گروه بينالملل رژیم صهیونیس��تی که مدعی
نق��ض حق��وق یهودی��ان در
گـزارش ويژه
سراسر جهان است و هر اقدام
ضد صهیونیس��تی را در جهان با چوب یهودستیزی
ميران��د ،اینک خود ،یهودی��ان آفریقاییتبار اراضی
اش��غالی را به خاطر رنگ سیاهشان هدف تبعیض و
تعرض قرار داده است.
اراض��ی اش��غالی این بار ب��ه صحن��ه اعتراض
یهودی��ان آفریقاییتب��ار تبدیل ش��ده اس��ت .رژیم
صهیونیس��تی که هموار مدعی حق��وق یهودیان در
سراسر جهان اس��ت ،این بار یهودیان ساکن اراضی
اش��غالی را به خاطر رنگ پوس��ت هدف خشونت و
تبعیضنژادی قرار داده اس��ت .هفته گذشته بود که
ویدئویی از حمله پلیس رژیم صهیونیس��تی به یک
سرباز اتیوپیاییتبار و ضرب و شتم او منتشر شد.
همین موضوع موجب ش��د پنجش��نبه گذش��ته
نزدیک به دو هزار مهاج��ر اتیوپیایی در بیتالمقدس
تجمع کنند و نسبت به رفتار نامناسب و تبعیضآمیز
علیه خ��ود اعتراض کنن��د .در این تظاه��رات که به
خش��ونت کشیده ش��د و برای چندین س��اعت ادامه
داشت ،معترضان قصد حرکت به سوی منزل «بنیامین
نتانیاهو» نخس��توزیر اس��رائیل را داش��تند اما با گاز
اشکآور و بمبهای دودزای پلیس مواجه شدند.
درگی��ری میان پلی��س رژیم صهیونیس��تی و
معترضان منجر به زخمی شدن  3افسر پلیس و 13
مهاجر اتیوپیایی شد .تظاهراتکنندگان شعار «پلیس
نباید به خش��ونت علیه یهودیان سیاهپوست متوسل
شود» را سر ميدادند .یکی از تظاهراتکنندگان در
حالی که پالکاردی در دست داشت ،گفت« :در اروپا
یهودی��ان به علت یهودی بودن ،اما در اس��رائیل به
علت سیاهپوست بودن کشته میشوند».
پلیس اسرائیل به منظور متفرق کردن معترضان
اتیوپیاییتبار گاز اشکآور به سوی آنها شلیک کرد
که موجب ش��د این اعتراض به خش��ونت کش��یده
ش��ود .در این بین عدهای از معترضان سعی کردند
وارد س��اختمان شهرداری تلآویو شوند که پلیس با
اس��تفاده از نارنجکهای صوتی مانع شد و درگیری
روی داد .در ای��ن تظاه��رات ک��ه از آن ب��ه عنوان
«انقالب بردهها» نام برده شده ،تظاهراتکنندگان با
س��نگ و بطری به پلیس حمله کردند که در نتیجه

مهاجران اتيوپي به سرزمينهاي اشغالي عليه رژيم صهيونيستي تظاهرات كردند

انقالب بردهها عليه نژادپرستي صهيونيستها
دستکم  50پلیس و هفت معترض زخمی شدند و
 26نفر از معترضان هم دستگیر شدند.
وزی��ر امنی��ت داخل��ی اس��رائیل در پیام��ی،
تظاهرکنندگان را «شورش��ی» خواند و گفت متفرق
کردن آنها دشوار است .از سوی دیگر ،نتانیاهو با بیان
اینکه خواسته معترضان باید مورد بررسی قرار گیرد،
گفت آنها حق خشونت و نقض قانون را ندارند.
البت��ه این نخس��تینبار نیس��ت ک��ه یهودیان
اتیوپیتبار در اعت��راض به تبعیضنژادی علیه خود،
در اراضی اش��غالی دس��ت به تظاهرات میزنند .در
س��ال  2012نیز بس��یاری از مهاجران با اعتراض به
اینکه مالکان اس��رائیلی ،خانهش��ان را به آنها اجاره
نمیدهند ،تظاهرات کردند.
یهودیان اتیوپیایی تبار اسرائیل که حدود 135
هزار نفر هس��تند ،پايینترین درآمد و سطح زندگی
را در این رژیم دارند .بس��یاری از آنها به دالیل مالی
از ادام��ه تحصی��ل محروممیش��وند و تع��دادی از
زندانیان اسرائیل را آنها تشکیل میدهند.
مهاج��رت یهودی��ان اتیوپ��ی به س��رزمینهاي
اشغالی فلسطین با هدف دستیابی به رفاه اجتماعی و
اقتصادی و زندگی در سایه امنیت از دهه  70میالدی
ش��روع ش��د .آنها بعد از مراکش��یها ،پرشمارترین
جامعه مهاجران آفریقایی اس��رائیل هس��تند .هزاران
یهودی از اتیوپی طی س��الهاي  1984تا  1990به
س��رزمینهاي اش��غالی فلس��طین رفتند اما در روند
جذب در جامعه صهیونیستی با سختی روبرو شدند.
در آن زمان موسس��هاي تحت ن��ام «آژانس یهود» با
وعده زندگی بهتر در سرزمین موعود یعنی فلسطین
تبلیغات درخصوص مهاجرت یهودیان به این سرزمین
را آغاز کرد.
ایجاد رفاه و داش��تن زندگی ارام و امن از جمله
وعدههای��ی بود که آژانس یهود به یهودیان سراس��ر
جهان ارائه ميکرد لیکن رفته رفته با وقوع انتفاضه
فلس��طینیها و س��لب امنیت صهیونیس��تها فرار

