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ذرهبين

یادداشت

پاکس�تان :به گ��زارش تلویزیون جی��و ،همزمان با
سفر سوزان رايس مشاور امنيت ملي آمريكا به پاكستان،
تروریس��تها با حمله ب��ه فرودگاه منطق��ه جیوانی واقع
در بندر گوادر از توابع بلوچس��تان پاکس��تان تأسیس��ات
ماهوارهای آن را به آتش کشیدند.
تروریس��تهای مسلح به تأسیس��ات ماهوارهای یک
فرودگاه قدیمی در منطقه «جیوانی» از توابع بندر گوادر
واقع در بلوچس��تان حمله کردند .تروریس��تها با کشتن
یک مهندس و یکی از کارمندان تمام تأسیسات این مرکز
را به آتش کشیدند.

علي تتماج

والديمر پوتي��ن رئيسجمهور روس��يه در روزهاي آتي
راهي چين ميش��ود .آنچه از س��وي محافل رسانهاي اعالم
ميگردد حضور پوتين در مراسم رژه ارتش چين به مناسب
پايان جنگ جهاني اس��ت که مقاماتي از س��اير کشورها نيز
در اين مراس��م حضور دارند .چين و روسيه در سالهاي اخير
روابط گس��تردهاي را تجربه کردهاند چنانکه در سفر پيشين
پوتي��ن به چين توافق  400ميليارد دالري صادرات انرژي از
روسيه به چين ميان طرفين امضاء گرديد.
بس��ياري از ناظران سياس��ي بر اين عقيدهاند که سفر

مصر :به گ��زارش روزنامه «العرب��ی الجدید»،دادگاه
جناي��ی قاهره دي��روز  ۲۱۵نفر از معترض��ان به کودتای
عبدالفت��اح السیس��ی را به اتهام تش��کیل باند مس��لحانه
محاکمه میکند .این افراد متهم به تشکیل گروهی تحت
عن��وان «گردانهای حل��وان» هس��تند و دادگاه از دادن
نس��خهای از پرونده ب��ه هيئت دفاع خ��ودداری کرده که
نش��ان دهنده جهت دار بودن دادگاه مصری است .الزم به
ذكر است السيسي رئيسجمهوری مصر ديروز طی سفری
دورهای عازم کشورهای سنگاپور ،چین و اندونزی شد.

اذان ظهر
13:05

اخير پوتين به چين نش��انگر تعميق روابط ميان دو کش��ور
در حوزهه��اي سياس��ي ،امنيت��ي و اقتصادي ميباش��د که
براس��اس ش��رايط جاري بر صحنه بينالملل داراي اهميت
بس��ياري گرديده است .بررسي تحوالت شرق آسيا و آسياي
مرکزي و قفقاز نشانگر تحوالت مشترک است و آن تحرکات
کش��ورهاي غربي براي نظامي س��اختن اين مناطق اس��ت.
آمريکا به بهانه مقابله با تهديدات نظامي چين و کره شمالي
ب��ه تقويت نظاميگري در همس��ايگان چي��ن ميپردازد که
تحرکات نظامي اخير کره جنوبي ،ژاپن ،اندونزي ،فيليپين و
ويتنام را ميتوان در اين چارچوب ارزيابي کرد.
تحرکات آمريکا در شرق آس��يا تا بدانجا پيش رفته که
رس��ما در امور درياي چين دخالت ک��رده و مدعي حمايت

تصنیف غررالحکم و دررالکلم

رژه نيروهاي چيني ونيز برگزاري رزمايشهاي مش��ترک دو
کش��ور را ميتوان اقدام��ي در اين زمينه دانس��ت .پوتين با
حضور در چين در حالي براي کش��ورهاي غربي خط و نشان
ميکش��د که بر حمايت از پکن در برابر تحرکات کشورهايي
مانند ژاپن نيز تاکيد ميکند که صفبنديهاي جديد نظامي
و سياسي در منطقه را نشان ميدهد.
آنچه مسلم گرديده آن است که تقابل ميان ائتالف روسيه
و چين با غرب وارد ابعاد جديدي گرديده که حوزههاي مختلفي
را دربرميگيرد چنانکه اوباما هنگام سفر به آفريقا رسما چين را
به توسعهطلبي متهم و از اهداف سفرش را مقابله با پکن عنوان
نمود چنانکه وزير دفاع آمريکا در سفر به شرق آسيا بر حمايت
از کشورهاي منطقه عليه چين تاکيد کرد.

