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  این تصاویر به مناسبت روز جهاني ناشنوایان از مدرسه دخترانه باغچه بان در تبریز تهیه شده است که دختران کم شنوا و ناشنوا در آن به تحصیل مشغول هستند.
عکس: مینا نوعي / مهر

دغـدغـه هـاى طبیـبـانه

نگرانی از تصویب یک قانون صیانت دیگر
این بار در حوزه روان پزشکی و با پیش قدمی خود روان پزشکان

کاربرد کلمات گاهی باری پیدا می کند که از معنای 
اصلی شان فراتر است. این روزها کلمه «صیانت» 
چنین وضعیتی پیدا کرده اســت. «صیانت» حاال 
بیــش از آنکه ما را به یاد «محافظت» بیندازد، به 
یاد چیزهای دیگری می اندازد که اتفاقا با معنای 
لغت نامه ای دیگر این کلمه بی مناســبت نیست: 
«نگهبانی». «طرح صیانت از فضای مجازی» در ذهن بســیاری از ما نمونه ای شده از تعریف 
وارونــه «حمایت» در برخــی تصمیم گیری ها و متون قانونی؛ «صیانــت» به معنای ضمنی 
«محدودیت دسترســی» و «کودک انگاری مردم» در اســتفاده از فضای مجازی. حاال، «قانون 
حمایت از خانــواده و جوانی جمعیت» هم ما را به یاد «صیانــت» می اندازد؛ چرا که در این 
قانون، به نوعی، غربالگری ناهنجاری های جنینی منع و محدود شــده و متخصصان را نگران 
تولد کودکان دچار معلولیت ها و ناهنجاری های مادام العمر و درد و رنج خانواده های شــان 
کرده اســت. اظهارنظر و اعالم خطر انجمن های علمی پرشــمار و ســازمان هایی مثل نظام 
پزشکی هم نتوانست مجلس و سایر تصمیم گیرندگان را متوجه کند که این قانون مشکل ساز 
اســت. حاال کار به جایی رســیده که طبق این قانون، حتی دادن اطالعات علمی و مشــاوره 
پزشــکی درباره غربالگری دوران جنینی به مادران باردار و خانواده ها توســط پزشکان و کادر 
سالمت جرم انگاری شده اســت. این یعنی یا پزشک باید طبق اخالق حرفه ای پزشکی عمل 
کند، یا مطابق این قانون. چون این دو در تعارض با هم قرار دارند. شاید بتوان گفت این نتیجه 
قابل انتظار تصمیم گیری درباره موضوعات تخصصی توسط افرادی است که هم خودشان در 

آن زمینه تخصص کافی ندارند و هم قائل به بهره گرفتن از نظر متخصصان نیستند.
«الیحه سالمت روان» و بعد «الیحه حمایت از افراد مبتال به اختالالت روانی»

از چند سال قبل، گروهی از روان پزشکان و متخصصان سالمت روان، در قالب پروژه ای از 
طرف وزارت بهداشت، مسئول تدوین متنی مشابه Mental Health Act در برخی کشورهای 
دیگر شــدند. قرار بود این متن برخی گره های کار روان پزشــکی را بگشاید، و از همه مهم تر 
برخی مداخالت کم شمار اما پرچالش در شرایط ویژه کار با بیماران روان پزشکی را - به ویژه 
بســتری اجباری بیمارانی که به آن نیاز دارند- ضابطه مند کند. متنی تهیه شــد با جزئیات 
تخصصی و فنــی و اجرائی فراوان. جدای از اختالف نظرهایی که بین متخصصان در زمینه 
بخش هایی از این متن وجود داشــت، یک نگرانی بزرگ از ابتدا مطرح شــد: «تصویب متن 
تخصصی و علمی در زمینه فعالیت روان پزشــکی در مجلس با این خطر مواجه است که 
بخش هایی از متن با مصالح و دیدگاهی غیر از نظر کارشناســی علمی و پزشکی تغییر کند 
یا چنین چیزهایی بر آن افزوده شــود». گروهی از همکاران از ســال ها قبــل این نگرانی را 
مکرر اعالم کردند و متذکر شــدند که اصرار تدوین کنندگان آن متن پرجزئیات برای تصویب 
آن در مجلس می تواند به تبعات منفی بســیار مهم منجر شــود. پیشنهاد این گروه آن بود 
که الیحــه به صورت متنی موجز، و فقط در حد چند ماده ضروری که نیازمند وجود قانون 
اســت، تنظیم شود و ظرایف و جزئیات اجرائی آن به آیین نامه ای موکول شود که در وزارت 
بهداشت یا دولت تهیه می شود. به هر حال، و به دالیلی که هیچ وقت برای نگارنده روشن 
نشد، تدوین کنندگان الیحه، که اتفاقا از همکاران روان پزشک اند، این خطر و هشدار را جدی 

