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ترکی�ه: »رج��ب طیب اردوغ��ان« رئیس جمهور 
ترکیه ب��ا »صباح األحمد« امیر کوی��ت تماس تلفنی 
برقرار کرده و به بحث و گفت وگو درباره روابط دوجانبه 
پرداخت.  اردوغان همچنین برای امیر کویت صحت و 
س��امتی و برای ملت این کشور شکوفایی و پیشرفت 
را آرزو ک��رد. تماس تلفنی اردوغ��ان با امیر کویت در 
حالی اس��ت که از دو هفته پی��ش تنش بین آمریکا و 
ترکیه بعد از بازداش��ت و محاکمه »اندرو برانس��ون«، 
کش��یش آمریکایی مقیم ترکیه به اتهام دست داشتن 

در کودتای نافرجام وارد فاز جدیدی شد.

پاکستان: کمیسیون نظارت بر انتخابات پاکستان 
پس از اضافه شدن سهمیه اقلیت ها و زنان به نمایندگان 
مجلس ملی آرایش نهایی پارلمان که حکایت از حضور 
158 نماینده توس��ط ح��زب تحریک انص��اف دارد را 
مش��خص کرد. حزب تحریک انصاف ب��ا 158 نماینده 
س��همیه بیش��تری در مجلس ملی دارد و حزب مسلم 
لیگ ش��اخه نواز ش��ریف با 82 نماینده در رده بعدی 
قرار گرف��ت. حزب تحریک انصاف ک��ه در 116 حوزه 
انتخاباتی پیروز شده بود توانست با جلب نظر 9 نماینده 
دیگر 125 نفر را با رأی مستقیم به مجلس وارد کند. از 
سوی دیگر اضافه شدن 28 نماینده زن و 5 نماینده از 
اقلیت های مذهبی حزب تحریک انصاف توانست 158 

نماینده در مجلس ملی بدست آورد.

تون�س: هزاران نف��ر از مردم تونس ب��ا برگزاری 
تظاهرات مخالفت خود را با اصاحات پیشنهادی ضد 
اس��امی در این کشور اعام کردند. شرکت کنندگان 
در ای��ن تظاهرات که بنا ب��ه دعوت هیأت »هماهنگی 
دفاع از قرآن و قانون اساس��ی« برگزار شد با در دست 
داشتن نس��خه هایی از قرآن اعام کردند که با خون 

خود از اسام دفاع می کنند.

ذرهبین

ترامپ به رکورد ریچارد نیکسون رسید
میزان نارضایتی عمومی از عملکرد دونالد ترامپ اکنون با ریچارد نیکسون، 

تنها رئیس جمهور آمریکا که از سمت خود استعفا کرد، برابری می کند.  
می��زان نارضایتی عمومی از عملک��رد دونالد ترام��پ )۴5درصد( اکنون با 
ریچارد نیکسون، تنها رئیس جمهور آمریکا که از سمت خود استعفا کرد، برابری 
می کند.  بر اس��اس نظرس��نجی جدید س��ی ان ان، تنها 20 درصد از آمریکایی از 
عملکرد رئیس جمهورش��ان رضایت دارند و بیش از ۴5 درصد از آنها از سیاست های 
وی ناراض��ی هس��تند.  در ۴۴ س��ال قبل نیز »ریچارد نیکس��ون« با چنی��ن میزانی از 

نارضایتی عمومی از عملکردش روبرو بود.
 ریچارد نیکسون در دوره دوم ریاست جمهوری اش با رسوایی واترگیت روبرو شد که 
او را مجبور به استعفا کرد. نیکسون در 22 آوریل 199۴ در سن 81 سالگی درگذشت. 

ترامپ ادعا دارد که توانسته بهترین رئیس جمهور آمریکا باشد.