از کش��ورهاي حاش��يه اين دريا در برابر پکن گرديده است.
در حوزه آس��ياي مرکزي و قفقاز و البته اروپاي ش��رقي نيز
آمريکا سياست مشابهي را در پيش گرفته و آن نظاميسازي
کش��ورهايي مانند لهس��تان ،لتوني ،مولداوي ،گرجستان و...
دميدن در آتش جنگ اوکراين است.
نکته قابل توجه آنکه آمريکا اقدام به برگزاري رزمايش
ب��زرگ نات��و در اروپا کرده که محور آن را نيز خط و نش��ان
کش��يدن براي روسيه تش��کيل ميدهد .در چنين شرايطي
ميت��وان گف��ت که پکن و مس��کو با تهديد واح��دي به نام
تح��رکات غ��رب عليه امني��ت و ثبات و مناف��ع جهاني اين
کش��ورها مواجه هس��تند که راه مقابله با آن را نيز نزديکي
بيش��تر و توس��عه روابط ميدانند .حضور نظاميان روسي در

رئیس دفتر وزیر خارجه پیشین اياالت متحده بر حاكميت اشرافي بر كشورش اذعان كرد

سياستمداران آمريكا بازيچه دست  400سرمايهدار

گروه بينالملل پس از اذعان جيمي كارتر بر
حاكميت اليگارشي بر آمريكا،
گ�زارش آخر
رئي��س دفت��ر وزی��ر خارجه
پیش��ین آمریکا اعالم کرد ،حدود  400س��رمایهدار
بزرگ آمریکایی سیاس��ت خارجی واش��نگتن را به
کاخ سفید دیکته و در واقع آن را اداره میکنند.
وابس��ته ب��ودن سياس��تمداران آمريكاي��ي به
صاحبان پول موجب گرديده تا س��رمايهداران همه
امور را در دس��ت داش��ته باش��ند چنانكه در س��ال
 2011م��ردم آمريكا خ��ود را  99درص��دي بدون
حقوق عنوان داش��تند .بس��ياري تاكي��د دارند كه
حاكميت سرمايهداران بر كشورشان موجب شده تا
اين كشور همواره در جنگ و بحرانسازي در جهان
باشد تا منافع سرمايهداران از جمله كارتلهاي نفتي
و تجاري و صاحبان صنايع اسلحهسازي گردد.
'لورنس ویلکرس��ون' رئیس دفت��ر کالین پاول
وزیر خارجه پیش��ین آمری��کا در گفتوگو با رادیو
'بال��ت کوم' لتونی خاطرنش��ان ک��رد :حدود 400
سرمایه دار آمریکایی که مجموع سرمایه آنها بیش
از ی��ک هزار میلیارد دالر اس��ت ،سیاس��ت آمریکا
را تعیی��ن میکنند .وی افزود :س��رمایهداران تمام
فرآیندهای سیاس��ی در آمریکا را از پش��ت صحنه
مدیری��ت میکنند .مقام س��ابق آمریکایی با انتقاد

امارات :براس��اس گزارش وبگاه خبری «امارات ،»71
س��ازمان عفو بینالملل اعالم کرد امارات عربی متحده یک
بازداشتی لیبیایی دارای تابعیت کانادایی را به دلیل ارتباط
با اخوانالمس��لمین ش��کنجه کرده اس��ت.العرادی که یک
لیبیاییاالصل دارای تابعیت کانادایی است به دلیل مشکوک
ب��ودن به ارتباط ب��ا گروه «اخوان المس��لمین» به همراه 9
بازرگان لیبیایی دیگر در سال  2014در امارات دستگیر شد
که  4تن آنها در همان سال آزاد و به ترکیه فرستاده شدند.
ترکیه :به گزارش روزنامه تودی زمان ،عفو بينالملل
در گزارش��ی از ترکیه خواس��ت تا در برابر بدرفتاریهای
گزارش ش��ده با چهار مظنونی که به خاطر قتل دو افس��ر
پلیس در  21ژوئیه س��ال جاری میالدی در شهر "جیالن
پینار" بازداش��ت هستند ،کاری انجام دهد .عفو بينالملل
اعالم کرد ،برادر "س��دات آیدین" ،یک��ی از این مظنونان
گزارش داده که س��دات و س��ه مظنون دیگر هنگامی که
در بازداش��ت پلیس بودند ،مورد ضرب و شتم قرار گرفته
و اجازه معالجه پزش��کی زخمهایشان به آنها داده نشده
است.
کوی�ت :ب��ه گ��زارش فارس،تع��دادی از نمایندگان
پارلم��ان کویت برای پایان دادن به بحثهای فرقهگرایانه
در ش��بکههای اینترنتی ،طرحی تقدیم پارلمان خواهند
کرد که مجازات  ۳سال زندان در آن پیشنهاد شده است.
منابع رس��انهای کویت اعالم کردند تعدادی از نمایندگان
پارلمان این کشور اصالحیهای برای قانون «وحدت ملی»
تقدی��م خواهند کرد تا ش��اید جلوی بح��ث و جدلهای
لفظی در شبکههای اجتماعی اینترنتی را بگیرند.

