراي روحانيت و همچنين رييس

را بر عهده داشت يكى از چهره هاى آليدى و اصلى پيگرد و بازجويى از روحانيون 
 .مداران و همچنين سرآوب آزادى مطبوعات در ايران بوده است و سياست» طلب اصالح«
 شايعات ٢٠٠٥ در روزهاى آخر سال :٢٠٠٦مال حمله نظامى به ايران در سال احت *

 مسايل  اودو اولفكونه، آارشناس. ن، بار ديگر شدت گرفتاحتمال حمله نظامى به ايرا
اى نسبت به احتمال  ، در مقاله»فرانكفورتر آلگمانيه«امنيتى و سردبير سابق روزنامه 

  ، رييس»پورتر گاس« ساخته است آه  وى فاش. وقوع اين جمله ابراز نگرانى آرده است
، نخست وزير ترآيه، »جب اردوغانر«سازمان امنيتى آمريكا، سيا، در پى ديدار خود با 

هاى نظامى و اتمى ايران را با ارائه  در آنكارا، از وى خواست حمله هوايى عليه پايگاه
واشنگتن حمله عليه : ، ادعا آرد»گاس«.  حمايت آند اطالعات محرمانه در اين خصوص

در هفته  اخبار منتشر شده،  براساس. ريزى آرده است  برنامه٢٠٠٦ايران را براى سال 
هاى عربستان سعودى، اردن، عمان و پاآستان از جزئيات اين برنامه  گذشته نيز دولت
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در اين مذاآرات حمله هوايى به عنوان تنها گزينه ممكن ياد شده است ولى تا . اند باخبر شده
 .به حال زمان دقيقى براى آن تعيين نشده است

رتبه نظامى آلمان اعالم   مسئول عالى، از قول يك»پ .د .د« خبرى  آژانس: اشپيگل نوشت
آنم، اگر آمريكا از شرايط به وجود آمده در تهران، به نحو احسن  من تعجب مى: آرده

ها بايد به موقع به ايران حمله آنند، يعنى زمانى آه جمهورى  آمريكايى. استفاده نكند
ديگر دير خواهد اى دسترسى پيدا نكرده است، و گر نه بعدا  اسالمى هنوز به سالح هسته

 .شد
نگار روزنامه   روزنامه،»سيمور هرش«، ٢٠٠٥در سال : دهد اشپيگل ادامه مى

هاى آوماندويى آمريكا، در ايران عميات شناسايى   اطالع داده بود آه گروه»نيويورآر«
در زمان انتشار . اند مراآز مهم نظامى را جهت حمله هوايى آمريكا به ايران آغاز آرده

در زمان انتشار خبر مذآور دولت . ، از تاييد آن خوددارى آرد دولت بوشخبر مذآور 
 در عين حال اعالم آرد آه از حمله نظامى به  اما بوش. ، از تاييد آن خوددارى آرد بوش

 .داند جمهورى اسالمى را منتفى شده نمى
 سازمان   از اعالم ديدار رييس  اشپيگل، روزنامه جمهوريت چاپ ترآيه، پس بنا به گزارش

، »گاس«با وجود اين آه ... اآنون نوبت جمهورى اسالمى است: سيا از ترآيه نوشت
 نيز گفتگو داشته است، اما ديدار »ميت« سازمان امنيت ترآيه  مسئول سيا، با رييس

 سازمان سيا، به طور غيرعادى يك ساعت به درازا آشيده   با رييس»رجب اردوغان«
 .است

، نوشت، رضايت آنكارا براى حمايت ١٣٨٤ دى ٣شماره روز شنبه روزنامه راديكال، در 
 در »آا .آا .پ«هاى  هاى آمريكا عليه ايران، مشروط بر حمله به مراآز و پايگاه از طرح

 سيا، سه پرونده مهم را در اختيار  به نوشته اين روزنامه، رييس. شمال عراق، بوده است
ادى درباره همكارى ايران و شبكه تروريستى نخست اسن: هاى ترآيه قرار داده است مقام

هاى اتمى و سومى هنوز  يابى به سالح اى ايران براى دست هاى هسته القاعده، دوم فعاليت
 . نشده است فاش

 اسراييل، در ديدار با همتاى ترك   ارتش ، رييس روزنامه حريت نيز نوشت، دن هالوتس
هايى  سازى در منطقه است و ناآرامى حرانخود، اشاره آرده آه ايران آانون ناآرامى و ب

 .گيرد آند ترآيه را هم در بر مى آه ايران ايجاد مى
 فوريه ١٦ از روز چهارشنبه، :گرم شدن زمين، عامل رشد فقر و سوانح طبيعى *

به .  دماى زمين جنبه اجرايى يافته است ، براى مقابله با افزايش»آيوتو«، پيمان ٢٠٠٥
مان آيوتو، براى جلوگيرى از گرم شدن آب و هواى زمين هفت سال سى، پي بى  بى گزارش
صد و هشتاد آشور جهان در آيوتو، ژاپن، مورد تاييد قرار گرفت، اما   يك  در اجالس پيش

آننده اين سند، به حد نصابى آه در پروتكل  تنها در سال جارى تعداد آشورهاى امضا
نامه  در توافق. ان جنبه اجرايى يافته استبينى شده بود رسيد و در نتيجه، اين پيم پيش

بينى شده است تا زمانى آه تعداد آشورهاى متعهد به اجراى مفاد آن به حدى  آيوتو، پيش
اى جهان   درصد از آل توليد گازهاى گلخانه٥٥آم  نرسيده آه در مجموع شامل دست
  .نشود، اين سند قابل اجرا نخواهد بود

اى در جهان محسوب   آشور توليدآننده گازهاى گلخانهترين گر چه آمريكا، آه بزرگ
ورزد، امضاى آن توسط روسيه،  چنان از پيوستن به اين پيمان خوددارى مى شود، هم مى
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صد و چهل آشور امضاآننده اين پيمان   از يك اى بيش سبب شد تا جمع توليد گازهاى گلخانه
 .به حد نصاب برسد

اآسيد آربن در جهان   درصد از آل گازهاى دى٢٥دولت آمريكا آه مسئول توليد حدود 
شدن زمين در  تر هاى ديگرى را براى مقابله با گرم ، تصميم است گفته است آه در عوض
تر از همه آمريكا، هنوز  هند، آشورهاى عضو اوپك و مهم. آند سطح ملى اتخاذ و اجرا مى
 .اند پيشنهادات آانادا را نپذيرفته