س��رمایهها و نخب��گان آغاز و یهودیان��ی که با وعده
رفاه کامل وارد سرزمین فلسطین شده بودند درپی
فرار سرمایهها و سرمایهگذاریها جایی بهتر از کنار
خیابان نیافتند .این سرنوش��ت بویژه برای یهودیانی
که از کشورهای آفریقایی وارد فلسطین شده بودند
سرنوش��تی محتوم بود و جامعه س��کوالر و بیدین
یهودیان غربی همکیشان شرقی خود را برنتافتند.
جامع��ه صهیونیس��تی متش��کل از دو قطب��ی
یهودیان ش��رقی و غربی اس��ت که به رغم اکثریت
یهودیان ش��رقی اما آنها از نابرابریهاي اقتصادی و
اجتماعی رنج ميبرند .اگرچه رسانههاي صهیونیستی
تالش ميکنند اعتراضات این قشر پرجمعیت جامعه
اس��رائیلی را تا حد اعتراضات اجتماعی و اقتصادی
تقلی��ل دهند اما حقیقت در شکس��ت گفتمان فرقه
صهیونیس��تی اس��ت که مدع��ی برپای��ی جامعهاي
آرمانی برای یهودیان جهان در فلسطین بود.
درپ��ی برگزاری تظاه��رات گس��ترده یهودیان

آمريكا و استراتژي تسليمسازي به بهانه رابطه
قاسم غفوري محور شرارت واژهاي است که آمريکاييها
از دوران جرجب��وش (س��ال )2000در
ســــر خط
دکتري��ن راهبردي خود ب��ه کار گرفتهاند.
آنه��ا نام کش��ورهايي مانن��د افغانس��تان ،عراق ،ليبي ،س��وريه،
جمهوري اس�لامي ايران سومالي ،سودان را در ليست محورهاي
شرارت قرار داده و راهبرد آمريکا را مقابله با آنها عنوان نمودند.
براس��اس همين ديدگاه نيز جنگ افغانستان و عراق و اقدام
نظامي عليه ليبي صورت گرفت و تالش کردند تا با اس��تفاده از
تروريسم نيز سوريه را به اين سرنوشت دچار نمايند .آنچه عقالي
آمريکا تاکيد دارند آن اس��ت که سياس��ت جنگ و نظاميگري
ديگر پاس��خگوي اهداف آمريکا نيس��ت چراکه از يکس��و افکار
عمومي جهان پذيرنده آن نميباشد و از سوي ديگر آمريکا ديگر
توان نظاميگري و يکجانبهگرايي را ندارد.
اين امر را در س��خنان افرادي مانند کيس��ينجر و برژنسکي
تئوريسينهاي بزرگ آمريکايي ميتوان مشاهده کرد که ميگويند
دوران يکجانبهگراي��ي آمري��کا به س��ر آمده اس��ت .در همين
چارچوب ب��اراک اوباما رئيسجمهور آمريکا در جمع نظاميان در
وس��ت پونت ميگويد قدرت آمريکا نه توان نظامي آن بلکه توان
اقتصاد و ديپلماسي آن براي ايجاد اجماع جهاني ميباشد .سران
آمريکا تاکيد دارند که به جاي گزينهاي نظامي ابتدا به ديپلماسي
ميانديشند .حال اين سئوال مطرح است که ديپلماسي مورد نظر
آمريکا داراي چه ابعادي است و چه شاخصههايي دارد؟
نوع مواضع س��ران آمريکا در قبال کوبا و جمهوري اس�لامي
ايران تا حدودي اين ش��اخصهها را آش��کار ميسازد .آمريکاييها
همان دو اصل اوباما در وس��ت پونت را اس��اس برنامه خود دارند.
لغو تحريمه��ا و برقراري روابط اقتصادي که به گفته آمريکاييها
براي کمک به رفع چالشهاي اقتصادي و به اصطالح اشغال براي
جوان��ان به عن��وان مولفه جلوگيري از رويک��رد آنها به گروههاي
تروريستي صورت ميگيرد .همکاري مشترک براي برقراري صلح
و امنيت منطقهاي و به زعم آمريکاييها پذيرش کشورها به عنوان
قدرتي منطقهاي و عضوي از جامعه جهاني .آمريکاييها با اين دو
مولفه و ايجاد فضاي رس��انهاي گس��ترده مبني بر تغيير رويکرد
از جنگ به ديپلماس��ي خواس��تار گرايش کش��ورها به مذاکره با
آمريکا ميش��وند .سياست آمريکا چنان است که از يکسو قدرت
اقتصادي و از س��وي ديگر ديپلماتيک خ��ود را به نمايش گذارد
چنانکه در مذاکرات جهاني خود را محور اصلي معرفي ميکند که
نمونه آن را در مذاکرات هس��تهاي ايران و  5+1ميتوان مشاهده
كرد که واشنگتن تالش نمود تا نقش خود را تصميم عملي سازد
و ساير اعضاي گروه را در حاشيه معرفي نمايد.
نکت��ه مهم آنک��ه آمريکا با س��ياهنمايي از فض��اي اقتصادي
کش��ورهاي ه��دف و معرفي خود ب��ه عنوان ناجي خ��روج از اين
وضعيت بر آمادگي براي ديپلماسي تاکيد ميکند و بعضا به صورت
يکجانبه مش��وقهاي اقتصادي براي کشورها در نظر ميگيرد که
نمونه آن را در قبال کوبا ميتوان مشاهده کرد.
آمريکاييه��ا در حال��ي از توافق اوليه س��خن ميگويند که
ت�لاش ميکنند تا از ابزاري س��اختگي به نام «راس��تيآزمايي»
بهره گيرند به عنوان مثال آمريکا کش��ورها را به اقدامات مغاير با
امنيت جهاني ،تروريسم و حقوق بشر متهم ساخته و ادعا ميکند
ک��ه لغو تحريمها و يا خروج کش��ورها از آنچه انزواي منطقهاي و