بحران 
اطمینان مودی به پیروزی 

نخست وزیر هند با بیان اینکه در انتخابات پارلمانی 2019 با اکثریت پیروز 
می شود، تاش های اپوزیسیون برای مخدوش کردن افکار عمومی بابت ناکامی 
دولت نارندرا مودی در تحقق وعده های توس��عه اقتصادی سریع و اشتغال زایی 
بیش��تر برای جوانان را زیر س��وال برد. نارندرا مودی گف��ت دولت او به رهبری 

حزب بهاراتیا جاناتا به ارتقای وضعیت زندگی تمام شهروندان، متعهد است.
 اخیرا نگرانی هایی ایجاد ش��ده اس��ت مبنی بر اینکه دولت مودی قادر نیس��ت 
گروه های حاشیه ای جبهه راستگرا را که برای تضعیف نهاد سکوالر هند از طریق حمله 
به اقلیت مسلمان هند تاش می کنند، کنترل کند. الزم به ذکر است مودی  گفت: قطعا 
ما تعداد کرسی های بیش��تری نسبت به انتخابات گذشته به دست می آوریم و اطمینان 
دارم که می توانیم رکورد تعداد کرسی هایی که ائتاف دموکراتیک ملی به دست آورده، 

بشکنیم و به شگفتی بزرگتری دست یابیم. 

شبه قاره 
آبه به دنبال نخست وزیری

ش��ینزو آبه نخس��ت وزیر ژاپن اع��ام کرد که وی می خواه��د در انتخابات 
رهبری حزب حاکم که قرار اس��ت در بیس��تم ماه س��پتامبر برگزار شود، نامزد 

شود.
 اگر ش��ینزو آبه، نخس��ت وزیر ژاپن در انتخابات پی��ش رو به عنوان رئیس 
حزب حاکم انتخاب ش��ود در این صورت به احتمال بس��یار می تواند در سمتش 
به عنوان نخست وزیر ژاپن ابقا شود. سال گذشته میادی حزب دموکراتیک لیبرال 
ژاپن تصمیم گرفت که به رهبران حزب امکان انتخاب برای س��ه دوره سه ساله به جای 
دو دوره س��ه س��اله را داد. این مس��اله این فرصت را به آبه تا پایان سپتامبر 2021 در 
ق��درت باقی بماند. آبه در حالی نامزدی خود را اعام کرده که وزیر دفاع پیش��ین ژاپن 
نیز تمایل خود را برای کاندیداتوری در این حزب اعام کرده اس��ت. البته وی در دوران 

انتخابات رهبری این حزب در سال 2012 نیز نامزد شده بود.

 شرق آسیا 

نژادپرستی سیستماتیک 
علی تتماج 

نژادپرس��تی و ضدیت با آن واژه ای اس��ت که در ادبیات 
حقوق بشری جهان به کرات به کار رفته است در حالی که در 
جوامع بشری نیز اقداماتی در این عرصه صورت گرفته چنانکه 
یک س��ال پس از حادثه شارلوتسویل در ویرجینیای آمریکا، 
جمعی از مردم این ش��هر ب��ا برگزاری راهپیمای��ی، هرگونه 
خش��ونت های نژادپرس��تی را محکوم کردند. راهپیمایی روز 
11 اوت  ]21 مرداد ماه[ س��ال گذشته، نژادپرستان در شهر 
شارلوتسویل ایالت ویرجینیا، در پی درگیری میان گروه های 
طرفدار برتری نژادی سفیدپوس��ت ها )سفیدبرترپندارها( –از 

قبی��ل نئونازی ها و گروه نژادپرس��ت ک��و کاکس کان– و 
معترضان به نژادپرستی، به خشونت کشیده شد. 

در همان روز، یک دستگاه خودرو با سرعت زیاد، شماری 
از معترضان به تجمع نژادپرس��تان را زی��ر گرفت. بر اثر این 
حادثه، یک نفر کش��ته و 21 نفر نیز زخمی شدند. همزمان با 
س��الگرد این حادثه مقام��ات آمریکایی و البته اروپایی نیز در 
باب محکومیت نژادپرستی صحبت کردند چنانکه مرکل صدر 
اعظم آلمان ادعا کرده در این کشور نژادپرستی معنایی ندارد. 
البته این ادعای مرکل در حالی مطرح می شود که آلمان در 
نیمه ابتدایی س��ال 2018 ح��دود 627 حمله به پناهندگان 
خارج از مح��ل اقامت آن ها و همچنین 777 حمله به محل 
اقامت آن ها وجود داشته است که در اثر آن حدود 120 نفر 