ندانستند و با اصرار و قاطعانه پیگیر پیشبرد پروژه بودند، و شاید هنوز هستند.
ترس از صیانتی شدن روان پزشکی

تجربه ماه های اخیر نشــان داده اســت که نگرانــی آن گروه بیراه نبوده اســت. برخی 
مصوبات و در رأس شان «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به وضوح نشان داد 
این خطر تا چه حد جدی اســت که متن الیحه در مجلس دچار تغییراتی شــود که هم با 
اصول علمی کار روان پزشــکی و هم با هدف اولیه تدوین کنندگان متفاوت و حتی در تضاد 
باشــد. این هم به وضوح دیده شــده است که اگر بنا باشــد، مجلس می تواند به تذکر یک 
انجمــن که هیچ، به نظر انجمن های بســیار هم وقعی ننهد و چیــزی را مصوب کند که بر 
اســاس معیارهایی غیر از معیارهای علمی پزشکی بنا گذاشته شده اند؛ و از وقتی که چنین 
متنی تصویب و تبدیل به قانون شد، تعریف جرم و مجازات بر مبنای آن انجام خواهد شد. 
قاعدتــا تدوین کنندگان الیحه اکنون باید باور کرده باشــند که الیحه ای که به مجلس رفت، 
دیگر در اختیار آنان نیســت تا جلو تغییرات ناخواســته را در آن بگیرند. کما اینکه بر اساس 
نامه اخیر انجمن ر وان پزشــکان به رئیس مجلس، گویا این انجمن و احتماال تدوین کنندگان 
الیحه دیگر حتی از ســیر بعدی و تغییرات احتمالی یا ســازمان ها و نهادهای دیگری که در 
تصویب آن ممکن اســت دخیل شده باشند بی اطالع است. انجمن روان پزشکان در نامه ای 
بــه رئیس مجلس درخواســت کرده کــه در جریان فرایند تصویب آن در مجلس باشــد و 
مجلس از نظرات متخصصان استفاده کند. این همان نگرانی است که گروهی از همکاران 
در سال های گذشته داشتند، و به صراحت و به تکرار اعالم کرده بودند و البته توسط کسانی 

که باید شنیده می شد، شنیده نشد.
حاال نگرانی از خطری اســت که در یک قدمی ماســت. اینکه ایــن الیحه در حین روند 
تصویب دچار تغییراتی شود که بر مبنای مصالحی غیر از مصالح و معیارهای پزشکی باشد. 
این یعنی تبدیل شدن الیحه ای که با نیت سر و سامان دادن به پرکتیس روان پزشکی و برای 
دفاع از حقوق بیماران نوشــته شده بود، به قانونی که ممکن است هم به بیماران و هم به 