از نظام س��رمایهداری این کش��ور خاطرنشان کرد:
نابرابری ش��دیدی در آمریکا وجود دارد و در هیچ
کش��وری این قدر فاصله طبقاتی نیست .وی ادامه
داد :زم��ام امور آمریکا در دس��ت حدود یک درصد
افراد قرار دارد که با استفاده از موقعیت خود آن را
از پش��ت صحنه اداره میکنند .ویلکرسون از سال
 2002تا  2005ریاست دفتر کالین پاول وزیر امور
خارجه پیشین آمریکا را برعهده داشت .رسانههای

همزمان با ادام��ه اعتراضها به ناكارآمدي
دول��ت و اقدامات جري��ان  14مارس عليه
چـــــالش
انتخاب رئيس جمه��ور ،مردم معترض در
پایتخت لبنان به دولت  72س��اعت مهلت دادند تا مطالبات آنان
را عملی کند.
تظاهرکنن��دگان در بی��روت تهدی��د کردند ک��ه در صورت
پاس��خگو نبودن دولت ،س��ه ش��نبه آینده فعالیته��ای خود را
تش��دید خواهند ک��رد .تظاهراتی در بیروت تحت تدابیر ش��دید
امنیتی برگزار ش��د .ش��رکتکنندگان در تظاهرات بازخواس��ت
فاسدان و حل مشکل انباش��ته شدن زبالهها در خیابانهای این
شهر را خواستار شدند.
ه��زاران لبنانی به دعوت فعاالن این کش��ور و در اعتراض به
فس��اد و عملکرد نامناس��ب دولت در خیابانهای پایتخت دست
ب��ه تظاهرات گس��ترده زدند .همزمان نیز اتب��اع لبنانی در برخی
کش��ورهای جهان از جمله انگلیس ،بلژیک و آمریکا تظاهراتی را
در همبس��تگی با هموطنان خود برگزار کردند .فعاالن لبنانی که
فراخ��وان برگزاری این تظاهرات را صادر کرده بودند تاکید کردند
هدفش��ان از تظاهرات ،محاکمه تمامی کسانی است که به سمت

تبعیض مذهبی سياست آلخليفه
انجم��ن حقوق بش��ر بحرین در بیروت با تش��کیل
همایشی تحت عنوان «تبعیض سیاست ساختاری دولت
بحری��ن» مجموعهای از واقعیته��ا و آمارهای مربوط به
تبعیض در این کشور را به نمایش گذاشت.
یوسف ربیع رئيس انجمن حقوق بشر بحرین فاش کرد:
در نتیجه تبعیض مذهبی در بحرین ،درصد حضور شیعیان
در قوه مجریه این کش��ور  28درصد است .وی خاطرنشان
کرد 6 :طرح مس��کونی در مناطق شیعهنشین به نفع دیگر
مناطق لغو گردید و سال  2015از نظر تبعیض در آموزش و
تحصیل باالترین درصد را نشان میدهد و طی آن  33درصد
دانش آموزان و دانش��جویان نخبه ش��یعه از دریافت بورس
تحصیلی محروم ماندند .وی افزود :شیعیان بحرین در میان
مسئوالن قوه قضائیه این کشور هیچ جایگاهی ندارند .شیعه
در این کشور شهروند درجه  5محسوب میشود .خاندان آل
خلیفه شهروندان درجه یک هس��تند و خانوادههای وفادار
به این خاندان ش��هروند درجه دو و اهل تسنن به طور کلی
ش��هروند درجه س��ه و اتباع خارجی و اف��رادی که تابعیت
بحرینی دریافت کردهاند ،ش��هروند درجه چهار و ش��یعیان
ش��هروند درجه  5شمرده میش��وند .در همين حال مرکز
حقوق بش��ر بحرین اعالم کرد آمار بازداشتهای مستبدانه
در ماه م��ارس (31روز منتهی به  11فروردین) به اوج خود
رس��ید.این مرکز با انتش��ار آمارهایی از تمام بازداشتها از
سپتامبر ( 2014ش��هریور  )93تا آگوس��ت ( 2015مرداد
 ،)94در حس��اب توییتر خود نوش��ت :در مارس  2015این
بازداشتها با ثبت  272مورد بازداشت به اوج خود رسیدند.