 گرماى هواى آره زمين درآينده است و  رخورد با مسئله افزايشترين موضوع نحوه ب مهم
اى   توليد گازهاى گلخانه دولت آانادا در اين زمينه پيشنهاداتى داده است آه ناظر بر آاهش

 .توسط آشورهاى صنعتى است
 مونترال، آه در اوايل ماه دسامبر در مونترال برگزار شد، يك دانشمند بلندپايه  در اجالس
تر شدن هوا مقابله  نه تغييرات جوى گفته است آه جهان براى اين آه بتواند با گرمدر زمي

پذير نخواهد   از گذشت اين مدت نجات آره زمين امكان آند تنها ده سال فرصت دارد و پس
 .بود

، دانشمندى آه براى اولين بار هشدار داد آه در صورتى آه توليد گازهاى  دآتر جيمز هيس
تر خواهد  آميزى گرم طح فعلى ادامه يابد هواى گره زمين به صورت فاجعهاى در س گلخانه

تر  شد، در جلسه آارشناسان تغييرات جوى در سانفرانسيسكو گفت آه تنها يك درجه گرم
شدن هواى آره زمين سبب خواهد شد آه آه تغييراتى در آب و هواى آره زمين پديدار 

 .سابقه بوده است ى تاآنون ب ميليون سال پيش شود آه از نيم
دهد آه  اآنون تحقيقاتى آه توسط دانشمندان آمريكايى و آانادايى صورت گرفته نشان مى هم

شود سبب شده آه ترميم سوراخ شدن اليه ازن  مواد شيميايى آه به مقدار زياد وارد جو مى
 .شد طول بكشد  از مدتى آه تصور مى در قطب شمال بيش

 ذينفع از جمله  هاى به خصوص اند آه گروه ر اين باور بوده ب آنندگان در آنفرانس شرآت
به عقيده اين آارشناسان، مردم . شوند سازى سد راه اقدامات الزم مى در صنايع اتومبيل

اند و به اين موضوع توجه ندارند آه آب شدن  شدت وخيم شدن اوضاع جوى را درك نكرده
ها در هر قرن بين  ه سطح آب اقيانوستواند سبب شوند آ هاى يخ در مناطق قطبى مى آوه

 .يك تا پنج متر باال بيايد
ها در سال اخير را ناشى از   طوفان دآتر درى امانوئل، يكى ديگر از آارشناسان، افزايش

همين تغييرات جوى دانست و گفت، برخالف ادعاى مقامات رسمى ذيربط در آمريكا، 
دآتر آمانوئل، همچنين مقامات . عى نيستها صرفا يك روند طبي  تعداد اين طوفان افزايش

شوند آه با او در اين زمينه  آمريكايى را متهم آرد آه مانع اظهارنظر دانشمندانى مى
 .عقيده هستند هم

به .  را تعطيل آردند اخيرا وضعيت آلودگى هوا در تهران، به حدى رسيد آه حتى مدارس
ا، استمرار شرايط پايدار در جو  به نقل از مرآز آلودگى هو  خبرگزارى فارس گزارش

ها خصوصا   تردد، بر ميزان آليه آالنده سبب شده تا به رغم تعطيل بودن ادارات و آاهش
منوآسيد آربن و ذرات معلق افزوده شود به طورى آه غلظت اين مواد در اآثر مناطق به 

نون در آستانه اآ  آيفيت هوا هم  از دو برابر حد مجاز رسيده است به اين تريب شاخص بيش
شود آليه افراد خصوصا بيماران قلبى و تنفسى از  توصيه مى.  است»یاضطرار«شرايط 

 .هرگونه فعاليت در هواى آزاد به طور جدى خوددارى آنند
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دماى . ها بوده است ترين سال سال گذشته، از نظر درجه حرارت زمين، يكى از گرم
 از  هاى پس  از ميانگين همه سال درصد٤٨/٠، به ميزان ٢٠٠٥متوسط زمين در سال 

 .تر بوده است گيرى دماى زمين آغاز شد، بيش ، آه اندازه١٨٦١
 فوريه، زمين لرزه نسبتا شديدى نواحى روستايى ٢٢شنبه   صبح سه:زلزله زرند آرمان *

 از پانصد نفر آشته و صدها نفر زخمى بر جاى  شهر زرند آرمان را لرزاند آه بيش
 .گذاشت

اين .  هند صدها آشته بر جاى گذاشت  زلزله اقيانوس: هند  اقيانوس  مارس٢٩زلزله  *
 شد، در ساعات اوليه بامداد به وقت   ريشتر گزارش  درجه در مقياس٧/٨زمين لرزه، آه 

اى در نزديكى مرآز وقوع زمين لرزه  ، در نقطه٢٠٠٥   مارس٢٩شنبه  محلى در روز سه
 و باعث شد هزاران تن از ساآنان مناطق ساحلى در  سال گذشته روى داد شديد ماه مارس

اين زمين . اندونزى، مالزى، تايلند و هند از بيم هجوم امواج دريا به مناطق مرتفع بگريزند
، در اندونزى،   شده است آه در جزيره نياس لرزه به سونامى منجر نشد، اما گزارش

هشتاد . اند  را از دست دادهها جان خود آم سيصد نفر در اثر فروريختن ساختمان دست
، ويران و صدها تن از ساآنان  ها در شهر گونونگسيتولى در جزيره نياس درصد از خانه

  .ها در زير آوار مدفون شدند آن
، در ٢٠٠٤ ماه دسامبر ٢٦اى بوده آه در  تر از زلزه زمين لرزه اخير به مراتب ضعيف

روز سونامى شد و مرگ از دويست و نزديكى سوماترا، در اندونزى، روى داد، باعث ب
بيست هزار نفر از اهالى آشورهاى اندونزى، سريالنكا، هند، تايلند، مالديو، مالزى، 

، در ٢٠٠٤ دسامبر ٢٦سونامى . ، سومالى، تانزانيا، و آنيا گرديد ميانمار، بنگالدش
 . هزار نفر را گرفت٢٩٤ از  آشورهاى منطقه، جان بيش