پرکتیس اخالقی و حرفه ای روان پزشکی آسیب بزند.
حاال، باز هم، گروهی قابل توجه از ر وان پزشــکان به رئیس انجمن شان نامه ای نوشته اند 
و درخواست کرده اند که موضوع در مجمع عمومی ساالنه انجمن مطرح شود تا شاید این 
بار بتوانند هیئت مدیره انجمن شان را متقاعد کنند تا از طریق دفتر سالمت روان (که قاعدتا 
باید با این مشــکالت و دغدغه ها آشنا باشــد) و وزارت بهداشت و دولت، پیگیر استرداد این 
الیحه باشــد، تا الیحه ای جدید بر مبنای حداقل مواد قانونی الزم تنظیم و برای تصویب به 
مجلس داده شــود. امیدوارم با توجه به تجربیات اخیــر، آن دغدغه و نگرانی جدی گرفته 
شــود، و ر وان پزشکان و انجمن شان هر چه در توان دارند به کار گیرند تا به دست خودشان 

«روان پزشکی را صیانتی نکنند».

روان پزشک
نورولوژیستسامان توکلی

بابک زمانی

پزشکان و جامعه پزشــکی ایران زاده یا همزاد بحران هستند. 
بســیاری از مــا دوران دانشــجویی و انترنــی خــود را در حالــی 
گذرانده ایم که شــهر در حکومت نظامی بود. اندکی بعد شــاهد 
جنگ شهری، حضور تانك در بیمارستان و درگیری کنار مجروحان 
انقالب در ســال ٥۷ بودیم. ما به کار خود مشغول بودیم. بسیاری 
از ما دوران دانشــجویی خود را زمانی آغاز کردیم که کشــور مورد 
هجــوم خارجی قرار گرفته بود، بخش هــا ویران و گردوخاك اتاق 
عمل ها را گرفته بود، شهرها در خاموشی و آژیر! و مردم در هراس 
فــرو رفته بودند. مــا اما کار خود را فرامــوش نکردیم. به نوبت و 
بــا نظم حتی تا پشــت خاکریز خط مقدم هــم می رفتیم و گهگاه 
بر خاك هم می افتادیم. بســیاری از ما دســتیاری خود را در زمانی 
گذراندیم که اورژانس ها و بخش های ما هیچ گاه آرامش مداومی 
احساس نکرد. گاه شــبی تا صبح در کار درمان مجروحانی بودیم 
که به رشــته ما هم مربوط نبودند، اما با ســرعت از بیمارستان ها 
تخلیه می شدند. گاه بیمارانی را می دیدیم آشفته و نگران که بیش 
از بیماری خود، نگرانی های دیگری داشــتند؛ نگرانی هایی که ما را 
هم نگران می کرد، اما ما همواره پشــت ماسك سالمت بی تفاوت 

به نظر می رسیدیم.

کرونا وقتی آمد که سیستم ســالمت کشور از کمترین امکانات 
تهی شــده بود؛ بیمارســتان های دولتی و دانشگاهی به خصوص 
در مســائل ضروری تر ســالمت در تنگدســتی قرار گرفته بودند و 
اینکه تالش می شــد با تقویــت خرافه در کار پزشــکی از اهمیت 
اقدامات پزشــکی در اذهان مردم کاســته شود. تنها ستون فقرات 
ما بیمارســتان هایمان بــود و خون هایمان تنها چیــزی بود که در 

رگ هایشان جاری شد. این بار هم از پا ننشستیم.
در همه حال بی  دغدغه راســت و چپ، فقیر و غنی، تنها و تنها 
به درمان می اندیشــیدیم و ســالمت بیماران مهم ترین دغدغه ما 
بود؛ اگرچه پوســت و گوشــت ما بیش از هر کس دیگری سرما و 
گرمایی را که زیر پوســت شهر جریان داشــت، احساس می کرد و 
گاه بی تابمان می کرد. تا پای جان در راه اســرار بیماران ایستادگی 
کردیم. دم برنیاوردیم و سوگند زیر پا نگذاشتیم. هر آنچه از دست 
برآمد، کوتاه نیامدیم. هزار بلندگوی ســکوت ناپذیر نتوانســت در 
ایمــان و اعتماد مردم به ما و مرجعیتی که از دانش مدرن ریشــه 