در كنار مجموعه تحليلگران و
سياس��تمداران غرب��ي ك��ه
شهر فــرنگ
دخالتهاي بحرانس��از غرب
در خاورميان��ه را زمينهس��از بحرانه��اي اخير اروپا
ميدانند رهبر حزب جبهه ملی فرانسه ضمن انتقاد
از سیاس��تهای دولته��ای این کش��ور ،اعالم کرد
غ��رب هماکنون در حال پرداخ��ت جریمه اقدامات
خود در خاورمیانه است.
" ماری��ن لوپ��ن "،رهبر حزب ملی فرانس��ه ،در
اظهاراتی از سیاس��تهای دولتهای کنونی و قبلی
کشورش در خاورمیانه انتقاد و آن را بی ثبات کننده
دانست .لوپن تاکید کرد :بحران پناهجویان در فرانسه
نتیجه کارهایی است که فرانسوا اوالند ،رئيسجمهور
کنونی ،و رؤس��ای جمهور قبلی در کشورهایی مثل

نفت��ی تح��ت مالکیت خود جنگهای��ی را از طرف
آمریکا بر کش��ورهای دیگر تحمیل کنند که حمله
این کش��ور و متحدانش به عراق در سال  2003و
اشغال دهساله آن از این جمله است .چندي پيش
جیمیکارتر رئیسجمهور اس��بق آمریکا با اشاره به
نقش پول در انتخابات آمریکا تصریح کرد حکومت
کش��ورش اکن��ون حکومتی «الیگارش��ی» اس��ت.
جیمیکارت��ر ،رئیسجمهور اس��بق آمری��کا گفته
آمریکا اکنون یک نظام الیگارشی (اشرافساالری)
است که در آن «رش��وههای سیاسی نامحدود» به
اضمح�لال کامل نظام سیاس��ی این کش��ور منجر
شده است.
ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری «فرس��تلوک»
کارت��ر اضافه ک��رد که ه��م جمهوریخواهان و هم
دموکراتها چش��م به این «پول نامحدود» بهعنوان
منافع شخصی کالن برای خودشان دارند .کارتر این
اظه��ارات را در واکن��ش به س��ئوالی درباره تصمیم
دی��وان عالی آمری��کا برای آزاد گذاش��تن گروههای
تبلیغاتی در آمریکا جهت صرف هزینههای هنگفت
مالی مطرح کرد.رئیسجمهور اس��بق آمریکا افزود:
«بنابراین حاال ما شاهد تخریب کامل نظام سیاسی
آمری��کا و تبدی��ل آن به یک نظام رش��وه دهنده به
س��هامداران اصلی هس��تیم ،یعنی کسانی که بعد از

خبری بارها از نفوذ فراوان سیاس��ی س��رمایهداران
آمریکایی خبر داده اند که در واقع مدیریت آمریکا
را برعه��ده دارند و ش��خص رئيسجمه��ور در این
سیستم مجری تصمیمات آنهاست که تمام اقدامات
و تصمیمگیریها را با هماهنگی س��رمایهداران در
پش��ت صحنه انج��ام میدهند .ای��ن وضعیت بارها
باعث شده است که س��رمایه داران آمریکایی برای
تامی��ن منافع صنایع دفاعی ی��ا بخشهای تجاری