جهاني مينامد ،راس��تيآزمايي اس��ت به گونهاي که کشور هدف
باي��د صداقت گفتار خود را به اثبات جهاني برس��اند .جالب توجه
آنکه آمريکا که بزرگترين ناقض قوانين جهاني است دراين مرحله
سازمانهاي بينالمللي از جمله سازمان ملل و آژانس بينالمللي
ان��رژي اتمي که ب��ا امنيت جهان س��روکار دارن��د را مالک قرار
ميدهد .نکته مهم آنکه اين س��ازمانها عمال تحت فش��ار آمريکا
ميباشند و استقاللي براي آنان وجود ندارد.
حرب��ه آمري��کا در اي��ن عرصه اجراي س��ناريوي س��ئواالت
بيپايان است به گونهاي اس��ت که چرخه راستيآزمايي کشورها
در قب��ال نهادهاي بينالمللي هرگز به نتيجه نميرس��د و هر بار
ابهام جديدي پيشروي کشورها قرار ميگيرد .البته اين امر براي
همگان يکسان نميباشد بلکه هر کشوري براساس نوع چالشهاي
تقابل��ي با آمريکا مورد برنامهريزي ق��رار ميگيرد .براي برخي در
قالب هستهاي ،برخي در چارچوب حقوق بشر و تروريسم و برخي
نيز رفتارهاي منطقهاي است .هدف اصلي آن است که کشورهاي
هدف از ارزشهاي انقالبي و مولفههاي غرور ملي که بعضا جايگاه
منطقهاي و جهان��ي براي آنان ايجاد کرده فاصله گرفته و به اميد
رس��يدن به مناف��ع اقتص��ادي و موقعيت منطق��هاي گام به گام
عقبنشيني کنند.
ب��ه عنوان مث��ال کمرنگس��ازي غ��رور هس��تهاي ايران و
قبوالندن کنار نهادن بخشهاي مهمي از فعاليتهاي هس��تهاي
به نام لغو تحريم و به ادعاي آمريکا ،آشتي جهان با ايران نمودي
از س��ناريوي آمريکايي اس��ت که به مرور برآنند تا آن را به بهانه
راستيآزمايي به عرصههاي ديگر از جمله دست کشيدن از توان
موشکي و دفاعي و مقاومت منطقه گسترش دهند چنانکه اوباما
باره��ا تاکيد ميکند مذاکره هس��تهاي پايان راه نيس��ت و ما به
دنبال تغيير رفتارهاي منطقهاي ايران هس��تيم .يا در قبال کوبا
عن��وان ميش��ود که کوبا بايد راس��تيآزمايي خ��ود را در زمينه
حقوق بشر و تحوالت آمريکاي التين نشان دهد.
نکته قابل توجه آنکه آمريکا با ژس��ت بشردوس��تانه و پيرو
ديپلماس��ي تالش ميکند تا کش��ورهاي هدف را متهم به نقض
ديپلماسي نموده و استمرار تحريمها و فشار اقتصادي و نيز فشار
جهاني بر کش��ورها را راهکار به نتيجه رسيدن ديپلماسي عنوان
ميکن��د .سياس��ت آمريکا چنان اس��ت تا در نهاي��ت گام به گام
کشورهاي مخالف آمريکا را به سازش و پذيرش تمام خواستههاي
خود س��وق دهد در حالي که در طول مسير ديپلماسي در قالب
جن��گ ن��رم تالش ميکن��د چهرهاي ب��زک کرده از خ��ود براي
ملتهاي کشورهاي هدف ايجاد و آمريکازدايي را از يک ارزش به
ضد ارزش و رابطه با آمريکا را از ارزش نش��ان دهد .هدف نهايي
آن اس��ت تا ملتها را که پش��توانه دولتهاي مبارز با سلطهگري
آمريکا را از پشتوانه مردمي محروم ساخته و با اين حربه در نهايت
کشورها را مطيع خود سازند.
ديپلماس��ي آمريکا در نهايت به يک جمله ختم ميش��ود و
آن اينکه تسليم شدن و زانو زدن شرط رابطه است در حالي که
روند ديپلماسي ادعايي معادالت را به سمتي هدايت ميکنند که
کش��ور هدف در نهايت گزينهاي جز تسليم شدن نداشته باشد.
به عبارتي ديگر هدف ديپلماس��ي آمريکايي همان س��لطهگري
اس��ت که با ابزار جنگطلب عمل ميکرد در حالي که در ظاهر
چهرهاي دموکراتيک و اصل مذاکره و تعامل به خود ميگيرد.
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اتیوپیایی معترض به خش��ونت پلیس صهیونیستی
و نحوه تعامل جامعه صهیونیس��تی با آنها ،نتانیاهو
دستور برگزاری جلس��ه فوقالعاده برای بررسی این
تحوالت را داد.
به دنبال اعتراض گس��ترده یهودیان اتیوپیایی
ب��ه خش��ونت پلیس رژی��م صهیونیس��تی ب��ا آنها،
نخس��توزیر رژیم صهیونیستی گفت ،هر چند علت
اعتراض معترضان باید بررس��ی شود اما جایی برای
خشونت و نقض قانون وجود ندارد .الزم به ذكر است
در ادامه تحركات فرانس��ه براي كوچ يهوديان ساير
كشورها به اراضي اشغالي بار ديگر سران اين كشور
مسئله افزايش يهودستيزي را مطرح كردند.
در ادام��ه رش��د قاب��ل توج��ه نژادپرس��تی و
یهودس��تیزی در فرانسه طی سالهای اخیر ،وزارت
کشور فرانس��ه طی آماری از افرایش  100درصدی
اقدامات یهودستیزانه در این کشور خبر داد.
به نوش��ته روزنامه فرانس��وی لوپاریزین ،وزارت

