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   بین الملل  

جهان در سال 2014 

31 ژانویه – در این تاریخ انتشار کسی از شهر 
حلب در سوریه و موج مهاجرانی که شهر خود را 
ترک می کردند تا به پناهگاه های سازمان ملل در 
مرز این کش��ور بروند، جهان را شوکه کرد . هنوز 
هم این عکس مهمترین و تاثیرگذارترین عکس 

جهان در سال 2014 است .
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اول ژانویه- تعدادی از ایالت های آمریکا 
مصرف ماریجوانا را قانونی اعالم کردند. 
مرکز نظرسنجی »پیو« در همان روز اعالم 
ک��رد 54 درصد از آمریکایی ه��ا از قانونی 
ش��دن مص��رف ماریجوانا در این کش��ور 
اس��تقبال می کنند. در این تاریخ مصرف 
ماریجوانا و خرید آن در ایالت های ارگون، 

آالسکا و واشنگتن قانونی شد.  

11 ژانویه- آریل شارون نخس��ت وزیر سابق اسراییل و قصاب صبرا و 
ش��تیال در 11 ژانویه مرد. او از چهارم ژانویه س��ال 2006 به کما رفته بود و 

در تمام طول این مدت با کمک دستگاه به حیات نباتی خود ادامه می داد.  1
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26 فوریه – درگیری های طرفداران روس��یه در اوکراین باعث 
جنگ در منطقه دونتسک و لوهانسک شد و نا آرامی هایی را نیز در 

شبه جزیره کریمه به وجود آورد.  

اول فوریه – ویروس ابوال و انتشار آن در غرب آفریقا 
از این ماه آغاز شد. این ویروس که هنوز هم انتشار آن 
در آفریقا و سایر کشورهای دنیا ادامه دارد، در حدود 18 
هزار نفر را آلوده کرده و در حدود 6 هزار نفر در سراسر 

دنیا از این بیماری جان خود را از دست دادند. 

22 فوری�ه – پارلمان اوکراین رای به برکناری ویکت��ور یانوکوویچ داده و 
اعتراضات ناش��ی از نپیوستن به اتحادیه اروپایی در نهایت باعث کشته شدن 
100 نفر در کی یف شد. بهترین تصویر که می تواند اوج خسارات وارده به این 
شهر را بیان کنید، تصویری است که میدان استقالل این کشور است که در دو 

تاریخ قبل و بعد از اعتراضات به تصویر کشیده شده است.  

24 فوری�ه – تبهکارتری��ن م��رد در دنی��ا ک��ه بس��یاری از 
سازمان های اطالعاتی به دنبال او بودند دستگیر شد. »ال چاپو« 

رییس بزرگ ترین کارتل مواد مخدر در مکزیک بود. 

8 مارس – بوئینگ 777 هواپیمایی مالزی با شماره پرواز 
370 که پکن را به مقصد کواالالمپور ترک می کرد بر فراز 
منطقه خلیج تایلند به یک ب��اره از روی صفحه رادار محو 
ش��د. هنوز هم هیچ دلیل و مدرکی در خصوص چگونگی 
گم شدن این هواپیما ارائه نشده و از سرنوشت مسافران آن 

هیچ اطالعی در دست نیست.  

7 فوری�ه – المپیک س��وچی در 
روسیه آغاز به کار کرد. این المپیک 
یکی از بدترین المپیک های برگزار 
ش��ده در تاری��خ ب��ود. بس��یاری از 
امکاناتی که قرار بود به مس��افران و 
همچنین ورزشکاران ارائه شود، به 

آن ها ارائه نشد. 

10 مارس – کره ش��مالی اولین انتخاب��ات پارلمانی خود را 
برگزار ک��رد و کاندیداهای دولتی با 100 درص��د آراء پیروزی 

انتخابات شدند! 

28 آوری�ل - تحریم های اقتص��ادی جدید 
رییس جمهور ایاالت متحده علیه روسیه و افراد 
و شرکت های نزدیک به والدیمیر پوتین به اجرا 
گذاشته شد. در مقابل روسیه نیز تعداد زیادی از 
ش��خصیت های اروپایی و آمریکایی را تحریم 
ک��رده و واردات مواد غذای��ی از اتحادیه اروپا و 

کانادا و آمریکا را نیز ممنوع اعالم کرد. 