مجروح شدند. 
حال این س��وال مطرح می ش��ود که ریش��ه گس��ترش 
نژادپرس��تی در آمریکا و اروپا چیست و چرا ادعای سران این 

کشورها مبنی بر مقابله با نژادپرستی به حقیقت نمی پیوندد؟ 
پاس��خ به این پرس��ش را در س��اختار حاکم ب��ر این جوامع 
می توان جس��تجو کرد. گزارش های نهادهای حقوق بش��ری 
نش��ان می دهد که در درون آمری��کا تبعیض علیه اقلیت های 
دینی و نژادی به ش��دت باالس��ت چنانک��ه از دو نیم میلیون 
زندانی دو س��وم آن س��یاه پوست هس��تند جالب توجه آنکه 
اکثر کش��ته شده ها به دس��ت پلیس را سیاه پوستان تشکیل 
می دهند در حالی که پلیس های س��فید پوست خاطی هرگز 
مجازات نشده و تبرئه شده اند. اعمال محدودیت های گسترده 
علی��ه التی��ن تبارها و مس��لمانان از دیگر مس��ائل مطرح در 

آمریکاست. 
جالب آنکه دولتمردان آمریکا خود نژادپرست ترین ساختار 
را ایجاد کرده اند چنانکه از جنگ افغانس��تان با عنوان جنگ 
صلیبی یاد می کنند و ادعا دارند که این فقط آمریکاس��ت که 

می تواند جهان را بسازد و سایرین باید مطیع باشند. 

معرفی اسام به عنوان تروریسم بعد دیگر این نژادپرستی 
را نش��ان می ده��د. در جوامع اروپایی نیز به ک��رات این نوع 
رفتاره��ا دیده می ش��ود چنانکه قوانین ضد حج��اب در این 
کشورها و محدود سازی حقوق مسلمانان و پذیرش گزینشی 
پناه جوی��ان به گون��ه ای که بعض��ا فقط مس��یحیان پذیرفته 
می ش��وند بر این ام��ر دامن می زند. نکته مه��م آنکه همین 
کش��ورهای مدعی حقوق بش��ر درباره رفتارهای نژادپرستانه 
رژیم صهیونیس��تی که این روزها در قالب قانون کشور یهود 
صورت می گیرد س��کوت ک��رده و از آن حمایت می کنند این 
رفتارها س��ندی بر ماهیت نژادپرس��تانه سران غرب است که 
زمینه س��از ترویج و گس��ترش چنین تفکری در میان افکار 

عمومی  غرب می شود. 
ل��ذا مقابله با س��ران غرب خود راهکاری ب��رای مقابله با 
رفتارهای نژادپرس��تانه است که می تواند تحقق بخش حقوق 

فردی و جمعی باشد.

یادداشت

نوبت دوم

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه 

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه نوبت دوم شركت تعاونى مسكن فرهنگيان گنبد به 
شماره ثبت 395 و شناسه ملى 10700041170 در ساعت (10) صبح روز چهارشنبه مورخ 
انتهاى خيابان مدرس روبروى  به آدرس:  1397/06/07 درمحل سالن فرهنگى بسيج 
پارك ظفر  كد پستى 4971849365 تشكيل مى گردد. لذا از كليه اعضاى محترم تعاونى 
دعوت بعمل مى آيد جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات زير دراين جلسه حضور 

بهم رسانند.
  دستور جلسه :

 1- استماع گزارش هيات مديره و مديرعامل و بازرس
2- طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 1396

3- طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 1397
4- تعيين تكليف خط و مشى شركت در سال جارى

5-تصميم گيرى درخصوص پروژه هاى شركت
6-انتخاب بازرسان اصلى و على البدل

الزم به يادآورى است كه: اعضايى كه بنابه داليلى نمى توانند در مجمع مذكور شركت 
نمايند مى توانند حق خود را جهت حضور و دادن راى در اين مجمع به يك نماينده 
تام االختيار خود واگذار نمايند. هرنفرعضو حداكثر نمايندگى 3 نفر عضو و هر غيرعضو 
نمايندگى فقط يك عضو را به همراه داشته باشد و حضورتوام عضو و نماينده تام االختيار 
وى در مجمع ممنوع است. عضو و نماينده وى مى بايست ازتاريخ 1397/05/27 لغايت 
1397/06/06 از ساعت 9 صبح لغايت 12 ظهر تواما به دفتر شركت تعاونى به آدرس: 
خيابان 17 شهريور غربى نرسيده به فلكه ترمينال كد پستى: 4971934495 جهت تائيد 