خیلی کوتاه

مراسم سوگواری ،تظاهرات عليه آلخليفه شد
ش��ب گذش��ته تعدادی از زن��ان اهالی مختل��ف بحرین به
مناسبت شهادت حضرت زینب (س) در مناطق مختلف بحرین

مراس��م س��وگواری بر پا کردند .اهالی مناطق مختلف بحرین از
جمله منطقه «مقابه» در سالروز شهادت حضرت زینب (سالماهلل
علیها) مراسم سوگواری برپا کردند.
به گزارش فارس ،بعد از مراسم سوگواری دستههای عزادار

به خیابانها آمدند و مراسم را به تظاهرات علیه دولت آل خلیفه
تحت عنوان «زینب نام پایداری من است» تبدیل کردند.
بحرین از فوریه س��ال  2011ش��امل اعتراضات گسترده و
مداوم مردم با هدف اصالحات در این کش��ور و استیفای حقوق

اکثریت مردم از دولت این کش��ور است .شرکتکنندگان در این
تظاهرات پالکاردهایی مختلف جهت اعتراض به دولت آلخلیفه
در دس��ت گرفتن��د و از دولت خواس��تار آزادی زندانیان در بند
رژیم آلخلیفه شدند.

کشور فرانسه در گزارش سال  2014خود تحت عنوان
«مبارزه با نژادپرستی ،یهودستیزی و بیگانهستیزی»
نوشت :اقدامات یهودس��تیزانه در فرانسه رشد 100
درصدی داشته است ب ه گونهای که طی سال 2014
می�لادی  851مورد اق��دام با ماهی��ت بزهکارانه در
فرانس��ه به ثبت رسیده حال آنکه این میزان در سال
پی��ش از آن یعنی  2013می�لادی  423مورد بوده
است .این در حالیس��ت که طبق این گزارش ،شمار
اقدامات ثبت شده در ارتباط با نژادپرستی در فرانسه
نیز طی س��ال  2014می�لادی  1662مورد بوده که
میزان آن در مقایسه با س��ال  1274( 2013مورد)
افزایش  30درصدی داشته است.
وزارت کش��ور فرانسه همچنین در گزارش خود
ب��ه اقدامات علیه مس��لمانان در فرانس��ه پرداخت و
مدعی ش��د که ای��ن گونه اقدامات در س��ال 2014
( 133مورد) نسبت به سال پیش از آن یعنی 2013
( 226م��ورد) چی��زی در ح��دود  41درصد کاهش
داش��ته است.گسترش یهودستیزی در اروپا منجر به
افزایش موج مهاجرت یهودیان به سوی سرزمینهای
اشغالی ش��ده اس��ت .جوامع یهودی در حال حاضر
ش��روع به گسترش زیرس��اختهای امنیتی خود در
اروپا کردهاند .براس��اس نتایج تحقیق یک مؤسس��ه
آمریکایی 26 ،درصد مردم جهان بهشدت گرایشات
یهودستیزانه دارند.
اي��ن گزارشه��ا براي تش��ويق يهودي��ان براي
مهاجرت به س��رزمينهاي اشغالي در حالي صورت
ميگي��رد ك��ه صهيونيس��تها همچنان به كش��تار
فلسطينيها ادامه ميدهند .جنبش مقاومت اسالمی
فلسطین «حماس» با انتشار گزارشی اعالم کرد طی
ماه گذشته  ۷نفر در غزه و کرانه باختری به شهادت
رسیدهاند و بیش از  ۲۸۰تن بازداشت شدهاند.
همچنین رژیم صهیونیس��تی در ماه گذشته با
س��اخت  133واحد شهرکس��ازی جدید در قدس
اشغالی موافقت کرده است .در همین راستا سازمان
آزادیبخش فلس��طین «ساف» از زخمی شدن 173
نفر طی ماه گذشته خبر داد .الزم به ذكر است منابع
خبري اعالم كردند رژیم صهیونیستی ظرف روزهای
آت��ی طرح احداث  1500واحد مس��کونی جدید در
ق��دس را ک��ه از چند س��ال قبل تاکن��ون به دلیل
انتقادات واشنگتن بلوکه شده بود ،تصویب میکند.