می گرفت، خدشه ای وارد آورد.
خالصــه اینکــه تیرهای بــال و بحران هــای متعــدد جامعه 
پزشــکی ای پدید آورد دردآشنا؛ نه تنها آشــنا به درد جان و تن که 
آشــنا به دردهای جامعه و توده های مردم. هر کس هســتید و هر 
توانی دارید، به این گروه نوخاســته، این تنها دستاورد سال ها پیکار 
و بــال، اعتماد کنید. امنیت، اســتقالل و بی طرفــی او را که اصلی 
بین المللی اســت، تضمین کنید و به رســمیت بشناسید. نمادها و 
محمل هایــش را به خــودش واگذارید. تردیــد نکنید عدم رعایت 

استقالل کار پزشکی از هر سو، عین ناامنی و اغتشاش است.

طبیبان جان

دختــران  کشــتار  بــه  اعتراض هــا 
افغانســتانی در یک آموزشــگاه آمادگی 
کنکــور در کابل ادامــه دارد. انفجار در 
آموزشــگاه کاج در غرب کابل، منجر به 
کشــته و زخمی شــدن بیش از ۱۴۰ نفر 
شــد. گوترش روز شنبه در صفحه توییتر 
خود نوشت: «مقامات کنونی باید از حق 
دسترســی همه افغان ها بــدون در نظر 
داشت قومیت و جنســیت آنها حمایت 

کنند».
این حمله صبح روز جمعه در منطقه 
دشــت برچی، جایی که اکثریت شیعه و 
هزاره زندگی می کردند، رخ داد. به گفته 
یکی از کارمندان مرکز آموزشــی کاج که 
حمله در آن رخ داده است، یک مهاجم 
انتحاری پیش از اینکه وارد صنف درسی 
شود و مواد منفجره همراهش را انفجار 
دهد، دو نفــر از محافظان ایــن مرکز را 
کشــت. این مهاجم پیــش از انفجار به 
کرده  تیرانــدازی  دانش آموزان  ســمت 
است. عالوه بر کشته شــدگان، ده ها نفر 
در این حمله زخم برداشــتند و بیشــتر 
ایــن حمله، دختران هســتند.  قربانیان 
تاکنون کســی مســئولیت این حمله را 
بر عهده نگرفته اســت؛ اما در گذشــته 
مسئولیت چنین حمالتی را معموال گروه 

داعش بر عهده می گرفــت. پس از این 
اتفاق کاربران در شــبکه های اجتماعی 
و توییتر با هشــتگ «نسل کشی هزاره ها 
را متوقــف کنید» فارســی و انگلیســی 
توانستند آن را به ترند تبدیل کنند و بیش 
از ۲۷۵ هزار توییت در این زمینه منتشــر 

شده است.
«یک هزاره داغدار در چنگ طالب!»، 
«بایــد هزاره باشــی تا این همــه درد را 
حس کنــی...!»، «برای روشــنایی، برای 
آگاهی و برای آزادی صــدا بلند کنیم»، 
«در سوگ هم نسالن، هم صنفی، هم تبار 
و هم سرشــت / بــا یک صــدا بگوییم و 
فریاد بزنیم نسل کشی هزاره ها را متوقف 
کنید» از جمله نظرات کاربران اســت و 
همچنیــن برخی عکس هایی به شــدت 
تأثیرگذار را از مجروحان و کشته شــدگان 
این کشــتار منتشــر می کردند و به عنوان 
«زخم هایی که به جرم دانایی به صورت 
نقــش بســته» از آن یــاد می کردنــد. 
همچنین تظاهرات دانشجویان دختر در 
دانشگاه های هرات و بامیان، کابل و چند 
شهر دیگر برگزار شد. آنها فریاد می زدند : 
« تحصیــل حــق ماســت » ، «تحصیــل 
و تعلیــم گنــاه نیســت»، «امنیت حق 
ماست»، «ما امنیت می خواهیم»، «مرگ 