نمايندگى خود مراجعه نمايند.
تذكر : وكالتنامه هايى كه مشخصات كامل وكالت دهنده و وكالت گيرنده تكميل نگرديده 
باشد و ممهور به مهر تعاونى و امضاء بازرس نباشد مورد پذيرش قرار نگرفته و ابطال 

خواهند گرديد.
*به همراه داشتن كارت شناسايى عكس دار معتبر جهت احراز هويت اعضاء و نمايندگان 

آنان جهت حضور درمجمع الزامى است.
*داوطلبين كانديداتورى بازرسى شركت مى بايست جهت ثبت نام با در دست داشتن 

مدارك معتبر و تكميل فرم انتخابات به دفتر شركت به آدرس مذكور مراجعه نمايند.

 افتخارالدين افتخارى- رئيس هيات مديره شركت تعاونى
 مسكن فرهنگيان گنبد  

آگهى مناقصه وتجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى                   

شهردارى اسالمشهر درنظردارد به استناد بودجه مصوب 1397 از محل اعتبارات شهردارى اجراى پروژه هاى ذيل را از طريق مناقصه عمومى واگذار نمايد ، بدينوسيله 
ازاشخاص حقوقى واجد شرايط دعوت ميگردد جهت شركت درمناقصه ودريافت اسناد به امورقراردادهاى شهردارى اسالمشهر مراجعه نمايند. ضمنا»مهلت ارسال پيشنهادات 

حداكثر تا ده روز پس از چاپ آگهى نوبت دوم خواهد بود .هزينه درج آگهى درروزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

حسين طال  شهردار اسالمشهر 

 دوم
نوبت

مبلغ  سپرده  شركت در مناقصه به ريال مبلغ اعتبارى   (ريال)رديف بودجه  موضوع مناقصه                  رديف

5/1/13/4320/000/000/0001/000/000/000برون سپارى امور خدمات شهرى  منطقه چهار(تجديد)1

330352/000/000/000100/000/000بازسازى و بهسازى  پل هاى هوايى 2

330332/500/000/000125/000/000تجهيز و ايمن سازى پله هاى مكانيزه سطح شهر(plc  و رفع معايب موجود) 3

شهردارى اسالمشهر

شهردارى كاشان 
آگهى مناقصه عمومى شماره 97/9

شهردار كاشان – سعيد ابريشمى راد

ت دوم
نوب

موضوع مناقصه: تهيه و توليد برنامه تلويزيونى كاشانه مطابق شرح خدمات مندرج در 
اسناد و مدارك مناقصه و شرح قرارداد منضم

مهلت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 97/5/30 ، مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا 
تاريخ 97/6/3 و بازگشايى پاكات در مورخ 97/6/4 مى باشد.
كليه هزينه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

تلفاكس:031-55465858 

بحران خودکشی در میان نظامیان 

ماهورا کیهانی

وهشگر پژ

بحران حقوق بش��ر در کش��ور مدعی حقوق بشر 
هر روز ابعاد جدیدتری می گیرد چنانکه مدت ها گفته 
می ش��د روزانه دس��ت کم 22 کهنه سرباز آمریکایی 
خودکش��ی می کنند، یعنی در هر 65 دقیقه یک نفر. 
ام��ا به نظر می رس��د در تمام طول ای��ن مدت  آمار و 
ارقام اشتباه بوده و عمق این فاجعه بسیار بیشتر از آن 

است که قبًا گمان می رفت.
 آمریکا یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین ارتش های 
جهان را دارد، اما یک بحران بزرگ نیز دارد: خودکشی در 
میان نظامیان خود.مدت های طوالنی است که گمان می 
رود روزانه دست کم 22 کهنه سرباز آمریکایی خودکشی 
می کنند یعنی یک نفر در هر 65 دقیقه. این  آمار نگران 
کننده با اختاالت روانی پس از حضور در درگیری های 
نظامی در مناطق جنگی ارتب��اط دارد. اما هم اکنون به 
نظر می رس��د این آمار در تمام طول این مدت اش��تباه 
بوده است. بنابر اعام اداره امور کهنه سربازان آمریکا، آمار 
همواره نه تنها شامل موارد خودکشی کهنه سربازها بوده 
بلکه شمار خودکشی های سربازان وظیفه، اعضای گارد 