مهمترین شاخصههای تحلیل تغییرات اخیر در عربستان
اسداهلل افشار با برکناری ولیعهد سابق عربستان سعودی
و انتص��اب محمد بننایف بهعنوان ولیعهد
چـــــالش
و محم��د بنس��لمان وزیر دف��اع فعلی در
کس��وت جانشین او ،بسیاری از کارشناسان احساس میکنند که
تح��والت رأس هرم قدرت در ریاض ،فرات��ر از تغییرات عادی و
اداری اس��ت و عم�لا گام��ی تاریخ��ی ب��رای انتقال ب��ه مرحله
جانش��ینی نوههای عبدالعزیزآلسعود ،س��ردودمان این خاندان
است .در حال حاضر  2نفر زمام قدرت عربستان را به طور کامل
در اختیار دارند؛ یکی محمدبننایف با عقالنیت بیش��تر که حاال
ولیعهد لقب گرفته و دیگری محمد بنس��لمان ،جوان ناپخته با
قدرتخواهی و جاهطلبی فوقالعاده که جانش��ین ولیعهد ش��ده
است.
از منظر کارشناسان؛ هر دوی آنها مورد تأیید آمریکا و مورد
حمایت طایفه س��دیری در داخل آلسعود هستند .البته احتمال
اینکه سرنوشت مقرن بنعبدالعزیز بهعنوان ولیعهد برکنار شده
برای محمد بننایف تکرار ش��ود ضعیف است چون عمده توانایی
محمد بنسلمان ،پس��ر جاهطلب پادش��اه در جنگافروزیهای
برونمرزی اس��ت و ق��درت چالش داخل��ی او در مقابل ولیعهد
جدید چندان باال نیست.
تغییرات گسترده اخیر درون دربار سعودی آنقدر نامتعارف
و خالف عادت هست که بر هاضمه سیاسی بخشی وسیع از این
نظام قبیلهای ،بس��یط و بدوی سنگین آید و سلطنت سعودی را
دچار دردسرهایی بیسابقه کند.
در چنی��ن نظامهای قبیلهای که همهچیز به نظر پادش��اه
وابسته اس��ت ،تنها عاملی که سبب شکلگیری ساخت سیاسی
و مهار رقابتهای خونین میش��ود ،اعتم��اد قبیلهای همه ارباب
منفعت و مدعیان قدرت به سلطان بهعنوان نگهبان و تداومبخش
نظم مستقر و مألوف است ،نظم و سامانی که تعادلی قابل تحمل
می��ان نیروهای رفی��ق و رقیب درون دربار و حواش��ی آن ایجاد
کرده است .حاال ،با این انتصابات و اقدامات بیسابقه ،این اعتماد
به احتمال زیاد به شدت آسیب خورده است.

كابينه تمام عيار جنگي
ب��ا تغييرات جديد ق��درت به صورت كامل در اختيار ش��اه
س��لمان و دو وليعهد وي يعني محمد بننايف و فرزند ش��اه قرار
ميگيرد و باالترين مقام ديپلماتيك عربس��تان در اختيار كسي
قرار گرفت كه به داشتن روابط نزديك به سيا و روحيه ضد ايراني
خود معروف اس��ت ،بدين ترتي��ب تصميمگيران اصلي در رياض
كس��اني هستند كه بيش��تر روحيه جنگطلبانه و غيرسازندهاي
دارند .تغييرات جديد فرصتي براي ش��اه س��لمان فراهم ميآورد
تا مخالفان خود را پاكس��ازي و قدرت را كامل قبضه كند .با اين
تغييرات مي توان دريافت؛ كار پروژه جنگ يمن موفق نبوده و با
شكس��ت مواجه شده است ،به همين دليل كابينه ترميم شده تا
به يك كابينه تمام عيار جنگي تبديل شود.
هر چن��د انتظار نم��يرود تغيي��رات جديد منجر ب��ه اتخاذ
سياس��تهاي خارجي معقول توس��ط س��عوديها ش��ود و حتي
پيشبين��ي ميش��ود رياض سياس��ت تخاصم��ي و جنگطلبانه
بيش��تري را در دس��تور كار خود قرار دهد اما اين تغييرات تبعات
داخلي زيادي برايآلسعود خواهد داشت.