14 آوری�ل – در ح��دود 276 زن و 
کودک از مدرس��ه ای در نیجریه ربوده 
شدند. گروه بوکوحرام مسئولیت این کار 
را پذیرفت��ه و چندی بعد اعالم کرد همه 
دختران را به خانه بخت فرستاده است!  

16 آوریل – کش��تی کره ای بعد از یک جابه جایی و تغییر در 
مسیر که با مدیریت صحیح انجام نشده بود، غرق شد و بیش از 
290 دانش آموز کره ای در این حادثه جان خود را از دست دادند. 

27 می – در انتخابات ریاست جمهوری مصر بعد از کودتای 
ارتش در این کش��ور علیه دولت مرس��ی، میزان مشارکت به 
حدی پایین بود که انتخابات برای س��ومین روز متوالی تمدید 
شد. در نهایت السیسی برنده انتخابات ریاست جمهوری شد.  
سیسی در حالی خود را برای انتخابات آماده می کرد که بسیاری 
از طرفداران اخوان المس��لمین در مصر هن��وز هم به اقدامات 
ارت��ش در برکنار کردن ناگهانی ریی��س جمهور مردمی مصر 
معترض بودند. با روی کار آمدن سیس��ی بسیاری از کشورها 
اعالم کردند دولت کودتا را به رس��میت نمی شناسند اما بعد از  

مدتی نظرشان تغییر کرد .

5 می – در انتخابات سراسری هندوستان، گروه اپوزیسیون، حزب بهاراتیا 
جاناتا، 60 درصد صندلی های پارلمان را از آن خود و »نارندرا مودی« به عنوان 

نخست وزیر هندوستان انتخاب شد.

22 م�ی – ارتش سلطنتی تایلند، دولت موقت این کشور را به دلیل عدم توانایی در 
کنترل اعتراضات برکنار کرد. 

3 ژوئن - بشار اسد با کس��ب 80 درصد آراء به عنوان رییس 
جمهور سوریه انتخاب شد. 

5 ژوئن – گروه تروریستی داعش که 
تا پیش از این در سوریه فعال بود، در این 
تاریخ با هدف از بین بردن دولت شیعی 
نوری المالکی وارد منطقه شمال عراق 
ش��ده و عملیات هایی را ب��رای گرفتن 

بغداد آغاز کرد.
12 ژوئ�ن -ج��ام جهان��ی فوتبال در 
برزیل آغاز به کار کرد. این جام در حالی 
برگزار ش��د که برزیل شاهد صحنه های 
اعتراضی زیادی به مس��ایل اقتصادی و 
اوضاع معیشتی مردم بود. در نهایت آلمان 
17 ج��والی – بع��د از ی��ک آتش بس برنده جام جهانی فوتبال در این سال شد. 

5 س��اعته ب��رای رس��اندن کمک های 
انسان دوستانه به غزه، اسراییل عملیات 
زمینی علیه غزه را آغاز کرد. در همین روز 
هواپیمای مالزیایی با پرواز شماره 17 بر 
فراز اوکراین س��قوط کرد. کش��ورهای 
عضو اتحادی��ه اروپا، جدای��ی طلبان را 

مسئول این اقدام دانستند.  

اول جوالی – داعش ن��ام خود را تغییر 
داده و اعالم کرد در عراق و سوریه تشکیل 
»دولت خالفت اسالمی« داده است. خلیفه 
خود خوانده این گروه، ابوبکر البغدادی در 
مسجدی در موصل از مردم بیعت گرفت. 

8 جوالی – با باال گرفتن درگیری ها بین حماس و رژیم صهیونیستی، اسراییل 
عملیات »صخره س��خت« را که با نام جنگ 51 روزه غزه شناخته می شود، آغاز 
کرد. در این جنگ تعداد زیادی از کودکان غزه جان خود را از دست دادند و بسیاری 
از مکان های این منطقه از جمله مدارس و مس��اجد و خانه ها ویران شدند. در این 

جنگ بیش از 2100 فلسطینی جان خود را از دست دادند. 

15 ج�والی – رییس پارلمان و رییس 
جمهور عراق انتخاب شدند. 