مهلت  72ساعته معترضان لبنانی به دولت

نيمچه گزارش

كيوسك

سفر پوتين به چين

اذان مغرب
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اذان صبح فردا طلوعآفتابفردا
06:36
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چهار چيز است كه به هر كس داده شود خير دنيا و آخرت به او داده
شده است :راستگويى ،اداء امانت ،حاللخورى و خوشاخالقى.
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امام على عليه السالم:

جنايات جنگندههای عربستان در «حجه»

تظاهرکنندگان تیراندازی کردهاند .آنها همچنین تاکیدکردند که
هدف این تظاهرات استعفای محمد المشنوق ،وزیر محیطزیست
به خاطر شکست در حل بحران زبال ه و نهاد المشنوق ،وزیر کشور
به خاطر اقدامات خش��ونتآمیز پلیس است .به گفته منابع لبنانی
تعدادی از تظاهرکنندگان تالش کردند تا موانعی را که در اطراف
مقر دولت ایجاد شده از بین ببرند .نیروهای امنیتی نیز برای متفرق
کردن تظاهرکنندگان وارد عمل شده و تعدادی از آنها را بازداشت
کردند .این نیروها همچنین مسیر میان میدانهای "ریاض الصلح"
و "الشهدا" را بستند .همزمان تعدادی از اتباع لبنانی مقیم در چند
کشور جهان دست به تظاهراتی در همبستگی با لبنان زدند .تعداد
زیادی از تظاهرکنندگان در لندن ،نیویورک و بروکس��ل خواهان
مجازات فاسدان ومسئوالن اوضاع کنونی لبنان شدند و همبستگی
خود را با هموطنانشان اعالم کردند .آنها همچنین اعالم کردند که
در صورت بهبود اوضاع به لبنان باز میگردند .از سوی دیگر و کمی
پیش از برگزاری تظاهرات لبنانیها در بیروت نشس��ت امنیتی در
مقر وزارت کشور برگزار شد که در این نشست تصمیم گرفته شد
تا اتاق مشترک امنیتی میان ارتش لبنان و نیروهای امنیتی داخلی
جهت اتخاذ تدابیرالزم تشکیل شود.

جناي��ات ائت�لاف آمريكاي��ي -س��عودي
همچن��ان ادام��ه دارد چنانك��ه در حمله
ســــر خط
جنگندههای س��عودی به یک کارخانه در
شهرس��تان عبس واقع در اس��تان حجه در غ��رب یمن  ۳۶غیر
نظامی به شهادت رسیدند.
این در حالی است که نیروهای یمنی به حمالت خود در دو
منطق��ه جیزان و نجران در داخل خاک س��عودی ادامه میدهند
و به اهداف مهمی دس��ت یافتهاند .همچنین تالشها در اس��تان
م��ارب برای پایان دادن به ش��ایعات "نزدیک بودن پیش��روی به
سمت صنعا" از طریق استان مارب ،ادامه دارد.عملیات نظامی که
نیروهای ارتش و کمیتههای مردمی یمن درحال حاضر در داخل
خاک عربستان انجام میدهند ،توانست در صدر حوادث مربوط به
بحران یمن قرار گیرد .این درحالی است که شهر مسقط پایتخت
عمان همچنان رکن اساس��ی تحرکات دیپلماتیک و سیاس��ی با
هدف ایجاد یک راه حل سیاس��ی برای بحران یمن اس��ت .منابع
آگاه از اعزام  700نفر دیگر از «مأرب» به عربستان برای آموزش
نظامی در مقابل دریافت  2هزار ریال سعودی خبر دادند.
براساس این گزارش ،شماری از نیروهای نظامی آموزش دیده

هشدار رهبر حزب جبهه ملی فرانسه درباره رفتارهاي اروپا در غرب آسيا

غرب تاوان بحرانسازي در سوريه را ميپردازد

س��وریه انجام داده اند .او حتی بحران را فراتر از این
دانست و گفت :کل غرب اکنون تاوان این سیاستها
را پرداخت میکند.
وی تاکی��د کرد تنها راه ح��ل بحران آوارگان و
پناهجویان ،توقف سیاس��تهای بیثبات کننده در
خاورمیانه است.
در ماههای اخیر اروپا ش��اهد موج گس��تردهای
از پناهدگانی بوده اس��ت که از جن��گ و ناامنی در
کشورهایش��ان از جمله س��وریه و لیبی به اروپا پناه