آمريكا بارديگر نيروهاي مردمي عراق را بمباران كرد
خدمات جنگندههاي ائتالف به داعش
سياستهاي بحرانساز آمريكا همچنان
در منط��ق ادام��ه دارد چنانك��ه منابع
غ�رب آس�يا
عراقی از حمله جنگندههای وابس��ته به
ائت�لاف آمریکای��ی ضدداعش در این کش��ور به ی��ک کارگاه
وابسته به نیروهای بسیج مردمی در حومه بغداد خبر دادند.
منابع عراقی میگوین��د که «جنگندههای ائتالف آمریکا،
یک کارگاه س��اخت س�لاح مربوط به نیروهای بس��یج مردمی
(الحش��د الشعبی) را در اطراف شهر بغداد (پایتخت) هدف قرار
دادند» .بنا بر گفته یک ش��اهد عینی «در نتیجه این حمالت
کارگاه به طور کامل نابود و مقداری از مهمات آن بر اثر حمله،
از بین رفت».
ب��ه گ��زارش ف��ارس ،در این حمل��ه دو ت��ن از نیروهای
متخصص نیروهای الحش��د الش��عبی نیز به شهادت رسیدند.
نیروهای بس��یج مردمی ع��راق برای مبارزه ب��ا داعش ،برای
س��اخت س�لاحهایی مانند خمپ��اره و موش��ک کارگاهی را
در اطراف ش��هر بغداد س��اخته بودند و طبق گفته ش��اهدان،

س�لاحهای س��اخته ش��ده در کارگاه برای حمل��ه به مواضع
نیروهای تروریس��تی داعش در اس��تان بغداد و اطراف استان
در حال آماده شدن بود.
نیروهای متخصص الحش��د الش��عبی بعد از ویران شدن
کارگاه ،اقدام به جمعآوری تعدادی از خمپاره و موش��کهای
س��الم مان��ده در کارگاه کردند و آن را ب��ه مکانی امن منتقل
کردند.پیش از این نیز تاکنون چندین بار منابع عراقی از حمله
جنگندههای ائتالف آمریکا به مواضع نیروهای بس��یج مردمی
(الحشد الشعبی) در مناطق مختلف خبر داده بودند و این اولین
بار نیست که مواضع الحشد الشعبی هدف قرار میگیرد.
الزم به ذكر است نیروهای عراقی که مدتی است عملیات
نظامی برای بازپس گیری استان االنبار را آغاز کردهاند ،بدون
پیش��روی قابل توجهی ،تدابیر محتاطان��های را برای مقابله با
هرگون��ه حمله احتمالی داعش به ش��هرهای مختلف اس��تان
اتخ��اذ کردهان��د .در حالی ک��ه نیروهای عراق��ی در عملیات
آزادس��ازی االنبار به پیش��رفت جدی دس��ت نیافتهاند ،منابع
امنیتی اعالم کردند که تروریستهای داعش مسیر بینالمللی
میان ش��هرهای تکریت و بیجی را بس��تهاند تا مانع از رسیدن
کمکهای دولتی به پاالیشگاه بیجی شوند.

نخستين اعتراض علني
به تصميمات اخير پادشاه عربستان
ط�لال بنعبدالعزيز برادر ناتنی پادش��اه عربس��تان و فرزند
هجدهم ملک عبدالعزیز در توئيتر خود به صراحت با اين تغييرات
مخالفت كرده و گفته« :اين تصميمات سليقهاي هستند .با توكل
به خدا معتقدم اين تصميمات نه مطابق ش��ريعت اس�لامند و نه
س��اختار حكومت .به همين سبب ،اطاعتي از اين فرامين و افراد
تازه منصوب نخواهد شد».
او با اين مخالفت خواستار سرپيچي از فرمان پادشاه عربستان
ش��ده و از ديگر پس��ران و نوههاي عبدالعزيز ،بنيانگذار عربستان،
خواس��ته تا فوري مجمعي تش��كيل داده و در مورد اين تغييرات
بحث كنند.
اي��ن نخس��تين اعتراض علني ب��ه تصميمات اخير پادش��اه
عربستان است كه از سوي يك عضو ارشد آلسعود اعالم ميشود
و باي��د گفت بيش از هر چيز ،توج��ه و اعتراض او به تغييرات در
رأس قدرت اس��ت تا ردههاي پايينتر آن .اعتراض و درخواس��ت
س��رپيچي طالل از فرامين ملك سلمان اخباري را تأييد ميكند
كه در اين مدت منتشر ميشد و حكايت از نارضايتي شاهزادگان
آلسعود از تصميمات او داشتند.