ملی و نیروهای ذخیره را در بر می گرفته است.
ت��ازه تری��ن گ��زارش درب��اره میزان خودکش��ی 
نظامیان آمریکایی نشان می دهد از هر 10 خودکشی، 
هفت مورد مربوط به نظامیان در حال خدمت اس��ت. 
کارشناس��ان معتقدن��د عل��ت آمار باالی خودکش��ی 
نظامی��ان مربوط ب��ه افزایش قرار گرفت��ن در معرض 
آس��یب های روحی، فش��ارهای مالی و جراحت هایی 

ناشی از جنگ است.
یک ش��هروند آمریکایی گف��ت: ”از زمان حمات 
یازده سپتامبر ما شاهد حدود مرگ هشت هزار نفر به 
خاطر درگیری و فعالیت های جنگی بوده ایم. این در 
حالی است که آماری که درباره آن چیزی نشنیده اید، 
این است که صد هزار کهنه سرباز از آن تاریخ تاکنون 

خودکشی کرده و جان خود را از دست داده اند.«
از عوامل مهم دیگر در خودکش��ی نظامیان، فش��ار 
عصبی ناشی از این باور در میان نظامیان آمریکایی است 
که جنگ های فعلی آمریکا هرگز پایان نخواهد یافت و 
نیز احتمال اعزام بی پایان )نظامیان به مناطق جنگی( 
در آینده وجود دارد. آمار خودکشی در میان نظامیان در 
حال خدمت و کهنه س��ربازان به ویژه نظامیان و کهنه 
سربازان زن، همچنان از موارد خودکشی در میان مردم 
عادی آمریکا بیشتر است.  احتمال اینکه زنان در ارتش 
مورد آزار و اذیت جنس��ی، تبعیض و تجاوز جنسی قرار 
گیرند و با آس��یب های روانی پس از آن رو به رو شوند، 
بیشتر از مردان اس��ت. اداره امور کهنه سربازان آمریکا 
مشغول همکاری با پنتاگون برای بهبود کمک به پرسنل 
نظامی است. اما بعد از این همه سال، ارتش آمریکا هنوز 
نمی داند چرا آمار خودکشی در میان نظامیان این کشور 
تا این حد باالس��ت و بدتر از آن، این است که آنها نمی 

دانند برای کاهش این آمار چه می توان کرد.
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گروه فرادید  ویژه همزمان با تشدید شکست های گ�زارش 
ارتش صهیونیستی در برابر مقاومت غزهف  ارتش 
این رژیم و »شاباک« برای بازگشت سیاست ترور 
رهبران حماس تمایل نشان داده اند و مقدمات این 

موضوع آغاز شده است.
در این گزارش آمده است پس از اینکه ارتش 
رژیم صهیونیستی و »شاباک یا شین بت« )سازمان 
اطاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی( ترجیح 
خود برای بازگشت سیاست ترور رهبران حماس را 
اع��ام کردند آمادگی عملی برای این موضوع آغاز 
ش��ده اس��ت اما با این حال بیم آن می رود که این 
سیاست منجر به عکس العمل شدید حماس، روبرو 
و جنگ دیگری آغاز شود. در حالی که با وساطت 
مصر و س��امان ملل از پنجشنبه هفته گذشته در 
نوار غزه آتش بس برقرار ش��ده، یک مقام سیاسی 
صهیونیس��ت به »هاآرتص« گفت: ما به هیچ آتش 
بسی متعهد نیستیم، در حالت جنگ قرار داریم و 

تبادل آتش وجود دارد.
از زم��ان تأس��یس حم��اس در دهه هش��تاد 
میادی، رژیم صهیونیستی چندین نفر از رهبران 
سیاس��ی و نظامی آن را ترور ک��رده که بارزترین 
آنه��ا عبارتن��د از: ت��رور »صاح ش��حاده« رئیس 
شاخه نظامی حماس در س��ال 2002، ترور شیخ 
احمد یاس��ین موس��س حماس در س��ال 200۴، 
ترور »احمد الرنتیس��ی« رئیس فرماندهی داخلی 
حماس در سال 2005.  هفته گذشته نیز »میری 

