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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، حالل خورى و خوش اخالقى.

تصنيف غررالحکم و دررالکلم

وال استریت ژورنال

نتانياه�و: ب�ا برنامه 
هس�ته ای  صلح آمي�ز 

ایران مخالف نيستم
رژي��م  نخس��ت وزير 
صهيونيستى بار ديگر ايران 
را به تالش براى دستيابى 
به بمب ات��م متهم كرد و 
مدعى شد كه اگر فعاليت 
ايران صلح آمي��ز بود با آن 
مخالفتى نداشت. »بنيامين 
نتانياهو« كه به ايتاليا سفر 
كرده در دي��دار با »ماتئو 
رنزى« نخست وزير ايتاليا، 
بار ديگر ب��ا تکرار اتهامات 
توافق  ته��ران،  عليه  خود 
هسته اى ايران را زير سؤال 

برده و از آن به عنوان راهى براى دستيابى تهران به ترويج تروريسم و 
دستيابى به زيرساخت هاى غير صلح آميز هسته اى نام برد.
توقيف دومين کاميون حامل مهاجران در اتریش

پلي��س اتريش مى گويد به فاصلۀ دو روز پس از تراژدى كش��ف 
كاميون��ى حامل 71 جنازۀ مهاجران، يک كاميون ديگر را كه حامل 
مهاجرين غيرقانونى بوده است، توقيف كرده است. براساس بيانيه اى 
كه پليس اتريش منتشر كرد، اين كاميون كه حامل 26 مهاجر بوده 
اس��ت، در نزديکى شهر »برانائو ام اين« در غرب اتريش نزديک مرز 
آلمان توقيف ش��د. در اين بيانيه آمده است كه سه كودک در ميان 
اين مهاجران دچار كمبود ش��ديد آب بدن بوده اند و به بيمارس��تان 

منتقل شده اند.

مترجم: حسين ارجلو2015/08/30كيوسك

دیلى استار

اعت���راض مج�دد 
لبنانى ها به معضل زباله ها

هزاران  نفر در بيروت 
پايتخت لبنان در اعتراض 
به ناتوانى دولت در حل و 
فصل بحران زباله، بار ديگر 
تظاهرات كردند. از هنگام 
آغ��از اعتراض��ات مردمى 
عليه انباشته شدن زباله در 
بيروت در هفته گذش��ته، 
ش��نبه  روز  گردهماي��ى 
بزرگتري��ن تظاه��رات در 
نوع خود بود.  لبنانى هاى 
خيابان ه��اى  در  حاض��ر 
جن��وب لبن��ان دول��ت و 
مقامات كابينه را به فساد 

متهم كرده اند. آنها 72 ساعت به دولت مهلت دادند كه به خواسته هاى 
آنها پاسخ دهند يا اينکه تمام اعضاى كابينه استعفاء دهند. 

اظهارات بى اساس رئيس جمهور فراری یمن در خصوص ایران
»عبدربه منصور هادى« رئيس جمهورى مستعفى و فرارى يمن، 
كه هم اكنون در سودان به سر مى برد، ضمن ديدار با »عمر البشير« 
رئيس جمه��ورى اين كش��ور، در اظهاراتى بى اس��اس گف��ت: اجازه 
نمى دهي��م تجربه ايران در يمن تکرار ش��ود. وى  در ادامه اظهارات 
بى پايه و اساس خود، تجربيات كشور ايران را شکست خورده توصيف 
كرد. وى وحدت گسترده ملت يمن از نيروهاى مردمى را زير سوال 
برده و مدعى شد تنها 1۰ درصد از ساكنان استان صعده از انصاراهلل 

حمايت مى كنند.

نيویورک تایمز

مخالفت دیک چنى 
با توافق هسته ای

رئيس جمهور  معاون 
از  ك��ه  آمري��کا  س��ابق 
مخالفان سرس��خت ايران 
محسوب مى شود با حمله 
به سياس��ت خارجى كاخ 
سفيد به ش��دت با توافق 
هسته اى انجام شده ميان 
تهران و كش��ورهاى ۵+1 
مخالفت كرد. ديک چنى 
در  »لي��ز«  دخت��رش  و 
كتابى كه به تازگى منتشر 
كرده ان��د »ب��اراک اوباما« 
ب��ه دروغگويى  را مته��م 
مى نويس��ند:  و  كرده ان��د 

توافق هسته اى با ايران موجب مى شود تا براى اولين بار پس از جنگ 
جهانى دوم بمب اتم مجددا مورد استفاده قرار بگيرد. 