8 اوت - ای��االت متحده با کمک نیروهای 
ائتالف��ی عملیات نظامی هوای��ی خود علیه 

9 اوت - مایکل براون نوجوان 16 س��اله سیاه پوست به دست داعش را در عراق آغاز کرد. 
پلیس آمریکا کشته شد و بعد از آن راهپیمایی های اعتراضی زیادی 

در آمریکا علیه تبعیض نژادی شکل گرفت.  

16 اوت – در فرگوس��ن ب��ه دلی��ل ب��اال گرفتن 
اعتراضات اعالم حکومت نظامی شد.  

31 اوت – چین از برگزاری انتخابات دموکراتیک در هنگ کنگ 
ممانعت کرد و بدین ترتیب اعتراضاتی در هنگ کنگ شکل گرفت 

که به انقالب چتر معروف شد.

25 س�پتامبر – دادس��تان کل آمریکا اریک 
هولدر از سمت خود استعفا داد. 

اول س�پتامبر – با حمله داعش 
به ش��هر س��نجار در س��وریه، در 
حدود 130 هزار پناهجو به سمت 

مرزهای ترکیه رفتند. 

2 س�پتامبر – نا آرامی ها در یمن سرانجام به 
نف��ع حوثی ها پایان یافت. آن ها در ش��هر صنعا 
اعتراضاتی به پا کرده بودند که در نهایت با رایزنی 
ب��ا دولت منصور هادی، 30 درص��د از کابینه به 

22 س�پتامبر – نیروهای ائتالفی عرب ب��ه رهبری آمریکا 
عملیات هوایی در سوریه را نیز آغاز کردند. 

18 س�پتامبر – همه پرسی در انگلستان برگزار شد اما 
با وجود تمام تالش ها برای جدایی اسکاتلند از انگلستان، 
مردم این منطقه رای به باقی ماندن در انگلستان دادند. 

22 اکتب�ر – م��رد 
پارلمان  به  مس��لحی 

کانادا حمله کرد. 

4 نوامبر – جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای کنگره، 
اکثریت مجلس سنا و نمایندگان را در دست گرفتند.

18 نوامبر - آغاز انتفاضه چاقو در س��رزمین های اشغالی، دو مرد 
مسلح به چاقو، به یک کنیسه در اورشلیم رفته و 5 نفر را کشتند.  

16 نوامبر - ناپدید 
شدن 43 دانش آموز 
مکزیک��ی موجی از 
اعتراضات را در این 

کشور رقم زد. 

21 نوامبر – همزمان با برگزار شدن انتخابات 
پارلمانی بحرین و تحریم این انتخابات از س��وی 
بس��یاری از مردم این کش��ور، م��ردم در بحرین 
همه پرس��ی برگزار کرده و خواهان تغییر ساختار 

حاکم بر این کشور شدند. 

24 س�پتامبر – پلیس به معترض��ان و چادرهای 
آن ها در هنگ کنگ یورش برد. 

24 نوامبر – چاک هیگل از سمت خود 
به عن��وان وزیر دفاع آمریکا اس��تعفا کرد. 
اختالفات می��ان او و اوبام��ا در خصوص 
چگونگ��ی مبارزه ب��ا داع��ش باعث این 
کناره گیری شد. در همین روز دادگاه عالی 
ایالت میسوری، رای به تبرئه پلیسی داد که 
مایکل براون را درش��هر فرگوسن به قتل 
رسانده بود. این کار موج جدیدی از خشم 
را بین سیاه پوستان ایجاد کرد. در وین نیز 
ایران و قدرت ه��ای جهانی به این نتیجه 
رسیدند که مذاکرات هس��ته ای را تمدید 
کرده و توافق ژنو برای 7 ماه ادامه پیدا کند.  

10 نوامبر – با وجود مخالفت دولت اس��پانیا با برگزاری همه 
پرسی برای تعیین سرنوشت استقالل کاتالونیا، مردم این منطقه 
در یک همه پرسی نمایشی ش��رکت کرده و 80 درصد رای به 
اس��تقالل دادند. مخالفت دولت با برگزاری این رفراندوم باعث 

ایجاد اعتراضات بسیاری در این کشور شده بود.  

29 نوامب�ر – دادگاه قاه��ره، مب��ارک را از 
 اتهاماتش مبرا کرد. این کار موجی از خش��م و

 نا امیدی را در سراسر مصر رقم زد.  