جان كالم
 -1در عربس��تان مس��ائلی مانند دموکراسی ،انتخابات ،حق
مردم برای تعیین سرنوشت ،آزادی مطبوعات و احزاب و گردش
نخبگان س��خنی بسگزاف و بس��یار دور از ذهن و واقعیت است.
میت��وان این تغییرات وس��یع را نش��اندهنده عم��ق اختالفات
داخلی و جنگ قدرت میان ش��اهزادگان نسل اول و دوم و سوم
عبدالعزیز ،بنیانگذار عربستان کنونی دانست.
ن ش��اخصههای تحلی��ل تغییرات اخیر ملک
 -2از مهمتری 
س��لمان ،دور کردن خاندان پادش��اه س��ابق از قدرت و باال بردن
شاخه «سدیری» در خاندان آل سعود است.
 -3پادشاه عربستان سرمست از آنچه آن را «پیروزی توفان
سهمگین» علیه مردم یمن میداند ،دست به این تغییرات وسیع
و مه��م در هیات حاکمه زد و به زعم خود پاداش پس��رش وزیر
دف��اع جوان را فورا داده و وی را به جانش��ینی ولیعهد رس��انده
است.
 -4س��عودیها عقیده دارند این جوانگرایی در هیأت حاکمه
در واقع تدبیر «پیشدس��تانه» آل سعود برای جلوگیری از بحران
مش��روعیت در نتیجه س��الخوردگی و بیماری نسل اول فرزندان
عبدالعزیز بنیانگذار عربس��تان است.اما منتقدان ،این تغییرات را
به توفان و کودتای سلمان علیه خانواده شاه سابق عبداهلل تشبیه
ن زیاندیده این تغییرات را متعب پسر عبداهلل
کردهاند و بزرگتری 
و مقرن بنعبدالعزیز دانس��تند که کنار گذاش��ته شدند تا میدان
ب��رای دو محمد یکی محمد بنس��لمان و دیگری محمد بننایف
کامال باز باشد.
الزم به ذكر اس��ت جنايات عربس��تان با حمايت كشورهاي
غربي صورت ميگيرد كه محور آن نيز فرانسه و آمريكا ميباشند.
كش��ورهايي كه براي رس��يدن به منافع بيشتر اقتصادي اقدام به
فروش تسليحات به عربستان نموده كه نتيجه آن نيز كشتار مردم
يمن ،عراق و سوريه مي باشد.
ب��ه گزارش این مناب��ع ،درگیریهای ش��دیدی نیز میان
تروریستهای داعش با نیروهای مردمی در منطقه "البوطعمه"
در ش��مال تکریت رخ داده اس��ت .در همین راس��تا داعش به
پادگانه��ای نظامی و مراک��ز امنیتی ارتش عراق در ش��مال
ش��هر رمادی ،مرکز اس��تان االنبار حمله کرد .نیروهای عراقی
همچنی��ن اقدام به حفر خندق و ایجاد خاکریزهایی در ش��هر
عامری��ه فلوجه کردهاند تا آمادگی خ��ود برای جنگ با داعش
را باال ببرند.
از س��وی دیگر نیروهای پیش��مرگ اقلیم کردستان عراق
عملی��ات بزرگ قاچاق س�لاح از س��وریه به موص��ل را ناکام
گذاش��تند .یکی از مسئوالن نیروهای پیش��مرگ در این باره
اعالم کرد :نیروهای ما در ش��هر "سنونی" تا منطقه "سحیله"
مس��تقر هس��تند و کنترل کامل این مناطق را در دست داریم
اما درخصوص سوریه باید بگویم که یگانهای حمایت مردمی
مسئولیت برقراری امنیت در این مناطق را برعهده دارند و تنها
هشت کیلومتر باقی مانده تا بتوانیم به طور کامل کنترل مرزها
را در دست بگیریم .یکی دیگر از مسئوالن کرد نیز اعالم کرد:
ما با هماهنگی یگانهای مردمی با هرگونه عملیات غیرقانونی
در مرزها مقابله میکنیم.
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برونمرزي
حمايت بوليوي از ونزوئال
رئیسجمهور بولیوی ضمن ابراز همبستگی با دولت
بولیواری ونزوئال اعالم کرد که این کشور آمریکای التین،
تهاجمگریهای آمریکا را شکست میدهد.
به گزارش تلهسور« ،اوو مورالس» در طول سخنرانی
خود در یک مراس��م عمومی در شهر «کوچابامبا» (مرکز
بولیوی) ضمن ابراز همبس��تگی خود ب��ا دولت بولیواری
ونزوئال اعالم کرد که این کشور آمریکای التین تهاجمات
سیاسی ،اقتصادی و نظامی آمریکا را شکست میدهد.
وعده دولت میانمار
رئیسجمهور میانمار اعالم ک��رد ،دولت برای نهایی
کردن توافق آتشبس کشوری آماده است.
به گزارش شینهوا ،با توافق تمامی گروهها بر این مساله
که تنها راهحل درگیریهای مسلحانه این کشور یک راهحل
سیاس��ی است« ،تین سین» ،آغاز یک گفتوگوی سیاسی
در نزدیکتری��ن زمان را وعده داد .تین س��ین با تاکید بر
اینک��ه انتخابات عمومی آتی اتفاقی حس��اس برای انتقال
دموکراتیک این کش��ور خواهد بود ،از گروههای سیاسی و
مردم خواست تا برای تضمین موفقیت برگزاری انتخابات و
اصالحات دموکراتیک از تمام توان خود استفاده کنند.
اعتصاب راهبران قطار در آلمان
اعتصاب راهبران قطار آلمان در ماه گذش��ته ،دوسوم
سفرهای ریلی این کشور را لغو کرد .اتحادیه راهبران قطار
به تازگی از هشتمین اعتصاب در اعتراض به حقوق پایین و
ساعت کار باال خبر داده که یک هفته به طول میانجامد.
به گزارش فرانس ،24اتحادیه راهبران قطار در آلمان
اعالم ک��رد راهبران خطوط ریلی آلم��ان طی روز جاری
اعتصاب یک هفتهاي خ��ود را آغاز خواهند کرد .اتحادیه
راهبران قطار آلمان اعالم کرده است اعضای آن خواستار
افزایش  5درصدی دستمزد خود هستند.
درگیری مردم لهستان با پلیس
کش��ته ش��دن یکی از هواداران فوتبال درپی ش��لیک
پلیس در لهستان ،به درگیری هواداران و نیروهای امنیتی
منجر شد.
به گزارش فارس ،درپی کشته شدن یکی از هواداران
فوتبال در جنوب لهس��تان ،شب گذشته حدود  200نفر
به دنبال تظاهرات با نیروهای امنیتی درگیر ش��دند .شهر
کنوروف محل برگزاری مس��ابقه می��ان  2تیم محلی بود
که در جریان برگزاری مسابقه هواداران  2طرف با پرتاب
سنگ و آتش کشیدن نیمکتها با هم درگیر شدند.
سفر دورهاي نخستوزیر اسپانیا
نخستوزیر اسپانیا همزمان با افزایش فشارها بر اروپا
در مس��اله مهاجرت افراطگرایان و اف��راد عادی از طریق
دریا ،به دو کشور آفریقایی سفر کرد.
ب��ه گزارش آسوش��یتدپرس" ،ماریان��و راخوی" وارد
باماکو ،پایتخت مالی ش��د و با ابراهیم کتیا ،رئیسجمهور
این کش��ور دیدار و گفتوگو کرد .راخوی در کنفرانس��ی
خبری در اینباره گفت ،اس��پانیا به دفاع از آزادی ،حقوق
و امنیت تمام اسپانیاییها متعهد است.
انتخابات پارلمانی در ناگورنو قرهباغ
س��اکنان منطق��ه خودمخت��ار ناگورن��و قرهب��اغ پای
صندوقه��ای رای رفتند تا اعضای پارلم��ان جدید خود را
در انتخابات��ی که به گفته دولت باک��و و غرب "غیرقانونی"
است ،برگزینند.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه ،قریب ب��ه دو دهه
اس��ت که جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه
خودمخت��ار ناگورنو قرهباغ که هیچیک از این دو کش��ور
استقالل آن را به رسمیت نمیشناسند ،درگیر هستند.