قتل رهگذر آمریکایى توسط پليس شهر نيویورک
يک رهگذر در شهر نيويورک در حال تماشاى صحنه دستگيرى 
مظنونين به حمل مواد مخدر بود كه توس��ط افس��ر پليس مخفى به 
قتل رس��يد. افس��ران پليس ايالتى در نيويورک به اشتباه با شليک 
گلوله يک رهگذر را به قتل رس��اندند. پليس شهر نيويورک در حال 
دستگيرى چند مظنون به قاچاق س��الح و مواد مخدر بودند. مردى 
61 س��اله به نام »فليکس كومى« در حال تماش��اى صحنه بود كه 
توسط شليک گلوله توسط يک پليس مخفى كشته شد. چند ساعت 
بعد كومى صاحب دو فرزند در بيمارستان جان خود را از دست داد.

عرب نيوز

آنالی�ن  کمپي�ن 
مخالفان حضور زنان در 

انتخابات عربستان
در حال��ى ك��ه انتظار 
مى رود زنان براى اولين بار در 
انتخابات عمومى عربستان 
در ماه دس��امبر مشاركت 
داش��ته باش��ند، كمپينى 
آنالين براى مخالفت با آن 
آغاز شده است. به گزارش 
بى بى سى ، زنان در عربستان 
براى اولين بار مى توانند در 
رأى  شهردارى ها  انتخابات 
دهند و براى اين پست نامزد 
ش��وند. اين در حالى است 
كه گروهى از سعودى هاى 

محافظه كار اخيراً با مفتى اعظم عربستان ديدار كرده و از وى خواسته اند 
تا با مداخلۀ خود »مانع« حضور زنان در اين انتخابات شود.

چاد 10 عضو گروه تروریستى بوکوحرام را تيرباران کرد
چ��اد 1۰ مظنون ب��ه عضويت در گروه تروريس��تى بوكوحرام را 
پس از محاكمه به جرم دس��ت داشتن در دو بمب گذارى در انجامنا، 
پايتخت اين كشور كه منجر به كشته شدن 38 نفر شد، تيرباران كرد. 
يک منبع قضايى در گفت وگو با خبرگزارى فرانسه گفت: »آن ها صبح 
شنبه در شمال انجامنا تيرباران شدند.«  اين گزارش توسط يک منبع 
امنيتى كه نخواست نامش فاش شود، تأييد شد. جلسات محاكمۀ اين 
افراد روز چهارش��نبه آغاز شد و اين 1۰ مظنون روز جمعه در جريان 

اولين دادگاه مرتبط با بوكوحرام در چاد به اعدام محکوم شدند. 
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 علي تتماج

یادداشت

جناي��ات ائت��الف آمريکاي��ي- س��عودي 
خط همچن��ان ادام��ه دارد چنانک��ه در حمله س����ر

جنگنده هاى س��عودى به يک كارخانه در 
شهرس��تان عبس واقع در اس��تان حجه در غ��رب يمن 36 غير 

نظامى به شهادت رسيدند. 
اين در حالى است كه نيروهاى يمنى به حمالت خود در دو 
منطق��ه جيزان و نجران در داخل خاک س��عودى ادامه مى دهند 
و به اهداف مهمى دس��ت يافته اند. همچنين تالش ها در اس��تان 
م��ارب براى پايان دادن به ش��ايعات "نزديک بودن پيش��روى به 
سمت صنعا" از طريق استان مارب، ادامه دارد.عمليات نظامى كه 
نيروهاى ارتش و كميته هاى مردمى يمن درحال حاضر در داخل 
خاک عربستان انجام مى دهند، توانست در صدر حوادث مربوط به 
بحران يمن قرار گيرد. اين درحالى است كه شهر مسقط پايتخت 
عمان همچنان ركن اساس��ى تحركات ديپلماتيک و سياس��ى با 
هدف ايجاد يک راه حل سياس��ى براى بحران يمن اس��ت. منابع 
آگاه از اعزام 7۰۰ نفر ديگر از »مأرب« به عربستان براى آموزش 