بردهان��د .کش��ورهای اروپایی هم اکن��ون با گزینه
سختی روبرو هس��تند که آیا باید این پناهجویان را
بپذیرند یا باید با اتخاذ تدابیر س��ختگیرانهتر مرزی
مانع ورود آنها به اروپا شوند.
با افزايش فش��ارها ب��ر دولتم��ردان اروپايي در
باب عدم اقدام مناس��ب در قبال پناهجويان و مرگ
صدها نفر از اين افراد در اقدامي ظاهري و رسانهاي،
فابيوس وزیر امور خارجه فرانسه تصمیم مجارستان
برای احداث دیوار حائل در مرز مشترک با صربستان

در عربستان که اغلب از ساکنان استانهای «إب»« ،تعز»« ،صنعا»
و «عمران» هستند ،به تازگی وارد مأرب شدهاند.رسانههای عربی
در پ��ی ناکام��ی ارتش عربس��تان در باز پسگی��ری مواضعی که
طی روزهای گذش��ته در نجران و جیزان از دس��ت داده اس��ت ،با
دروغپراکن��ی درب��اره پیروزیهای خیالی رژیم آل س��عود ،ولو با
توس��ل به فیلمهای مربوط به بازیهای یارانهای کودکان درصدد
بهبود چهره مخدوش عربس��تان هس��تند .خبر ديگر از يمن آنكه
بايدن معاون رئیسجمهور آمریکا در تماسی تلفنی با پادشاه عُمان
راههای پایان درگیریها در یمن را بررسی کرد .منابع خبري اعالم
كردند یک خودروی بمبگذاری شده نزدیک سفارت آمریکا و یک
موضع نیروهای انصاراهلل در صنعا منفجر شد.
الزم ب��ه ذك��ر اس��ت وزی��ر خارجه یم��ن پس از دی��دار با
همت��ای مصری خ��ود در قاهره ،از توافق دو ط��رف برای اجرای
توافقنامههای س��ابق خبر داد .خبر ديگر آنكه در پی تاکیدهای
مکرر دیدهبان حقوق بشر مبنی بر استفاده عربستان از بمبهای
خوش��های در یمن ،یک مسئول وزارت دفاع آمریکا فاش کرد که
واشنگتن از استفاده عربس��تان از بمبهای خوشهای علیه یمن
خبر داشته است.

بهمنظور ممانعت از ورود مهاجران به این کش��ور را
نقض ارزشهای اروپا دانست و اعالم کرد که فرانسه
در صورت درخواست مهاجران سوری به آنها ویزای
بلن��د م��دت خواه��د داد .اين ادع��ا درحالي مطرح
ميش��ود كه چند روز پيش انگليس و فرانسه براي
س��ركوب پناهجويان توافق كردند و نهادهاي حقوق
بش��ري نيز بارها درباره وضعيت اسفناك پناهجويان
در مرزهاي فرانسه هشدار دادهاند.
الزم به ذكر اس��ت كش��ورهاي غرب��ي در حالي
ادعاي مقابله با داعش و كمك به امنيت غرب آس��يا
را مطرح ميس��ازند كه هر روز ابعاد جديدي از واهي
بودن اين ادعا آشكار ميشود چنانكه گزارش دروغین
پیروزیهای ائتالف غربی علیه داعش که مس��ئوالن
اطالعات��ی به «باراک اوباما» دادهاند ،موجب ش��ده تا
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وال استریت ژورنال
نتانیاه�و :ب�ا برنامه
صلحآمی�ز هس�تهای
ایران مخالف نیستم