 هزار ٦٧ها، با وجود گذشت تقريبا يك سال از واقعه سونامى،  ى خبرگزار بنا به گزارش
 اين  براساس. آنند چنان در چادر زندگى مى نفر از بازماندگان آن، در اندونزى هم

 هزار ٨٠اند، بايد  ها و موسساتى آه در اين زمينه مسئوليت قبول آرده گزارشات، سازمان
گزارشات فوق، از . نه را نيز تعمير آنند هزار خا٧٢ هزار خانه ديگر بسازند و ١١٠تا 

زندگى دشوار، آمبود امكانات اوليه زندگى و امكانات بهداشتى و درمانى در محل زندگى 
 .اند بازماندگان سونامى در اندونزى خبر داده

هاى مالى وعده داده خود   ميليون دالر از آم٥٥٠ها هنوز  يك سال بعد از سونامى، دولت
سازمان ملل، آه عمليات نجات را هماهنگى آرده است، . اند رداخت نكردهرا به قربانيان پ

هاى درازمدت براى  گذارى شان براى سرمايه گويد آه آشورهاى دنيا، با توجه به قول مى
 ميليون دالر به قربانيان سونامى آمك ٦٠٠ ميليارد و ١٣ديدگان مجموعا  بازسازى آسيب

 درصد از وعده خود را ٣٨دهد آه آمريكا، تنها  شان مىارقام سازمان ملل ن. اند وعده داده
در اروپا، بريتانيا، فرانسه، ايتاليا و آميسيون اروپا نيز تاآنون . محقق آرده است

 ٧٠بنا به آمار سازمان ملل، آميسيون اروپا، هنوز . اند به عهد خود وفا آنند نتوانسته
هاى شخصى  آمك.  ميليون دالر است١٢ ميليون دالر نپرداخته و اين رقم در مورد بريتانيا

ها چهار ميليارد دالر به عمليات امداد  تر بوده است، افراد و شرآت ها بيش از آمك دولت
 .دهد هاى بشردوستانه را تشكيل مى  درصد آل آمك٦٧اند آه  آمك آرده

ا  هزار نفر جان خود ر٨٧ از   در زلزله پاآستان، بيش: پاآستان٢٠٠٥ اآتبر ٨زلزله  *
ديدگان اين زلزله  هاى مورد نياز به آسيب اين در حالى است آه هنوز آمك. از دست دادند
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آشى در آار نيست، بيمارستانى براى دوا و درمان وجود ندارد و  آب لوله. نرسيده است
در اين زلزله، صدها هزار نفر از مردم شمال پاآستان، . آذوقه براى زمستان آمياب است

 . از چهار ميليون نفر نيز آواره گرديدند زخمى شدند و بيش
 از وقوع زلزله، با  ، چند روز پس)يونيسف( صندوق حمايت از آودآان سازمان ملل

ها هزار آودك در مناطق زلزله زده پاآستان با خطر  اى اعالم آرد آه ده صدور بيانيه
ر آودك در  هزا١٢٠در بيانيه يونيسف آمده است، در حال حاضر . رو هستند به مرگ رو

هاى آشمير تحت آنترل پاآستان آواره هستند و در صورتى آه نيازهاى غذايى و  آوه
 هزار آودك در مناطق زلزله زده ١٠هاى آينده حدود  درمانى آنان تامين نشود طى هفته

  .جانشان را از دست خواهند داد
ار زن باردار در  هز٤٠ از  همچنين پايگاه اينترنتى سازمان ملل نيز اعالم آرد آه بيش

مناطق زلزله زده بر اثر آمبود امكانات بهداشتى و نامناسب بودن محل اسكانشان با خطر 
 برف و باران نيز درد و رنج و مشكالت مردم زلزله زده  بارش. مرگ مواجه هستند
 .فزونى داده است

مناطق خانمان در  اخيرا صليب سرخ جهانى هشدار داده است آه حدود سه ميليون نفر بى
اين سازمان جهانى . هاى عاجل نيازمندند آنند و اين افراد به آمك زلزله زده زندگى مى
ترين اقدام در حال حاضر تهيه چادرهايى است آه بتوانند در برابر  اعالم آرده است آه مهم

 .سرماى زمستان مقاومت آنند
ا، به سواحل اياالت  اوت، طوفان آاترين٢٨شنبه   غروب يك:طوفان آاترينا، در آمريكا *

ظهر روز بعد، حدود هشتاد درصد از شهر معروف و . پى رسيد سى سى لوئيزيانا و مى
هاى اين شهر با دنياى خارج قطع  تماس.  زير دو متر و نيم آب رفت»نيواورلئان«قديمى 
 يكصد هزار نفر از ساآنان باقى مانده اين شهر، آه عمدتا به دليل فقر توانايى فرار. گرديد

به موقع را نداشتند بدون آب، غذا، برق، تلفن و امنيت در ميان دست و پنجه نرم آردن با 
اما مقامات اياالتى و حكومت مرآزى . هاى دولت آمريكا بودند مرگ و زندگى، منتظر آمك

بنا به . ترى مبدل شد ديدگان نشتافتند، فاجعه به ابعاد گسترده آمريكا به موقع به يارى آسيب
ها و به نقل از شهردار شهر نيواورلئان، حدود هزار نفر از مردم اين  خبرگزارى  گزارش

 هزار نفر از ٤٠٠همچنين حدود . اند  جانشان را از دست داده»آاترينا«شهر بر اثر طوفان 
موقت در ديگر نقاط آمريكا اسكان داده  هاى مردم اين شهر نيز آواره شده و در محل

 .اند شده
 شمار آودآان ناپديد شده اين حادثه را )يونيسف( ودآان سازمان مللصندوق حمايت از آ

ها هزار آودك نيز به دنبال مرگ والدينشان  ضمن اين آه ده.  نفر اعالم آرده است٢٢٠
 .اند آواره شده

سازمان بهداشت جهانى، آمبود شديد امكانات بهداشتى، اجساد شناور بر روى آب، قتل، 
 اعالم آرده »نيواورلئان«از ديگر مشكالت موجود در شهر غارت، خودآشى و تجاوز را 