نظامى در مقابل دريافت 2 هزار ريال سعودى خبر دادند.
براساس اين گزارش، شمارى از نيروهاى نظامى آموزش ديده 

در عربستان كه اغلب از ساكنان استان هاى »إب«، »تعز«، »صنعا« 
و »عمران« هستند، به تازگى وارد مأرب شده اند.رسانه هاى عربى 
در پ��ى ناكام��ى ارتش عربس��تان در باز پس گي��رى مواضعى كه 
طى روزهاى گذش��ته در نجران و جيزان از دس��ت داده اس��ت، با 
دروغ پراكن��ى درب��اره پيروزى هاى خيالى رژيم آل س��عود، ولو با 
توس��ل به فيلم هاى مربوط به بازى هاى يارانه اى كودكان درصدد 
بهبود چهره مخدوش عربس��تان هس��تند. خبر ديگر از يمن آنکه 
بايدن معاون رئيس جمهور آمريکا در تماسى تلفنى با پادشاه ُعمان 
راه هاى پايان درگيرى ها در يمن را بررسى كرد. منابع خبري اعالم 
كردند يک خودروى بمب گذارى شده نزديک سفارت آمريکا و يک 

موضع نيروهاى انصاراهلل در صنعا منفجر شد.
الزم ب��ه ذك��ر اس��ت وزي��ر خارجه يم��ن پس از دي��دار با 
همت��اى مصرى خ��ود در قاهره، از توافق دو ط��رف براى اجراى 
توافقنامه هاى س��ابق خبر داد. خبر ديگر آنکه در پى تاكيدهاى 
مکرر ديده بان حقوق بشر مبنى بر استفاده عربستان از بمب هاى 
خوش��ه اى در يمن، يک مسئول وزارت دفاع آمريکا فاش كرد كه 
واشنگتن از استفاده عربس��تان از بمب هاى خوشه اى عليه يمن 

خبر داشته است. 

همزمان با ادام��ه اعتراض ها به ناكارآمدي 
دول��ت و اقدامات جري��ان 14 مارس عليه چ�����الش

انتخاب رئيس جمه��ور، مردم معترض در 
پايتخت لبنان به دولت 72 س��اعت مهلت دادند تا مطالبات آنان 

را عملى كند.
تظاهركنن��دگان در بي��روت تهدي��د كردند ك��ه در صورت 
پاس��خگو نبودن دولت، س��ه ش��نبه آينده فعاليت ه��اى خود را 
تش��ديد خواهند ك��رد. تظاهراتى در بيروت تحت تدابير ش��ديد 
امنيتى برگزار ش��د. ش��ركت كنندگان در تظاهرات بازخواس��ت 
فاسدان و حل مشکل انباش��ته شدن زباله ها در خيابان هاى اين 

شهر را خواستار شدند.
ه��زاران لبنانى به دعوت فعاالن اين كش��ور و در اعتراض به 
فس��اد و عملکرد نامناس��ب دولت در خيابان هاى پايتخت دست 
ب��ه تظاهرات گس��ترده زدند. همزمان نيز اتب��اع لبنانى در برخى 
كش��ورهاى جهان از جمله انگليس، بلژيک و آمريکا تظاهراتى را 
در همبس��تگى با هموطنان خود برگزار كردند. فعاالن لبنانى كه 
فراخ��وان برگزارى اين تظاهرات را صادر كرده بودند تاكيد كردند 
هدفش��ان از تظاهرات، محاكمه تمامى كسانى است كه به سمت 