2 دس�امبر - نتانیاه��و دو تن از 
وزرای خود را از کابینه اخراج کرد و 
دستور به برگزاری انتخابات زودرس 
در سرزمین های اشغالی داد. این کار 
او به دلیل مخالفت وزرایش با طرح 

تشکیل دولت یهودی بود. 

4 دسامبر – دور تازه ای از اعتراضات در ایاالت متحده 
علیه حکم دادگاه به تبرئه پلیسی که اریک گارنر را کشته 
بود شکل گرفت. این دور از اعتراضات با این شعار همراه 

بود : »نمی توانم نفس بکشم«  
10 دسامبر – مجلس سنای 
آمریکا نتایج تحقیقات 6 س��اله 
خ��ود درباره اعمال ش��کنجه در 
زندان های س��یا را منتش��ر کرد. 
این تحقیقات به رسوایی حقوق 
بشری گس��ترده ای علیه آمریکا 

منجر شد.  

16 مارس – رفراندومی در کریمه برپا شد که بر اساس نتیجه 
آن این منطقه خودمختار از اوکراین جدا شد. 

21 مارس – روسیه رسماً الحاق کریمه به 
این کش��ور را تایید و نتایج همه پرسی در این 

منطقه را اعالم کرد. 

10 اکتب�ر – هیات جایزه صلح نوبل مالله  یوس��ف زی را به 
عنوان برنده جایزه صلح نوبل اعالم کرد. 

14 اکتبر – نیروهای ائتالفی در شهر کوبانی 
در س��وریه عملیات هوایی انج��ام دادند اما این 
نیروهای زمینی کردها بود که توانست شهر را از 

دست نیروهای داعش پس بگیرد. 

24 مارس- در طول یک جلسه 
فوری، ایاالت متحده، انگلستان، 
ایتالیا، آلمان، فرانسه، ژاپن و کانادا 
عضویت روسیه در گروه G8 را به 
دلیل مواضع این کشور در بحران 
اوکراین تعلیق کردن��د. در همین 
روز در مصر ی��ک دادگاه 529 نفر 
از طرفداران اخوان المسلمین را به 

مرگ محکوم کرد. 

13 اکتب�ر – پارلمان انگلستان کش��ور مستقل فلسطینی 
را ب��ه رس��میت ش��ناخت. ای��ن اقدام ب��ا اعتراض ش��دید 

رژیم صهیونیستی مواجه شد. 

25 می – پترو پروش��نکو، تاج��ر میلیاردر اوکراینی ب��ه راحتی انتخابات 
اوکراین را برد و به عنوان رییس جمهور این کشور انتخاب شد. 

ثمانه اکوان : س�ال 2014 سال پر 
خب�ری برای دنیا ب�ود. نمی توان گفت این س�ال 

بدترین س�ال در طول دوران بع�د از جنگ جهانی دوم بوده 
اس�ت اما میزان جنگ ها، انقالب ه�ا، اعتراضات و ب�ی ثباتی های 

سیاس�ی و امنیتی در سراسر جهان نش�ان داد که می توان سال 2014 
را به عنوان یکی از س�ال های بد و پر مخاطره برای انس�ان ها دید. از جنگ و 

نسل کش�ی داعش در عراق و سوریه گرفته تا جنگ 51 روزه غزه و نسل کشی 
که صهیونیست ها در این منطقه به راه انداختند، از اعتراضات به کشته شدن سیاه 
پوستان در آمریکا تا اعتراضات به حکم تبرئه فرعون مصر در این کشور، از سقوط 
هواپیمای مالزی گرفته تا غرق شدن کشتی در کره جنوبی، از ناپدید شدن کودکان 
در مکزیک تا دزدیده ش�دن دختران در نیجریه، هم�ه حوادثی بود که چهره 
دنیا را در س�ال 2014 تغییر داد. عکس ها و تصاویر مربوط به این سال از 

پرخشونت ترین و متاثر کننده ترین عکس هایی بود که می توان طی 
چند سال اخیر مشاهده کرد. در این صفحه مروری بر خاطرات 

مش�ترک جهانی از این س�ال صورت گرفته است و 
مهم ترین وقایع جهان در این سال مرور 

شده است. 