 .است
 درصد از ٨٠شهر نيواورلئان، آه در اياالت لوئيزيانا در جنوب آمريكا واقع شده و 

ترين خسارت را در جريان طوفان آاترينا متحمل شده  پوست هستند بيش ساآنين آن سياه
 .است
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. ر شهر نيواورلئان، هشدار داده شده بوداى د ، نسبت به وقوع چنين فاجعه٢٠٠١در سال 
طوفان شديد نيواورلئان، آه به طوفان . گونه اقدامات پيشگيرانه انجام نداد اما دولت هيچ

اى شكل   يك توفان حاره  آيلومترى باهاماس٢٠٠ اوت در ٢٣آاترينا معروف شد در 
هاى خليج  آب. ترى يافت  از چهار روز آه از خليج مكزيك گذشت، شدت بيش گرفت و پس

اين طوفان، به . به طور غيرعادى گرم شده و انرژى عظيمى را در خود متراآم آرد
 شد و با بادهاى ٥سرعت اين حجم وسيع انرژى را جذب آرد و تبديل به تندباد درجه 

 متر به وجود ١٠ آيلومتر در ساعت ترآيب گرديد و امواج عظيم طوفانى به ارتفاع ٢٩٠
حققين بر اين باورند آه اين دگرديسى نتيجه تاثيرات گرم شدن جو زمين بسيارى از م. آورد
هاى دولتى اقدام جدى نكردند، در نتيجه باال آمدن آب مردم شهر را غافلگير  ارگان. است

ها واقع شده بودند از  مندنشين و توريستى آه بر بلندى آرد و فقط برخى از مناطق ثروت
 .ان ماندندضربات آوبنده سيل و توفان در ام

شرمى  خواه، درباره طوفان آاترينا، با بى ريچارد بيكر، يكى از رهبران حزب جمهورى
آارى آه ما نتوانستيم انجام . هاى نيواورلئان، پاآسازى شدند باالخره شهرك: گفته است

 )٢٠٠٥ سپتامبر ٩روزنامه وال استريت، نيوريورك، ( .دهيم، خدا برايمان انجام داد
اولين بار است آه شهر ما از شر مواد مخدر و خشونت راحت : هر نيز گفتشهردار اين ش

 .شده است و ما خيال داريم آن را در همين وضع نگه داريم
، دو هفته بعد از وقوع طوفان، در تلويزيون ظاهر شد و قول داد مناطق  جرج بوش

 .ديده را به سرعت بازسازى آند آسيب
 دسامبر ٦ _ ٨٤ آذر ماه ١٥شنبه   دقيقه روز سه١٤/١٠ ساعت :سقوط هواپيما در ايران *

 جمهورى اسالمى، آه  متعلق به ارتش »C ١٣٠«، يك فروند هواپيماى مسافربرى ٢٠٠٥
هاى خبرى عازم چابهار در جنوب ايران بود در شهرك  حامل عكاسان و خبرنگاران رسانه

طى اين . ان سقوط آردالمللى مهرآباد واقع در غرب تهر توحيد در جنوب فرودگاه بين
 آشته   پرسنل ارتش٣٢ خدمه هواپيما و ١٠،   خبرنگار و عكاس٦٨ نفر شامل ١١٠حادثه، 
 نفر ديگر نيز آه اآثر آنان از ساآنين شهرك توحيد هستند زخمى ٢٣همچنين . شدند

يما گفته شده است با وجود اين آه هواپ. اند هاى تهران منتقل شده اند آه به بيمارستان گرديده
 فنى، خلبان را   فنى داشت، اما مسئولين جمهورى اسالمى بدون توجه به اين نقص نقص

 .وادار به پرواز آردند
، »C ١٣٠« ماه خود، در رابطه با سقوط هواپماى ١٧روزنامه همشهرى، در شماره 

روزنامه همشهرى ضمن حفظ محرمانه منابع اين اطالعات به دليل حساسيت : نوشت
آننده افكار عمومى  ها تا زمان اعالم نتيجه قطعى اقناع ل حاضر از انتشار آنشرايط در حا
طبيعى است در صورتى آه اين بار نيز بدون پيگيرى جدى مقصران، . آند خوددارى مى

حاصل به افكار عمومى عرضه شود روزنامه  هاى فرمايشى و بى چون هميشه پاسخ
 .مل خواهد آرداى خود بدون مالحظه ع همشهرى به وظيفه حرفه

 : مهم جهانى چند اعتراض
ترين  نشيان فرانسه، يكى از مهم  حاشيه  شورش:نشينان فرانسه  حاشيه شورش *

  . در جهان بود٢٠٠٥اعتراضات توده سال 
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، از   اآتبر، در حالى آغاز شد آه سه جوان در اثر تعقيب پليس٢٧، از  اعتراضات پاريس
 باال »آليشى سن بوا« ترانسفورماتور برق در محله هاى سه مترى حايل يك ايستگاه سيم
 سال بالفاصله جان ١٧ »زيد« ساله و ١٥ »بونا«هاى  ها به نام روند، دو تن از آن مى
اين نوجوانان مشغول بازى فوتبال بودند . شود  به بيمارستان منتقل مى»متين«بازند، اما  مى

. روند هاى برق باال مى ، از سيم از پليسشوند و براى فرار  زده مى  وحشت آه با آمدن پليس
باخته تشييع  اند آه قصد داشتند براى اين دو آودك جان ها گفته مردم محل به خبرگزارى

، به عنوان وزير آشور و دومينيك دو »سارآوزى«جنازه بگذارند، اما با اظهارات 
قه خرابكارى وزير، مبنى بر اين آه دو جوان ياد شده بزهكارند و ساب دوبلين، نخست

دار شده و  باخته خدشه داشتند، احساسات مردم، به ويژه خانواده و دوستان آودآان جان
آميزى   با ساآنان اين محله، رفتار خشونت پليس. عامل خشم مردم اين محالت فقيرنشين شد

 .آردند زده شده و فرار مى ها وحشت داشته و آودآان همواره با ديدن آن
گويد، در تحقيقات خود به اين نتيجه  التى در يك مصاحبه مطبوعاتى مىروز بعد دادستان اي

گونه سابقه بزهكارى  رسيده آه اين دو جوان، هيچ آار خالف قانون انجام نداده بودند و هيچ
دهنده اين واقعيت است آه مقامات دولت  بنابراين نتيجه تحقيقات داستانى نشان. نيز نداشتند