بر دشــمنان دانایی»، «ما یکی هستیم»، 
«به ما محلق شوید» و شعار اصلی شان 
ایــن بــود کــه «نسل کشــی هزاره ها را 
بــه گــزارش روزنامه  متوقــف کنید!». 
هشــت صبح که سعی می کند همچنان 
صدای مردم افغانســتان باشــد، یکی از 
تظاهرات هــای زنــان در اعتراض به این 
کشــتار به شدت توســط طالبان سرکوب 
شــده اســت و زنــان و دختــران مورد 
ضرب و جرح قــرار گرفته اند و برخی از 
آنها با قنداق هــای تفنگ بر پهلوی زنان 
می کوبیدند، به طوری کــه چند زن روانه 
بیمارستان شــدند و حتی به شلیک تیر 
هوایی بــرای پراکنده کردن زنان مبادرت 
کردند، وســایل خبرنگاران ضبط شده و 
موبایل برخی از آنان شکسته شده است. 
زنان و دختران با شــعارهای «نسل کشی 
جنایت اســت، خاموشی خیانت است»، 
«عدالت عدالت، خســته ایم از جهالت»، 
«نسل کشی هزاره را متوقف کنید» و « نه 
به اســتبداد و پیش به  سوی آبادی» در 

این تظاهرات شرکت کرده بودند.
طالبــان چنــان فضایــی از رعــب و 
وحشــت به وجود آورده است که برخی 
منابــع مردمــی بــه رســانه ها گفته اند 
خانواده های قربانیان، ســوگوار هســتند 
و نمی توانند جزئیات بیشــتری از تعداد 

قربانیان ارائه کنند.
از سوی دیگر، ریچارد بنت، گزارشگر 
ویژه حقوق بشــر ســازمان ملــل برای 
افغانستان در رشته توییتی این حمله را 
«جنایت  بین المللی» توصیف می کند. او 
می گوید: «حمله بر مراکز آموزشی مردم 
هزاره و شــیعه باید متوقف شود. حمله 
به آینده افغانستان را پایان دهید. جنایت 
بین المللــی را بس کنیــد». هرچند این 
اعتراض های بین المللی چندان شــنیده 

نمی شود.

همسایه ها

سریال تاج و تخت - فصل دوم - ۲۰۱۲ - دیوید نوتر
تایوین لنیستر (چارلز دنس) : هیچ وقت فراموش نکن کی هستی.

 بقیه دنیا هم فراموش نمی کنن.
اونی که هســتی رو مثل یه زره تنت کن و اون وقته که کسی نمی تونه ازش برای آسیب زدن بهت استفاده کنه. یه شیر هیچ وقت خودش رو 

نگران افکار یک مشت گوسفند نمی کنه. 

دیـالـوگ روز

سیماى یک مرد خشمگین

فیلیپین و تالش برای فراموشی 
پس از پیروزی «فردیناند مارکوس جونیور» در انتخابات 
ریاست جمهوری فیلیپین و بازگشــت غیرقابل تصور او 
به عرصه سیاســت، ریاست این کشــور یک بار دیگر در 
اختیار یکی از اعضای خانواده مارکوس قرار گرفت. پدر 
مارکــوس (فردیناند امانوئل ادارلین مارکوس) در ۱۹۸۶ 
و در نتیجه «انقالب قدرت مردم» فیلیپین سرنگون شد. 
فردیناند مارکوس از ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۶ زمام قدرت را در فیلیپین برعهده داشت اما با اعتراضات وسیع در این 
کشــور، حکومت وی در این ســال ساقط و وی مجبور به ترک کشور شد. دیکتاتور پیشین فیلیپین در سال 