اتمام انتخابات ،دنبال منفعت و منتظر آن هس��تند
و اغلب آن را دریافت میکنند».در همين چارچوب
" نوآم چامس��کی" اندیشمند آمریکایی نيز ميگويد
که س��اختار حاکمی��ت در آمری��کا ،دیگر ب��ر پایه
رقابت میان دو حزب نیس��ت و حزب س��رمایهداران
در جامعه حاکم ش��ده اس��ت ".نوام چامس��کی" در
مصاحب��ه با نیوی��ورک تایمز گفت :اش��تباه بزرگی
است اگر نظام سیاسی آمریکا را مبتنی بر رقابت دو
حزب س��نتی بدانیم ،زیرا این شرایط مدتها است
که تغییر یافته اس��ت .وی گفت :آمریکا را تنها یک
حزب اداره میکند ،و آن حزب س��رمایهداران است.
این حزب یک جریان بیش��تر ندارد و آن جمهوری
خواهان میانه رو اس��ت که به آنها "نو دموکراتها"
نیز گفته میشود.
الزم به ذكر اس��ت مردم آمريكا در سال 2011
براي پايان دادن به حاكميت نظام س��رمايهداري بر
كشورش��ان تظاهرات  99درصديها را به پا كردند
كه با س��ركوب گس��ترده همراه بود ك��ه در نتيجه
آن دهه��ا نفر در حمالت پليس كش��ته و صدها نفر
بازداشت شدند .دولتمردان آمريكا با برجستهسازي
مس��ئله تروريس��م و اتهام زني به مس��لمانان ضمن
پنهانسازي سركوب  99درصديها ،به دنبال مقابله
با تظاهراتهاي ضد نظام سرمايهداري برآمدند.

کنگره هيئت تحقیق مس��تقلی را راه��ی خاورمیانه
کند.سه ش��نبه هفته گذشته روزنامه نیویورک تایمز
در گزارش��ی فاش کرد ،مسئوالن اطالعاتی و امنیتی
آمری��کا گزارشهای دروغین درباره داعش به «باراک
اوبام��ا» دادهاند و در این گزارشه��ای جعلی عنوان
کردهان��د که حمالت هوایی علیه داعش موفق بوده و
موجب عقبنش��ینی این گروه تروریستی شده است.
در همين حال در اقدامي ظاهري براي نمايش مقابله
انگلي��س با داعش ك��ه به گفته فعاالن حقوق بش��ر
براي توجيه جاسوس��ي و نظارت بر زندگي ش��خصي
ش��هروندان انگليس��ي اس��ت وزارت خارجه انگلیس
جدیدترین ابزار خود برای مبارزه با داعش را رونمایی
کرد که یک حساب کاربری در شبکه اجتماعی توییتر
برای مقابله با گروهک تروریستی داعش است.
مترجم :حسين ارجلو

عرب نیوز
کمپی�ن آنالی�ن
مخالفان حضور زنان در
انتخابات عربستان

نیویورک تایمز
مخالفت دیک چنی
با توافق هسته ای

دیلی استار
اعتــ�راض مج�دد
لبنانیها به معضل زبالهها

نخس��توزیر رژی��م
صهیونیستی بار دیگر ایران
را به تالش برای دستیابی
به بمب ات��م متهم کرد و
مدعی شد که اگر فعالیت
ایران صلحآمی��ز بود با آن
مخالفتی نداشت« .بنیامین
نتانیاهو» که به ایتالیا سفر
کرده در دی��دار با «ماتئو
رنزی» نخستوزیر ایتالیا،
بار دیگر ب��ا تکرار اتهامات
خود علیه ته��ران ،توافق
هستهای ایران را زیر سؤال
برده و از آن به عنوان راهی برای دستیابی تهران به ترویج تروریسم و
دستیابی به زیرساختهای غیرصلحآمیز هستهای نام برد.

در حال��ی ک��ه انتظار
میرود زنان برای اولینبار در
انتخابات عمومی عربستان
در ماه دس��امبر مشارکت
داش��ته باش��ند ،کمپینی
آنالین برای مخالفت با آن
آغاز شده است .به گزارش
بیبیسی ،زنان در عربستان
برای اولینبار میتوانند در
انتخابات شهرداریها رأی
دهند و برای این پست نامزد
ش��وند .این در حالی است
که گروهی از سعودیهای
محافظهکار اخیرا ً با مفتی اعظم عربستان دیدار کرده و از وی خواستهاند
تا با مداخلۀ خود «مانع» حضور زنان در این انتخابات شود.

معاون رئیسجمهور
س��ابق آمری��کا ک��ه از
مخالفان سرس��خت ایران
محسوب میشود با حمله
به سیاس��ت خارجی کاخ
سفید به ش��دت با توافق
هستهای انجام شده میان
تهران و کش��ورهای ۵+۱
مخالفت کرد .دیک چنی
و دخت��رش «لی��ز» در
کتابی که به تازگی منتشر
کردهان��د «ب��اراک اوباما»
را مته��م ب��ه دروغگویی
کردهان��د و مینویس��ند:
توافق هستهای با ایران موجب می شود تا برای اولینبار پس از جنگ
جهانی دوم بمب اتم مجددا مورد استفاده قرار بگیرد.