ِرِگو« وزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیستی در 
واکنش به تبادل آتش میان گروه های مقاومت در 
نوار غزه و تل آویو، خواس��تار ترور س��ران جنبش 

مقاومت اسامی »حماس« شده بود
ای��ن اق��دام در حالی ص��ورت می گی��رد که 
در ادام��ه بحران ه��ای ای��ن رژیم، ه��زاران نفر از 

عرب های فلسطین اشغالی در اعتراض به تصویب 
قانون »کش��ور یه��ودی« به خیابان ه��ای تل آویو 
آمدن��د و خواس��تار لغ��و آن ش��دند. پیش��اپیش 
»لیس��ت  عرب  نماین��دگان  تظاهرات کنن��دگان، 
یکپارچه« حضور داشتند. شرکت کنندگان در این 
تظاهرات پرچم های فلسطین را در دست داشتند 

و با س��ر دادن شعارهایی خواستار لغو قانون کشور 
یه��ودی ش��دند. آنه��ا همچنین علی��ه »بنیامین 
نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی ش��عار 

دادند واعام کردند وی باید استعفا دهد.
در ادام��ه ای��ن گ��زارش آمده اس��ت ب��ا آغاز 
تظاهرات ه��زاران نفر در می��دان »رابین« تل آویو 
جمع شدند و حضور جمعیت به حدی گسترده بود 
ک��ه به این تظاهرات لق��ب »أم  المظاهرات« )مادر 
تظاهرات ها( را دادند. »کنس��ت« یا همان پارلمان 
رژیم صهیونیس��تی پنجش��نبه 28 تیرماه، الیحه 
قانون کش��ور یهودی را با 62 رأی موافق، 55 رأی 
مخالف و دو رأی ممتنع به تصویب رس��اند و حاال 
فلس��طین در نظر تل آویو، کشور تاریخی یهودیان 
به ش��مار می رود، زبان عبری تنها زبان رسمی آن 

می شود و نام این کشور »اسرائیل« است
الزم ب��ه ذکر اس��ت در ادامه بحران انس��انی 
ایجاد ش��ده به دلیل محاصره غزه وزارت بهداشت 
فلسطین در غزه از توقف روند شیمی درمانی برای 
بیماران مبتا به س��رطان به دلیل کمبود و اتمام 

داروی ضد سرطان در این باریکه خبر داد.
اش��رف القدرة، س��خنگوی وزارت بهداش��ت 

فلسطین در بیانیه ای مطبوعاتی اظهار داشت: روند 
ش��یمی درمانی بیماران س��رطانی در بیمارستان 
تخصصی الرنتیس��ی به دلیل کمب��ود و نیز اتمام 
داروی نیوپوژن که برای افزایش س��طح ایمنی در 

بیماران سرطانی به کار می رفت، متوقف شد.
القدرة گفت: اگر این بحران دارویی فورا برای 
صدها بیمار س��رطانی در نوار غزه پایان نیابد، این 
امر زندگی آنها را با خطری واقعی مواجه می کند. 
بیمارس��تان تخصصی الرنتیس��ی تنها بیمارستانی 
در نوار غزه اس��ت که به بیماران سرطانی خدمات 
درمانی ارائ��ه می کند. نوار غ��زه در حال حاضر با 
ادامه یافتن محاصره اس��رائیل از س��ال 2007، با 
بحران های ش��دید معیشتی، انس��انی و بهداشتی 

مواجه است.
در این میان مجله آمریکایی »فارین پالیسی« 
فاش کرد که کاخ سفید درنظر دارد 200 میلیون 
دالر کمک به تش��کیات خودگردان فلس��طین را 
متوق��ف کند که این به معن��ی قطع بخش عمده 
کمک ه��ا به ن��وار غزه به ویژه در س��ایه تش��دید 
بحران های انس��انی در این باریکه اس��ت. به گفته 
ای��ن مجله، این مبلغ تقریبا برابر با کل کمک های 
بشردوستانه مستقیم آمریکا به فلسطینیان است. 
آمریکا عاوه بر کمک مس��تقیم به فلسطینیان، به 
تامین بودجه آژانس امدادرس��انی و کاریابی برای 
آوارگان فلس��طینی آن��روا نیز کم��ک می کرد اما 
دول��ت دونالد ترامپ بیش از نیمی از این کمک ها 

را نیز قطع کرد.