۱۹۸۹ در تبعیدگاهش در ایالت هاوایی درگذشت.
تبعید در اول زندگی

بونگ بونگ که متولد ۱۹۵۷ اســت، در ۲۳ ســالگی به عنوان معاون فرماندار ایلوکوس نورته (۱۹۸۰-
۱۹۸۳) انتخاب شد که به  دالیلی از سمت خود استعفا داد. مارکوس در اوایل سال ۱۹۸۵ توسط پدرش 
به عنوان رئیس هیئت مدیره شــرکت ماهواره ای ارتباطات فیلیپین منصوب شــد. پس از تبعید خانواده 
مارکوس در ســال ۱۹۸۶، کمیسیون ریاست جمهوری ســه فرزند مارکوس از آنچه دادگاه عالی فیلیپین 
به عنوان «ثروت به دست آمده از راه نامشروع» تعریف می کند، به طور قابل توجهی بهره مند شدند. پس از 
مرگ پدرش در سال ۱۹۸۹ اجازه بازگشت اعضای خانواده مارکوس به فیلیپین برای مواجهه با اتهامات 
مختلف داده شــد. از اولین کسانی بود که به کشور بازگشت و به زودی به دنبال مناصب سیاسی بود. در 

سال ۱۹۹۱ به عنوان نماینده ناحیه دوم «ایلوکوس نورته» در مجلس نمایندگان فیلیپین انتخاب شد.
در ۲۷ جــوالی ۱۹۹۵، قاضی دادگاه، مارکوس را به هفت ســال زندان و جریمــه دوهزارو ۸۱۲ دالر 
آمریکا به اضافه مالیات های معوقه به  دلیل فرار مالیاتی در عدم ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد محکوم 
کرد. مارکوس متعاقبا به دلیل محکومیت خود به دادگاه تجدید نظر اعتراض کرد. در ســال ۲۰۲۱، دادگاه 
محاکمه منطقه ای شــهر کزون تأیید کرد که هیچ سوابقی در پرونده مارکوس وجود ندارد که عوارض و 
جریمه های مالیاتی مربوطه را تسویه کند. دادگاه او را به پرداخت مالیات بر درآمد به مبلغ حدود ۶۷ هزار 

پوند، شامل جریمه ها و هزینه های اضافی، محکوم کرد.
پیروزی قاطع در انتخابات

فردیناند مارکوس پسر و همنام دیکتاتوری ســابق این کشور و معروف به «بونگ بونگ» در انتخابات 
ریاست جمهوری فیلیپین توانست رقیب خود «لنی روبردو»، معاون رئیس جمهوری این کشور را شکست 
دهد. او دومین فرزند و تنها پسر رئیس جمهور سابق فردیناند مارکوس پدر است. پس از مرگ پدرش در 

سال ۱۹۸۹، به خانواده اش اجازه داده شد به فیلیپین بازگردند تا با اتهامات مختلف روبه رو شوند.
او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ با قاطعیت پیروز شد. مارکوس نزدیک به ۵۹ درصد از آرا 
را به دست آورد و اولین نفری شد که از زمان تأسیس جمهوری پنجم در سال ۱۹۸۶ با اکثریت آرا انتخاب 
شد. او در ۲۵ می  ۲۰۲۲ رسما توسط کنگره به عنوان رئیس جمهور منتخب معرفی شد. رئیس جمهوری 
جدید وعده داد در طول دوره شش ساله زمامداری ضمن پاسداشت میراث پدرش، برای اتحاد و آینده ای 
بهتر تالش کند. با پیروزی مارکوس به عنوان عضوی از خانواده ثروتمندش قدرت یک بار دیگر در اختیار 

یکی از اعضای این خانواده قرار گرفته است.
فردیناند مارکوس در ســخنرانی مراسم تحلیف که بازتابی از شعارهای کارزار انتخاباتی بود تأکید کرد: 
«ما اینجا هســتیم تــا خانه را تعمیر کنیم، آن را کامــل کنیم و دوباره محکم بایســتیم». او در این دوره از 
انتخابات ریاست جمهوری که جنجالی ترین انتخابات ریاست جمهوری نام گرفت، رقیب خود «لنی روبردو»، 
معاون رئیس جمهوری این کشور را شکست داد و تقریبا دو برابر رقیبش رأی به دست آورد. او در این کارزار 
انتخاباتی بر «اعتقاد مردم به اتحاد» تمرکز داشت. اتحاد فرزندان رهبر سابق فیلیپین باعث ترکیب و تقویت 
قدرت رأی پایگاه  سیاســی خانواده های آنها در شمال و جنوب شد اما نگرانی فعاالن حقوق بشر را تشدید 
کرد. فردیناند چندی پیش صد و پنجمین سالروز تولد پدر دیکتاتور و همنام خودش را به عنوان یک روز جشن 
و تعطیل عمومی در استان «ایلوکوس نورته» تصویب کرد. او قصد دارد وجهه پدرش و خانواده مارکوس 
را با دســت زدن به چنین اقداماتی پاک کند. قربانیان دیکتاتوری اعتقاد دارند هنوز به  عدالت نرســیده اند، 