هايى متوسل  شان به چه دروغ هاى غيرانسانى شتن به سياست گذا فرانسه، براى سرپوش
 .شوند مى

، گفته است آه سئوال اين است آه چرا »ژان پير مينارد«همچنين وآيل خانواده دو جوان 
شمارند؟ چرا   را چنين تهديدى براى امنيت خود مى اند پليس جوانانى آه هيچ قانونى نشكسته

 .دگريزن  مى با چنين وحشتى از پليس
  پليس«: در اين مورد يكى از ساآنان محله آليشى سن بوا، به خبرنگار فيگارو گفته است

ها  اما وقتى ما به آن. پردازد آند و به ارعاب ما مى  آابوى را بازى مى در محالت ما نقش
 ».شود شان پيدا نمى احتياج داريم، سر و آله

. شوند  بزرگ محسوب مى  پاريس، گتوهايى هستند آه بخشى از اى پاريس مناطق حاشيه
  جا آغاز شد، يكى از فقيرترين محالت حومه پاريس آليشى سن بوا، آه اعتراضات از آن

 سال است تعمير ٥٠هايشان   درصد ساآنان آن مستاجرانى هستند آه حتا خانه٨٠. است
ن تر و چندي جا بيش آارى در اين  سال است و بى٢٥نيمى از جمعيت آن زير . نشده است

 .برابر از سراسر آشور است
سى، رقم بيكارى آسانى آه مدرك دانشگاهى دارند در آل فرانسه  بى بنا به نوشته سايت بى

رقم بيكاران .  درصد بيكار هستند٥٫٢٦ها آه تبار آفريقايى دارند،   درصد است، اما آن٥
آموزان  شعالقگى دان اين وضعيت عامل بى. اند  درصد ذآر آرده٥٠در برخى محالت را 
آن آه مدرك پايان تحصيلى بگيرند  آموزان بى رقم بااليى از دانش. به ادامه تحصيل است

 .آنند ترك تحصيل مى
ساآنان اين . هاى پليسى در اين گتوها در هم آميخته است فقر و نژادپرستى و سرآوب

وها  درصد جوانان اين گت٥٠شود  گفته مى. شوند گتوها، شهروندان درجه دو محسوب مى
 .آار هستند بى

گاردين در سرمقاله خود بعد از اعتراضات اخير در مورد اظهارات سارآوزى، وزير 
زبان او هميشه راست افراطى است و همين مساله است آه او را به «: آشور، نوشت

مداران راست نه تنها  اصوال سياست. ها تبديل آرده است مدار مورد عالقه رسانه سياست
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 نژادى منجر  آنند آه به فقر و تبعيض هايى دفاع مى ه در اروپا، از سياستدر فرانسه، بلك
اى براى نژادپرستى و  ها را به وسيله ها عواقب وخيم اين سياست از سوى ديگر آن. شود مى

گرايانه، رشد  هاى تبعيض سياست. آنند آورى راى تبديل مى به عنوان اهرمى براى جمع
بر عليه مهاجرين و پناهندگان برخوردهاى غيرانسانى از هاى اخير  فزاينده فقر در سال

 ».اى اخير فرانسه، منجر شده است جمله عوامل مهمى هستند آه به اعتراضات توده
 نوامبر، به دنبال سخنان دومينيك دو ويلپن آه هشدار داده ٨شنبه  دولت فرانسه، روز سه

، مقررات منع   حضور پليس زايششكنان قاطعانه برخورد خواهد آرد، ضمن اف بود با قانون
هاى اعتراضى در جريان بود را به مرحله اجرا  رفت و آمد شبانه در مناطقى آه حرآت

اين نخستين بار از .  شهر در سراسر فرانسه آشيده شد٣٠٠موج اعتراضات به . گذاشت
 ، در فرانسه بود آه دولت،١٩٦٢ تا ١٩٥٤هاى  هاى استقالل الجزاير در سال زمان جنگ

 مصوبه هيات دولت، مقامات محلى در  براساس. آرد مقررات منع رفت و آمد وضع مى
ها مقررات منع  مناطقى آه اعتراضات در جريان بود به منظور خاتمه دادن به ناآرامى

 را باز گذاشت تا به همه  مصوبه هيات دولت همچنين دست پليس. رفت و آمد وضع آردند
 .ارد شوند و اماآن مورد نظر براى تفتيش

 تا دندان مسلح و با هليكوپتر و ديگر ابزارهاى  شود حدود هشت هزار مامور پليس گفته مى
عالوه بر اين . ، مستقر شدند ، در مناطق فقيرنشين حومه پاريس نظامى ضدشورش

 و ژاندارمرى به منظور  وزير دستور داده است هزار و پانصد مامور ديگر پليس نخست
 اخبار منتشر شده، صدها نفر از  براساس. ين منطقه اعزام شوند به ا آمك به پليس

 . زخمى شدند معترضين دستگير و يا با حمالت پليس
، در اعتراضاتى آه از اواخر اآتبر تا نيمه ٢٠٠٥بنا به نوشته لوموند ديپلماتيك، دسامبر 

انى و  فرانسه را به لرزه درآورد، آارنامه سنگينى از حيث مادى، انس٢٠٠٥نوامبر 
العاده اعالم  وضعيت فوق...  آشيده شد هزاران اتومبيل به آتش. روانشناسى بر جا گذاشت

 . نفر به زندان محكوم آردند٤٠٠ نفر بازداشت شدند، نزديك ٢٨٠٠شد، نزديك به 
 آميسيون اتحاديه اروپا گفت، اتحاديه آمادگى دارد آه تا سقف  خوزه مانوئل باراسو، رييس

. و براى ايجاد اشتغال و مساعدت به وحدت اجتماعى به فرانسه آمك آنديك ميليارد يور
 آميسيون اروپا، در يك مصاحبه راديويى با شبكه يك راديو اروپا گفت آه اشتغال  رييس

 ٦٠وقتى شما . بهترين سياست اجتماعى ايجاد اشتغال است«.  اصلى است جوانان چالش
 آقاى راسو، گفت ».زا خواهد بود  باشند مشكلتان در حومه شهرها بيكار درصد از جوانان