تظاهركنندگان تيراندازى كرده اند. آنها همچنين تاكيدكردند كه 
هدف اين تظاهرات استعفاى محمد المشنوق، وزير محيط زيست 
به خاطر شکست در حل بحران زباله  و نهاد المشنوق، وزير كشور 
به خاطر اقدامات خش��ونت آميز پليس است. به گفته منابع لبنانى 
تعدادى از تظاهركنندگان تالش كردند تا موانعى را كه در اطراف 
مقر دولت ايجاد شده از بين ببرند. نيروهاى امنيتى نيز براى متفرق 
كردن تظاهركنندگان وارد عمل شده و تعدادى از آنها را بازداشت 
كردند. اين نيروها همچنين مسير ميان ميدان هاى "رياض الصلح" 
و "الشهدا" را بستند. همزمان تعدادى از اتباع لبنانى مقيم در چند 
كشور جهان دست به تظاهراتى در همبستگى با لبنان زدند. تعداد 
زيادى از تظاهركنندگان در لندن، نيويورک و بروكس��ل خواهان 
مجازات فاسدان ومسئوالن اوضاع كنونى لبنان شدند و همبستگى 
خود را با هموطنانشان اعالم كردند. آنها همچنين اعالم كردند كه 
در صورت بهبود اوضاع به لبنان باز مى گردند. از سوى ديگر و كمى 
پيش از برگزارى تظاهرات لبنانى ها در بيروت نشس��ت امنيتى در 
مقر وزارت كشور برگزار شد كه در اين نشست تصميم گرفته شد 
تا اتاق مشترک امنيتى ميان ارتش لبنان و نيروهاى امنيتى داخلى 

جهت اتخاذ تدابيرالزم تشکيل شود. 

جنایات جنگنده های عربستان در »حجه«  مهلت 72 ساعته معترضان لبنانى به دولت

پاکس�تان: به گ��زارش تلويزيون جي��و، همزمان با 
سفر سوزان رايس مشاور امنيت ملي آمريکا به پاكستان، 
تروريس��ت ها با حمله ب��ه فرودگاه منطق��ه جيوانى واقع 
در بندر گوادر از توابع بلوچس��تان پاكس��تان تأسيس��ات 

ماهواره اى آن را به آتش كشيدند.
تروريس��ت هاى مسلح به تأسيس��ات ماهواره اى يک 
فرودگاه قديمى در منطقه »جيوانى« از توابع بندر گوادر 
واقع در بلوچس��تان حمله كردند. تروريس��ت ها با كشتن 
يک مهندس و يکى از كارمندان تمام تأسيسات اين مركز 

را به آتش كشيدند.

مصر: به گ��زارش روزنامه »العرب��ى الجديد«،دادگاه 
جناي��ى قاهره دي��روز 21۵ نفر از معترض��ان به كودتاى 
عبدالفت��اح السيس��ى را به اتهام تش��کيل باند مس��لحانه 
محاكمه مى كند. اين افراد متهم به تشکيل گروهى تحت 
عن��وان »گردان هاى حل��وان« هس��تند و دادگاه از دادن 
نس��خه اى از پرونده ب��ه هيئت دفاع خ��وددارى كرده كه 
نش��ان دهنده جهت دار بودن دادگاه مصرى است. الزم به 
ذكر است السيسي رئيس جمهورى مصر ديروز طى سفرى 

دوره اى عازم كشورهاى سنگاپور، چين و اندونزى شد. 

امارات: براس��اس گزارش وبگاه خبرى »امارات 71«، 
س��ازمان عفو بين الملل اعالم كرد امارات عربى متحده يک 
بازداشتى ليبيايى داراى تابعيت كانادايى را به دليل ارتباط 
با اخوان المس��لمين ش��کنجه كرده اس��ت.العرادى كه يک 
ليبيايى االصل داراى تابعيت كانادايى است به دليل مشکوک 
ب��ودن به ارتباط ب��ا گروه »اخوان المس��لمين« به همراه 9 
بازرگان ليبيايى ديگر در سال 2۰14 در امارات دستگير شد 
كه 4 تن آنها در همان سال آزاد و به تركيه فرستاده شدند.

ترکيه: به گزارش روزنامه تودى زمان، عفو بين الملل 
در گزارش��ى از تركيه خواس��ت تا در برابر بدرفتارى هاى 
گزارش ش��ده با چهار مظنونى كه به خاطر قتل دو افس��ر 
پليس در 21 ژوئيه س��ال جارى ميالدى در شهر "جيالن 
پينار" بازداش��ت هستند، كارى انجام دهد. عفو بين الملل 
اعالم كرد، برادر "س��دات آيدين"، يک��ى از اين مظنونان 
گزارش داده كه س��دات و س��ه مظنون ديگر هنگامى كه 
در بازداش��ت پليس بودند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته 
و اجازه معالجه پزش��کى زخم هايشان به آن ها داده نشده 

است. 