ثروت های غارت شده هنوز برگردانده نشده و تا به حال حتی نشانه ای از عذرخواهی وجود نداشته است.
اتهامات

کمپین او همچنین متهم به سفید کردن نقض حقوق بشر و غارتی است که در دوران ریاست جمهوری 
پــدرش رخ داد. او همچنین به تقلب مالیاتی، از جمله امتنــاع  از پرداخت مالیات بر امالک خانواده اش 
و ارائه نادرســت از مدرک تحصیلی اش در دانشگاه آکســفورد متهم است. مارکوس هنوز به دروغ ادعا 
می کند که مدرک خود را از دانشــگاه آکســفورد دریافت کرده  اما آکسفورد در ســال ۲۰۱۵ تأیید کرد که 

مارکوس تحصیالت خود را به پایان نرسانده است.
در ۱۸ نوامبــر ۲۰۲۱، رئیس جمهــور رودریگو دوترته در یک ســخنرانی تلویزیونی ادعا کرد  یک نامزد 
خاص برای انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۲ فیلیپین ظاهرا کوکائیــن مصرف می کند. چند روز پس از 
ادعــای فوق، مارکوس آزمایش مواد مخدر کوکائین  از طریق نمونه ادرار را در یک مرکز پزشــکی معتبر 
انجام داد و نتیجه منفی را با یک یادداشت آنالین توسط مؤسسه پزشکی که قانونی بودن آزمایش را تأیید 

می کرد، به مقامات مجری قانون ارائه کرد.
سیاست خارجی

ادامه همکاری ها با آمریکا در حوزه های مختلفی چون استفاده از انرژی تجدیدپذیر، توسعه کشاورزی، 
اصالحات اقتصادی و حذف مشکالت مربوط به قاچاق مواد مخدر از مهم ترین اولویت های رئیس جمهور 

فیلیپین است. از سوی آمریکا نیز تقویت همکاری امنیتی با متحدش از اولویت باالیی برخوردار است.
فیلیپین رســما اعالم کرده درصورتی که تنش بین چین و تایوان شــدت گیرد، دولت مانیل به آمریکا 
اجــازه می دهد تا از پایگاه های نظامی اش در این کشــور اســتفاده کند. آمریــکا و فیلیپین به طور منظم 
گفت وگوهایی را برای تعمیق ائتالف دامنه دار امنیتی بر اســاس معاهده دفاع مشــترک و سایر توافق ها 
از جمله توافق همکاری دفاعی گســترش یافته ۲۰۱۴ انجام داده اند. ما با چشم انداز رو به جلو به  دنبال 
پیشــبرد موضع ائتالف دفاعی و رســیدگی به چالش های در حال ظهور و جدید هستیم. ما می خواهیم 
پروژه های زیرســاختی خود را بر اســاس این توافق ادامه دهیم. بر اساس این توافق، نیروهای آمریکایی 
مجاز به حضور نظامی چرخشی و موقت در چندین پایگاه در فیلیپین هستند. تعداد پرسنل بازدید کننده 
آمریکا به  میزان فعالیت هایی که باید توســط دو کشور تأیید شوند، بســتگی دارد. در حال حاضر مانیل و 
واشنگتن برای افزایش تعداد پایگاه های نظامی در فیلیپین که پرسنل آمریکایی نیز بتوانند از آنها استفاده 

کنند، در حال گفت وگو هستند.

جنایت در هزاره

تحلیلگر بین الملل
محمود فاضلی