 .هاى فرانسه نه يك مشكل فرانسويان، بلكه يك مساله اروپايى است آشوب
 فراخوان آميته مرآزى :له اعتصاب عمومى مردم آردستان ايران به فراخوان آومه *

در .  منتشر شد١٣٨٤ مرداد ١١له، براى اعتصاب عمومى در آردستان، در تاريخ  آومه
 هفته است ٣ از  اآنون مدت بيش! مرم مبارز آردستان: بخشى از اين اطالعيه، آمده است

هاى مردم با رژيم جمهورى  آه شهرهاى آردستان به ميدان اعتراضات و رودرويى توده
 درندانه نيروهاى رژيم به  اين حرآت انقالبى به دنبال يورش. اسالمى تبديل شده است

د، شكنجه وحشيانه و اعدام يكى از جوانان پرشور اين شهر جمعى از جوانان شهر مهابا
خواه آردستان را به يك اعتصاب  له، همه مردم آزادى به همين مناسبت آومه... آغاز شد

 ...خواند  مرداد ماه فرا مى١٦عمومى در روز يك شنبه 
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 در له آميته مرآزى آومه.  مرداد، تمام شهرهاى آردستان به حالت تعطيل درآمد١٦روز 
، ٢٠٠٥وست گ آ٧ _ ٨٤ مرداد ١٦شنبه  مند اعتصاب عمومى روز يك بيانيه پيروزى شكوه

خواه به  پارچه و با شكوه مردم آزادى  مرداد با اعتصاب عمومى، يك١٦: از جمله نوشت
 ... انقالبى آردستان پيوست تاريخ جنبش

  ش گزار  براساس:تظاهرات ميليونى عليه جنگ در شهرهاى مختلف جهان *
 اسفند ماه به مناسبت دومين سالگرد حمله نظامى آمريكا به ٢٩ها، روز شنبه  خبرگزارى

  .اى در شهرهاى مختلف جهان برگزار گرديد هاى گسترده عراق، تظاهرات
ها،   خبرگزارى  گزارش  براساس:تظاهرات يك ميليون نفرى در دفاع از محيط زيست *

 شهر جهان در دفاع از محيط ٣٠يون نفر در  از يك ميل  آذر ماه، بيش١٢روز شنبه 
 به عدم پايبندى  المللى، در اعتراض اين تظاهرات بين. زيست، دست به تظاهرات زدند

تظاهرات توسط . هاى صنعتى، نسبت به رعايت وضعيت محيط زيست برگزار شد دولت
 .دهى شده بود المللى حفظ محيط زيست سازمان چندين نهاد بين

 نتايج نهايى همه پرسى در فرانسه آه   براساس:ساسى اتحاديه اروپاشكست قانون ا *
 ٨/٥٤ در اين همه پرسى »نه«وزارت آشور فرانسه منتشر آرده است، آارزار راى 

 . داده است درصد آرا را به خود اختصاص
 درصد از ٣/٦٢آم  ، دست٢٠٠٥ گزارشات، روز چهارشنبه اول ژوئن  براساس

  .قانون اساسى اتحاديه اروپا راى منفى دادنددهندگان هلندى به  راى
بدين ترتيب هلند، دومين آشورى اتحاديه اروپا است آه به قانون اساسى اين اتحاديه راى 

تواند سرنوشت اين قانون را تغيير دهد،  ها مى آراى منفى فرانسويان و هلندى. منفى داد
 . آنند آشور عضو اتحاديه اروپا، بايد آن را تاييد٢٥زيرا هر 

 آشور اين قانون اساسى را تصويب ٩ آشور عضو اتحاديه اروپا، تاآنون ٢٥از مجموع 
 .، يونان، مجارستان، ايتاليا، ليتوانى، اسلواآى، اسلوونى و اسپانيا آلمان، اتريش: اند آرده

 هزار عضو اتحاديه آارگران ٣٤، ٢٠٠٥ دسامبر ٢٠شنبه   روز سه:اعتصاب نيويورك *
به دنبال مذاآرات اتحاديه .  نيويورك آمريكا، دست به اعتصاب زدندحمل و نقل در

رانى و مترو نيوريورك با اداره حمل و نقل مترو  هاى اتوبوس آارگران و آارمندان بخش
انداز   حقوق آارگران، خدمات درمانى و ميزان پس  افزايش پلوتين در خصوص
نتيجه ماندن اين مذاآرات،   بى حمل و نقل و  سن بازنشستگى بخش بازنشستگى و آاهش
 .شنبه آغاز شد  از صبح روز سه اعتصاب در اين بخش

تئودور جونز، قاضى دادگاهى در بروآلين، در حكم خود مقرر داشته آه اتحاديه براى هر 
 .روزى آه اعتصاب ادامه يابد، يك ميليون دالر جريمه بپردازد

عتصاب آه اولين اعتصاب شهر بعد از ميكل بلومبرگ، شهردار نيويورك گفته است، اين ا
اين اعتصاب، .  ميليون دالر در روز هزينه به بار آورد٤٠٠تواند تا   سال است، مى٢٥

 معاون اتحاديه ٢ و  رييس. رفت و آمد هفت ميليون نفر را تحت تاثير قرار داده است
تاآنون ولى اين تهديدات . آارگران حمل و نقل نيوريورك را به دادگاه احضار شدند

 .نتوانسته است اعتصاب را بشكند
سرانجام اعتصاب سه روزه آارگران شبكه حمل و نقل نيويورك، بدون انعقاد قرارداد جديد 

اگر : راجر توساين، رهبر اتحاديه آارگرى حمل و نقل آمريكا گفته است. آار پايان يافت
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 احتمال آغاز اعتصاب هاى سازمان حمل و نقل نيويورك به نتيجه نرسد، مذاآرات با مقام
 .مجدد وجود خواهد داشت

رانى تهران،   بخشى از رانندگان اتوبوس:رانى تهران اعتصاب شرآت واحد اتوبوس *
اين اعتصاب، به دنبال بازداشت . ، دست به اعتصاب زدند٢٠٠٥ دسامبر ٢٦شنبه  روز يك

. ومه، آغاز شدرانى تهران و ح تعدادى از اعضاى سنديكاى آارگران شرآت واحد اتوبوس
هاى منصور   نفر به نام٨،  ، مامورين پليس٢٠٠٥ دسامبر ٢٢  _ ٨٤  دى١شنبه  روز پنج