کوی�ت: ب��ه گ��زارش فارس،تع��دادى از نمايندگان 
پارلم��ان كويت براى پايان دادن به بحث هاى فرقه گرايانه 
در ش��بکه هاى اينترنتى، طرحى تقديم پارلمان خواهند 
كرد كه مجازات 3 سال زندان در آن پيشنهاد شده است. 
منابع رس��انه اى كويت اعالم كردند تعدادى از نمايندگان 
پارلمان اين كشور اصالحيه اى براى قانون »وحدت ملى« 
تقدي��م خواهند كرد تا ش��ايد جلوى بح��ث و جدل هاى 

لفظى در شبکه هاى اجتماعى اينترنتى را بگيرند. 

تبعيضمذهبیسياستآلخليفه
 انجم��ن حقوق بش��ر بحرين در بيروت با تش��کيل 
همايشى تحت عنوان »تبعيض سياست ساختارى دولت 
بحري��ن« مجموعه اى از واقعيت ه��ا و آمارهاى مربوط به 

تبعيض در اين كشور را به نمايش گذاشت.
 يوسف ربيع رئيس انجمن حقوق بشر بحرين فاش كرد: 
در نتيجه تبعيض مذهبى در بحرين، درصد حضور شيعيان 
در قوه مجريه اين كش��ور 28 درصد است. وى خاطرنشان 
كرد: 6 طرح مس��کونى در مناطق شيعه نشين به نفع ديگر 
مناطق لغو گرديد و سال 2۰1۵ از نظر تبعيض در آموزش و 
تحصيل باالترين درصد را نشان مى دهد و طى آن 33 درصد 
دانش آموزان و دانش��جويان نخبه ش��يعه از دريافت بورس 
تحصيلى محروم ماندند. وى افزود: شيعيان بحرين در ميان 
مسئوالن قوه قضائيه اين كشور هيچ جايگاهى ندارند. شيعه 
در اين كشور شهروند درجه ۵ محسوب مى شود. خاندان آل 
خليفه شهروندان درجه يک هس��تند و خانواده هاى وفادار 
به اين خاندان ش��هروند درجه دو و اهل تسنن به طور كلى 
ش��هروند درجه س��ه و اتباع خارجى و اف��رادى كه تابعيت 
بحرينى دريافت كرده اند، ش��هروند درجه چهار و ش��يعيان 
ش��هروند درجه ۵ شمرده مى ش��وند. در همين حال مركز 
حقوق بش��ر بحرين اعالم كرد آمار بازداشت هاى مستبدانه 
در ماه م��ارس )31روز منتهى به 11 فروردين( به اوج خود 
رس��يد.اين مركز با انتش��ار آمارهايى از تمام بازداشت ها از 
سپتامبر 2۰14 )ش��هريور 93( تا آگوس��ت 2۰1۵ )مرداد 
94(، در حس��اب توييتر خود نوش��ت: در مارس 2۰1۵ اين 
بازداشت ها با ثبت 272 مورد بازداشت به اوج خود رسيدند.

سفر پوتين به چين
والديمر پوتي��ن رئيس جمهور روس��يه در روزهاي آتي 
راهي چين مي ش��ود. آنچه از س��وي محافل رسانه اي اعالم 
مي گردد حضور پوتين در مراسم رژه ارتش چين به مناسب 
پايان جنگ جهاني اس��ت كه مقاماتي از س��اير كشورها نيز 
در اين مراس��م حضور دارند. چين و روسيه در سالهاي اخير 
روابط گس��ترده اي را تجربه كرده اند چنانکه در سفر پيشين 
پوتي��ن به چين توافق 4۰۰ ميليارد دالري صادرات انرژي از 

روسيه به چين ميان طرفين امضاء گرديد.
 بس��ياري از ناظران سياس��ي بر اين عقيده اند كه سفر 