اسرائیل ترور رهبران مقاومت را محور طرح های خود قرار داد

دور جدید تروریسم دولتی صهیونیستی 

یاض را دور زد! ابوظبی، ر
در حال��ی مناب��ع خب��ری از همگرایی  لش سعودی و امارات در کشتار مردم یمن چ�����ا
سخن می گویند که وب س��ایت امارات لیکس اعام کرد که 
به اطاعاتی دس��ت یافته اس��ت مبنی بر این که امارات به 
ش��کل محرمانه برای بهره برداری از تنش میان عربس��تان 

سعودی و کانادا تاش می کند.
وب س��ایت امارات لیک��س، ک��ه متخصص در افش��ای 
اطاعات محرمانه حکومت امارات اس��ت، فاش کرد: امارات 
به شکل سری برای بهره برداری از بحران در روابط سعودی 
و کانادا ، با هدف تبدیل کردن معامله تسلیحاتی بین کانادا 

و عربس��تان به نفع خودش وارد عمل می شود به این بهانه 
که می خواهد به اهداف ائتاف در یمن خدمت کند.

در پ��ی ابراز نگران��ی کانادا از وضعیت حقوق بش��ر در 
عربستان سعودی و درخواست برای آزادی کنشگران مدنی 
و فعاالن دفاع از حقوق زنان، روابط ریاض و اوتاوا از دوشنبه 
هفته گذش��ته وارد تنش��ی بی سابقه ش��ده است. عربستان 
سعودی سفیر کانادا را اخراج کرد، سفیر خود را فراخواند و 

روابط اقتصادی جدید با کانادا را به حال تعلیق در آورد.
عربستان سعودی در س��ال 201۴، قراردادی به ارزش 
15 میلیارد دالر برای خرید خودروهای زرهی از کانادا امضا 
کرد. صادرات خودروهای زرهی به عربستان از سال 2017 

آغاز شده است و این روند تا 15 سال ادامه می یابد.

ویل  تظاهرات ضد نژادپرستی در شارلوتز
صدها دانش��جو و فعال چپگرا همزمان  بش�ر ب��ا س��الگرد تظاه��رات مل��ی گرایانه حق�وق 
سفیدپوستان راستگرا، با حضور در خیابان های شارلوتزویل 

شعارهایی علیه پلیس سر دادند.
معترضان ش��عارهایی از قبیل پلیس و کان همدست 
هس��تند سر می دادند.) کو کاکس کان ( نام سه جنبش 
سری در برهه های مختلف تاریخ آمریکا از گذشته تا امروز 
اس��ت که همگی طرفدار برتری نژاد س��فید، یهودستیزی، 
نژادگرای��ی، ضدیت با آئین کاتولی��ک، بومی گرایی و نفرت 
نژادی بوده اند.( انتقاد معترضان هم از پلیس و هم دانشگاه 

ویرجینیا مؤید نفرتی اس��ت که هنوز با گذشت یک سال از 
تظاهرات گروههای نئونازی در محوطه این دانش��گاه وجود 
دارد. در تظاهرات سال گذشته گروههای نئونازی در حالی 
که مش��عل به دست داش��تند ش��عارهای یهودستیزانه سر 

دادند و معترضان چپگرا را کتک زدند. 
دانشجویان ش��رکت کننده در تظاهرات شارلوتزویل از 
اینکه پلیس بر خاف سال گذشته که راستگرایان تظاهرات 
کرده بودند, به اعتراضات امس��ال گروههای چپگرا واکنش 
شدیدی نشان داد, خشمگین بودند. سال گذشته گروههای 
ملی گرای سفیدپوست نئونازی و راستگرا آزادانه تظاهرات 
کردند. در حالی که در اعتراضات  دهها افس��ر ضدش��ورش 

صفی را نزدیک محل برگزاری اعتراضات تشکیل دادند.