 نژند آودآى، رضا ترازى، على  اسانلو، ابراهيم مددى، منصور حيات غيبى، عباس
  چنين مامورين پليس هم. زادحسين و غالمرضا ميرزايى را دستگير و بازداشت آردند

ها را  شدگان، اسناد سنديكايى و آامپيوترهاى شخصى آن زل بازداشتضمن بازرسى از منا
ها به دستور قاضى مرتضوى، دادستان تهران، و با حكمى  اين بازداشت. نيز با خود بردند

شدگان اعضاى  چه آه در حكم بازداشت آن. با امضاى قاضى محدث، انجام گرفته است
 براى بر هم زدن نظم  رقانونى و تالشسنديكا آمده است، اقدام به تشكيل سنديكاى غي

هاى جلسات هيات مديره ذآر  عمومى از طريق اعتصاب بوده است آه مستند به گزارش
  .شده است
رانى   دسامبر، صدها تن از رانندگان عضو سنديكاى شرآت واحد اتوبوس٢٥شنبه  روز يك

 دست به اعتصاب مزدها و دستگيرى فعالين سنديكا،  به آمبود دست تهران، در اعتراض
، »فردا«داود رضوى، راننده شرآت واحد و فعال سنديكا، در مصاحبه با راديو . زدند

شنبه دادستانى تهران در   به اقدام روز پنج شنبه در واآنش گفت، اعتصاب روز يك
 هزار نفر در شرآت ١٧حدود . دستگيرى هيات مديره و اعضاى فعال سنديكا اعالم شد

 .فعاليت دارندرانى  واحد اتوبوس
شدگان   تن از بازداشت  دسامبر شش٢٨سرانجام جمهورى اسالمى، روز چهارشنبه 

سنديكاى شرآت واحد تهران را آزاد آرد و فقط منصور اصانلو، يكى ديگر از اعضاى 
 .برد چنان در بازداشت به سر مى سنديكا، هم

 
صحنه جهانى، اعطاى ، در ٢٠٠٥يكى ديگر از وقايع مهم سال  : جايزه نوبل ادبيات*

هارولد، به دليل . جايزه نوبل ادبيات، به هارولد پينتر و پيام او به همين مناسبت بوده است
رانى وى، در  اما متن سخن. بيمارى در مراسم دريافت اين جايزه در استكهلم شرآت نكرد

. شته شد گذا  دسامبر در مراسم مقدماتى آآادمى نوبل به نمايش٧يك نوار ويديويى ضبط و 
هنر، حقيقت «رانى هارولد پينتر، تحت عنوان  هايى از سخن اجازه بدهيد با اشاره به بخش

 : را پايان ببريم٢٠٠٥ وقايع مهم سال »و سياست
مرز آشكارى ميان واقعيت و غيرواقعيت وجود ندارد، اين نكته :  نوشتم١٩٥٨در سال 

تواند هم حقيقى  مى. ى يا آاذب باشدحتما نبايد چيزى حقيق. شود شامل حقيقت و آذب هم مى
 .و هم آاذب باشد

.  واقعيت در هنر معتبر است من هنوز باور دارم آه اين ادعا معنا دارد و براى آنكاش
به عنوان . بنابراين به عنوان يك نويسنده بدان باور دارم، اما به عنوان يك شهروند نه

 ت؟حقيقت چيست؟ آذب آدام اس: شهروند، من بايد بپرسم
توان آن را به شكل قطعى  گز نمى هر. حقيقت در نمايشنامه هميشه يك معضل خواهد ماند

  جستن، آشكارا انگيزه آوشش.  جستجو آرد اش بايست در پى يافت، اما به ناچار مى
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حقيقت ناب اما اين است آه در هنر دراماتيك هرگز چيزى به عنوان تنها حقيقت ... ماست
ها با يكديگر در چالشند، همديگر  اين حقيقت. اى زيادى وجود دارنده حقيقت. شود يافت نمى
  گاهى حس. گيرند و در برابر هم آورند گيرند، به ريشخند مى نمايانند، ناديده مى را باز مى

 داريم، اما، آن حقيقت از ميان  ايم و در دستش اى چنگ انداخته آنيم بر حقيقت لحظه مى
 ...شود اپديد مىخورد و ن هايمان سر مى انگشت

. گيرند، در اين قلمرو جايى ندارد مداران آن را به آار مى گونه آه سياست زبان سياسى آن
ها  عالقه آن. اى به جستن حقيقت ندارند  شواهد، عالقه مداران، براساس تر سياست زيرا بيش

 .معطوف به قدرت و حفظ آن است
بايست در  و ناآگاهى به سر برند، مىتفاوتى  ها در بى بايست انسان براى حفظ قدرت مى

بنابراين ما . ناديده گرفتن حقيقت زندگى آنند، حتا در ناديده گرفتن حقيقت زندگى خودشان
 .آنيم در محاصره شبكه تارهايى تنيده از دروغ هستيم و از آن تغذيه مى

دام گونه توجيه شد آه ص دانند، حمله به عراق اين طور آه هر يك از حاضران مى همان
توانند در  ها مى العاده آشتار جمعى دسترسى دارد، آه تعدادى از آن حسين به سالح فوق

به ما اطمينان دادند آه . انگيزى به بار آورد  دقيقه شليك شوند و انهدام وحشت٤٥  عرض
به ما گفتند عراق با القاعده رابطه دارد و در جنايت . حقيقت اين نبود. اين عين حقيقت است

به ما گفتند عراق امنيت . حقيقت اين نبود. ، در نيويورك، سهيم است٢٠٠١امبر  سپت١١
 .حقيقت اين نبود. به ما اطمينان دادند آه اين عين حقيقت است. آند جهان را تهديد مى

شود آه اياالت متحده چگونه  حقيقت به اين نكته مربوط مى. حقيقت آامال چيز ديگريست
 ...خواهد آن را تجسم ببخشد ان درك آند و چگونه مى خود را در جه خواهد نقش مى
 از جنگ جهانى دوم، اياالت متحده از هر ديكتاتورى نظامى دست راستى در جهان  پس