اخير پوتين به چين نش��انگر تعميق روابط ميان دو كش��ور 
در حوزه ه��اي سياس��ي، امنيت��ي و اقتصادي مي باش��د كه 
براس��اس ش��رايط جاري بر صحنه بين الملل داراي اهميت 
بس��ياري گرديده است. بررسي تحوالت شرق آسيا و آسياي 
مركزي و قفقاز نشانگر تحوالت مشترک است و آن تحركات 
كش��ورهاي غربي براي نظامي س��اختن اين مناطق اس��ت. 
آمريکا به بهانه مقابله با تهديدات نظامي چين و كره شمالي 
ب��ه تقويت نظامي گري در همس��ايگان چي��ن مي پردازد كه 
تحركات نظامي اخير كره جنوبي، ژاپن، اندونزي، فيليپين و 

ويتنام را مي توان در اين چارچوب ارزيابي كرد. 
تحركات آمريکا در شرق آس��يا تا بدانجا پيش رفته كه 
رس��ما در امور درياي چين دخالت ك��رده و مدعي حمايت 

از كش��ورهاي حاش��يه اين دريا در برابر پکن گرديده است. 
در حوزه آس��ياي مركزي و قفقاز و البته اروپاي ش��رقي نيز 
آمريکا سياست مشابهي را در پيش گرفته و آن نظامي سازي 
كش��ورهايي مانند لهس��تان، لتوني، مولداوي، گرجستان و... 

دميدن در آتش جنگ اوكراين است.
 نکته قابل توجه آنکه آمريکا اقدام به برگزاري رزمايش 
ب��زرگ نات��و در اروپا كرده كه محور آن را نيز خط و نش��ان 
كش��يدن براي روسيه تش��کيل مي دهد. در چنين شرايطي 
مي ت��وان گف��ت كه پکن و مس��کو با تهديد واح��دي به نام 
تح��ركات غ��رب عليه امني��ت و ثبات و مناف��ع جهاني اين 
كش��ورها مواجه هس��تند كه راه مقابله با آن را نيز نزديکي 
بيش��تر و توس��عه روابط مي دانند. حضور نظاميان روسي در 

رژه نيروهاي چيني ونيز برگزاري رزمايش هاي مش��ترک دو 
كش��ور را مي توان اقدام��ي در اين زمينه دانس��ت. پوتين با 
حضور در چين در حالي براي كش��ورهاي غربي خط و نشان 
مي كش��د كه بر حمايت از پکن در برابر تحركات كشورهايي 
مانند ژاپن نيز تاكيد مي كند كه صف بندي هاي جديد نظامي 

و سياسي در منطقه را نشان مي دهد.
 آنچه مسلم گرديده آن است كه تقابل ميان ائتالف روسيه 
و چين با غرب وارد ابعاد جديدي گرديده كه حوزه هاي مختلفي 
را دربرمي گيرد چنانکه اوباما هنگام سفر به آفريقا رسما چين را 
به توسعه طلبي متهم و از اهداف سفرش را مقابله با پکن عنوان 
نمود چنانکه وزير دفاع آمريکا در سفر به شرق آسيا بر حمايت 

از كشورهاي منطقه عليه چين تاكيد كرد.

پس از اذعان جيمي كارتر بر 
گ�زارش آخر

گروه بين الملل
حاكميت اليگارشي بر آمريکا، 
رئي��س دفت��ر وزي��ر خارجه 
پيش��ين آمريکا اعالم كرد، حدود 4۰۰ س��رمايه دار 
بزرگ آمريکايى سياس��ت خارجى واش��نگتن را به 

كاخ سفيد ديکته و در واقع آن را اداره مى كنند.
وابس��ته ب��ودن سياس��تمداران آمريکاي��ي به 
صاحبان پول موجب گرديده تا س��رمايه داران همه 
امور را در دس��ت داش��ته باش��ند چنانکه در س��ال 
2۰11 م��ردم آمريکا خ��ود را 99 درص��دي بدون 
حقوق عنوان داش��تند. بس��ياري تاكي��د دارند كه 
حاكميت سرمايه داران بر كشورشان موجب شده تا 
اين كشور همواره در جنگ و بحران سازي در جهان 
باشد تا منافع سرمايه داران از جمله كارتل هاي نفتي 