هزاران نفر در بیروت
پایتخت لبنان در اعتراض
به ناتوانی دولت در حل و
فصل بحران زباله ،بار دیگر
تظاهرات کردند .از هنگام
آغ��از اعتراض��ات مردمی
علیه انباشته شدن زباله در
بیروت در هفته گذش��ته،
گردهمای��ی روز ش��نبه
بزرگتری��ن تظاه��رات در
نوع خود بود .لبنانیهای
حاض��ر در خیابانه��ای
جن��وب لبن��ان دول��ت و
مقامات کابینه را به فساد
متهم کردهاند .آنها  72ساعت به دولت مهلت دادند که به خواستههای
آنها پاسخ دهند یا اینکه تمام اعضای کابینه استعفاء دهند.

پلی��س اتریش میگوید به فاصلۀ دو روز پس از تراژدی کش��ف
کامیون��ی حامل  71جنازۀ مهاجران ،یک کامیون دیگر را که حامل
مهاجرین غیرقانونی بوده است ،توقیف کرده است .براساس بیانیهای
که پلیس اتریش منتشر کرد ،این کامیون که حامل  26مهاجر بوده
اس��ت ،در نزدیکی شهر «برانائو ام این» در غرب اتریش نزدیک مرز
آلمان توقیف ش��د .در این بیانیه آمده است که سه کودک در میان
این مهاجران دچار کمبود ش��دید آب بدن بودهاند و به بیمارس��تان
منتقل شدهاند.

چ��اد  10مظنون ب��ه عضویت در گروه تروریس��تی بوکوحرام را
پس از محاکمه به جرم دس��ت داشتن در دو بمبگذاری در انجامنا،
پایتخت این کشور که منجر به کشته شدن  38نفر شد ،تیرباران کرد.
یک منبع قضایی در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه گفت« :آنها صبح
شنبه در شمال انجامنا تیرباران شدند ».این گزارش توسط یک منبع
امنیتی که نخواست نامش فاش شود ،تأیید شد .جلسات محاکمۀ این
افراد روز چهارش��نبه آغاز شد و این  10مظنون روز جمعه در جریان
اولین دادگاه مرتبط با بوکوحرام در چاد به اعدام محکوم شدند.

یک رهگذر در شهر نیویورک در حال تماشای صحنه دستگیری
مظنونین به حمل موادمخدر بود که توس��ط افس��ر پلیس مخفی به
قتل رس��ید .افس��ران پلیس ایالتی در نیویورک به اشتباه با شلیک
گلوله یک رهگذر را به قتل رس��اندند .پلیس شهر نیویورک در حال
دستگیری چند مظنون به قاچاق س�لاح و موادمخدر بودند .مردی
 61س��اله به نام «فلیکس کومی» در حال تماش��ای صحنه بود که
توسط شلیک گلوله توسط یک پلیس مخفی کشته شد .چند ساعت
بعد کومی صاحب دو فرزند در بیمارستان جان خود را از دست داد.

«عبدربه منصور هادی» رئیسجمهوری مستعفی و فراری یمن،
که هماکنون در سودان به سر میبرد ،ضمن دیدار با «عمر البشیر»
رئیسجمه��وری این کش��ور ،در اظهاراتی بیاس��اس گف��ت :اجازه
نمیدهی��م تجربه ایران در یمن تکرار ش��ود .وی در ادامه اظهارات
بیپایه و اساس خود ،تجربیات کشور ایران را شکست خورده توصیف
کرد .وی وحدت گسترده ملت یمن از نیروهای مردمی را زیر سوال
برده و مدعی شد تنها  ۱۰درصد از ساکنان استان صعده از انصاراهلل
حمایت میکنند.

توقیف دومین کامیون حامل مهاجران در اتریش

چاد  10عضو گروه تروریستی بوکوحرام را تیرباران کرد

قتل رهگذر آمریکایی توسط پلیس شهر نیویورک

اظهارات بیاساس رئیسجمهور فراری یمن درخصوص ایران