آنم به  من اشاره مى. ها را روى آار آورد پشتيبانى آرد، در بسيارى موارد خود آن
 فيليپين، گواتماال، اندونزى، يونان، اوروگوئه، برزيل، پاراگوئه، هائيتى، ترآيه،

باعث و بانى موج ترور و وحشت در شيلى آمريكا بود، جنايتى . السالوادور، و البته شيلى
 .توان تطهير آرد و بخشود آه هرگز نمى

شود همه  آيا راست است؟ آيا واقعا مى. ها صدها هزار انسان آشته شدند در اين سرزمين
آرى، درست است، : ه نوشت؟ پاسخ اين استها را به پاى سياست خارجى اياالت متحد اين

اما طبيعى است آه مردم در . شود ها پاى سياست خارجى آمريكا نوشته مى همه اين جنايت
 .باره چيزى نداند اين

داد، رخ  حتا زمانى آه رخ مى. هيچ چيز زمانى رخ نداده است. هرگز رخ نداده است
رحمانه و  الت متحده سيستماتيك، مداوم، بىجنايات ايا. مسئله آسى نبود. مهم نبود. داد نمى

اين هر هم بايد بر عهده . گويند هاى آمى درباره آن سخن مى اما تنها انسان. شريرانه بود
آمريكا نسبتا خوب ياد گرفت آه چگونه در سراسر جهان قدرت را زير . آمريكا گذاشت

 و بالماسكه راه  ايشسو، به عنوان نيروى نيكى در جهان، نم نفوذ خود بگيرد و از آن
 ...يك عمل درخشان، حتا زيرآانه و بسيار موفق هيپنوتيزم. بياندازد

تهاجم به عراق، راهزنى بود، عمل پر جار و جنجال تروريسم دولتى بود آه اهانت مطلق 
اين تهاجم يك اقدام نظامى خودسرانه بود بر . گذاشت  مى المللى را به نمايش به قوانين بين

ها بر افكار عمومى، حرآتى بود  ز فريبكارى و دروغ و اعمال نفوذ رايج رسانهپايه تلى ا
 آزادسازى،  در جهت تثبيت آنترل نظامى و اقتصادى آمريكا در خاورميانه زير پوشش
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. پذير نبود  از اين آه همه توجيهات ديگر آمريكا ديگر توجيه يعنى آخرين حربه، پس
 عضو و مرگ هزاران هزار تن از مردم  ول نقضنمايشى مهيب از قدرتى نظامى آه مسئ

 .گناه است بى
شمار، انهدام  اى، اورانيوم تخليه شده، آشتار بى ما براى مردم عراق شكنجه، بمب خوشه

ارمغان آزادى و « را گذاشتيم  هدف، فالآت، حقارت و مرگ برديم و نامش منطق و بى بى
 .»دمكراسى براى خاورميانه

آار جنگى واجد  هاى انسانى و جنايت را بكشد تا به عنوان قاتل گروهآدم بايد چند انسان 
رو، به  از همين.  بكشد» از حد الزم بيش«شرايط شود؟ يك صد هزار؟ به نظر من وقتى آه 

،  اما بوش. المللى محاآمه شوند  و بلر بايد در دادگاه جنايى بين منظور اجراى عدالت، بوش
او تهديد آرد آه اگر . المللى را به رسميت نشاخت يى بيناو اصال دادگاه جنا. زيرك بود

هاى دريايى را  قرار باشد سرباز و يا سياستمدار آمريكايى به دادگاه آشانده شود، او ناوگان
المللى را به رسميت شناخته و از  اما تونى بلر، دادگاه جنايى بين. به جنگ خواهد فرستاد

 او  توانيم آدرس اگر دادگاه بخواهد ما مى.  است سرو، براى اجراى محاآمه در دستر همين
 ... داونينگ استريت، لندن١٠ هست خانه شماره  آدرسش. را بدهيم

 آشور است، آه البته ١٣٢ پايگاه نظامى در ٧٠٢اياالت متحده، در سراسر جهان، داراى 
جا راه پيدا   به آنها چگونه دانيم آه آن ما دقيقا نمى. سوئد در اين ميان استثنايى ارجمند است

 .جا هستند اند، اما به هر رو آن آرده
ها در حالت   تا از آن٢٠٠٠.  موشك اتمى داير و فعال است٨٠٠٠اياالت متحده داراى 

 ... دقيقه، پرتاب شود١٥  تواند، در عرض  قرار دارد و فورى مى باش آماده
ن، بنا بر شواهد، از دولت ها انسا هزاران هزار انسان در اياالت متحده، اگر نه ميليون

ها قدرت سياسى  دهد آه آن  شرمگين و خشمگين هستند، اما اوضاع نشان مى خويش
اما باز هم نگرانى، نبود امنيت و ترسى آه ما . گذارند، هنوز نه  نمى اى را به نمايش يگانه

 ... هستيم، ناپديد نخواهد شد هر روز در اياالت متحده شاهد رشدش
شود، حقيقى   مى پنداريم تصويرى آه از ما منعكس آنيم، مى آينه نگاه مىهنگامى آه به 

  ما در واقع تنها انعكاس. شود متر حرآت آنيم، تصوير دگرگون مى اما اگر يك ميلى. است
سوى  زيرا حقيقت در آن. گاهى نويسنده بايد آينه را بشكند. بينيم نهايت تصاوير را مى بى

 .شود آينه، به چشمان ما خيره مى
هاى غريب در واقعيت  ها و پديده من بر اين باورم آه با وجود همه تضادها، ناهمخوانى

وظيفه حياتى ما پديدار _  ناپذير و گريزناپذير روشنفكرى بنا بر اراده سخت، انحراف _
مان تعريف  مان و در جامعه ما به عنوان شهروند بايد حقيقت واقعى را در زندگى. شود مى

 .اين وظيفه، به ناگزير، امرى ضرورى است. ن دهيمآنيم و نشا
چه آه تقريبا از آف  اگر اين اراده در روياى سياسى ما تجسم نيابد، اميدى به برگرداندن آن

 .ايم، نيست، يعنى همانا شرف انسان داده
 

 ٢٠٠٥دسامبر  ٣٠
  
 .ت به چاپ رسيده اس١٦٣اى از اين مطلب، در نشريه جهان امروز  خالصه: توضيح *

 