گزارش
مخفيكاري پنتاگون و رسواييهاي ارتش آمريكا
یکی از س��ناتورهای ارشد آمریکا تأکید کرد پنتاگون
در گزارش آزارهای جنس��ی که توسط نظامیان آمریکایی
صورت میگیرد ،مخفیکاری میکند.
خبرگ��زاری آسوش��یتدپرس گ��زارش کرد ،س��ناتور
«کریستن گیلیبرند» از ایالت نیویورک در گزارشی ضمن
انتق��اد از مخفیکاری پنتاگون در گزارش جرایم جنس��ی
ص��ورت گرفته در ارتش آمریکا تصریح کرد که همس��ران
نظامیان و زنان غیرنظامی که در نزدیکی پایگاههای نظامی
زندگی یا کار میکنند در معرض آزا ر جنسی قرار دارند.
وی ادام��ه داد ،مس��ئلهای که وجود دارد این اس��ت
که علیرغ��م چنین رخدادهایی ،در گزارش��ات پنتاگون
هیچگونه اشارهای به آنها نشده است و مشخص نیست که
تاچه حد در بین افسران درجهدار چنین معضالتی وجود
دارد .گیلیبرن��د در مصاحبهای تصریح کرد :فکر نمیکنم
که ارتش درخصوص این معضل صداقت داشته است.
این سناتور آمریکایی تصریح کرد که تحلیلهای وی
از  107مورد آزار جنس��ی نش��ان داد که ی��ا با مجرمان
برخورد بس��یار نرمی صورت گرفته اس��ت یا اینکه حرف
عامالن این آزارهای جنسی بیش از قربانیان این پروندهها
مورد قبول واقع شده است.
ب��ه گفته وی ،کمت��ر از یک چهارم از ای��ن پروندهها
به دادگاه ارجاع داده ش��ده اس��ت و تنه��ا  11مورد از این
پروندهها ،جرم جنسی تشخیص داده شد .در بیش از نیمی
از این موارد ،زنان غیرنظامی قربانیان آزار جنس��ی بودند.
علیرغم آنچه که این س��ناتور آمریکایی اعالم کرده است،
در گزارش س��االنه از آزارهای جنسی در ارتش آمریکا که
پنتاگون روز جمعه هفته گذش��ته آن را منتشر کرد ،آمده
است که پیشرفتهایی در زمینه جلوگیری از رواج آزارهای
جنسی در ارتش حاصل شده است.
در این گزارش تخمینزده شده بود که جرایم جنسی
در ارتش آمریکا در حال کاهش است و قربانیان زیادی برای
گزارش این موارد انتخاب ش��دهاند که این نش��ان میدهد
عامالن این جرایم مجازات میش��وند« .لورا سیل» یکی از
سخنگویان وزارت دفاع آمریکا اعالم کرده که پنتاگون اجازه
ندارد در گزارشات خود ،غیرنظامیان را وارد کند.
در یکی از مواردی که گیلیبرند آن را مورد بررس��ی قرار
داده اس��ت یک��ی از اعضای خلبانان ارت��ش آمریکا ،یک زن
غیرنظامی را مورد آزار جنسی قرار داده بود و در بررسیهای
بیش��تری که صورت داد مشخص ش��د همین خلبان به دو
قربان��ی غیرنظامی دیگ��ر نیز تجاوز کرده اس��ت که یکی از
قربانیان ،همسر یکی از اعضای کادر ارتش آمریکا بوده است.