و تجاري و صاحبان صنايع اسلحه سازي گردد. 
'لورنس ويلکرس��ون' رئيس دفت��ر كالين پاول 
وزير خارجه پيش��ين آمري��کا در گفت وگو با راديو 
'بال��ت كوم' لتونى خاطرنش��ان ك��رد: حدود 4۰۰ 
سرمايه دار آمريکايى كه مجموع سرمايه آنها بيش 
از ي��ک هزار ميليارد دالر اس��ت، سياس��ت آمريکا 
را تعيي��ن مى كنند. وى افزود: س��رمايه داران تمام 
فرآيندهاى سياس��ى در آمريکا را از پش��ت صحنه 
مديري��ت مى كنند. مقام س��ابق آمريکايى با انتقاد 

از نظام س��رمايه دارى اين كش��ور خاطرنشان كرد: 
نابرابرى ش��ديدى در آمريکا وجود دارد و در هيچ 
كش��ورى اين قدر فاصله طبقاتى نيست. وى ادامه 
داد: زم��ام امور آمريکا در دس��ت حدود يک درصد 
افراد قرار دارد كه با استفاده از موقعيت خود آن را 
از پش��ت صحنه اداره مى كنند. ويلکرسون از سال 
2۰۰2 تا 2۰۰۵ رياست دفتر كالين پاول وزير امور 
خارجه پيشين آمريکا را برعهده داشت. رسانه هاى 

خبرى بارها از نفوذ فراوان سياس��ى س��رمايه داران 
آمريکايى خبر داده اند كه در واقع مديريت آمريکا 
را برعه��ده دارند و ش��خص رئيس جمه��ور در اين 
سيستم مجرى تصميمات آنهاست كه تمام اقدامات 
و تصميم گيرى ها را با هماهنگى س��رمايه داران در 
پش��ت صحنه انج��ام مى دهند. اي��ن وضعيت بارها 
باعث شده است كه س��رمايه داران آمريکايى براى 
تامي��ن منافع صنايع دفاعى ي��ا بخش هاى تجارى 

نفت��ى تح��ت مالکيت خود جنگ هاي��ى را از طرف 
آمريکا بر كش��ورهاى ديگر تحميل كنند كه حمله 
اين كش��ور و متحدانش به عراق در سال 2۰۰3 و 
اشغال دهساله آن از اين جمله است. چندي پيش 
جيمى كارتر رئيس جمهور اس��بق آمريکا با اشاره به 
نقش پول در انتخابات آمريکا تصريح كرد حکومت 
كش��ورش اكن��ون حکومتى »اليگارش��ى« اس��ت. 
جيمى كارت��ر، رئيس جمهور اس��بق آمري��کا گفته 
آمريکا اكنون يک نظام اليگارشى )اشراف ساالرى( 
است كه در آن »رش��وه هاى سياسى نامحدود« به 
اضمح��الل كامل نظام سياس��ى اين كش��ور منجر 

شده است.
ب��ه گ��زارش پاي��گاه خب��رى »فرس��ت لوک« 
كارت��ر اضافه ك��رد كه ه��م جمهورى خواهان و هم 
دموكرات ها چش��م به اين »پول نامحدود« به عنوان 
منافع شخصى كالن براى خودشان دارند. كارتر اين 
اظه��ارات را در واكن��ش به س��ئوالى درباره تصميم 
دي��وان عالى آمري��کا براى آزاد گذاش��تن گروه هاى 
تبليغاتى در آمريکا جهت صرف هزينه هاى هنگفت 
مالى مطرح كرد.رئيس جمهور اس��بق آمريکا افزود: 
»بنابراين حاال ما شاهد تخريب كامل نظام سياسى 
آمري��کا و تبدي��ل آن به يک نظام رش��وه دهنده به 
س��هام داران اصلى هس��تيم، يعنى كسانى كه بعد از 

اتمام انتخابات، دنبال منفعت و منتظر آن هس��تند 
و اغلب آن را دريافت مى كنند.«در همين چارچوب 
" نوآم چامس��کى" انديشمند آمريکايى نيز مي گويد 
كه س��اختار حاكمي��ت در آمري��کا، ديگر ب��ر پايه 
رقابت ميان دو حزب نيس��ت و حزب س��رمايه داران 
در جامعه حاكم ش��ده اس��ت." نوام چامس��کى" در 
مصاحب��ه با نيوي��ورک تايمز گفت: اش��تباه بزرگى 
است اگر نظام سياسى آمريکا را مبتنى بر رقابت دو 
حزب س��نتى بدانيم، زيرا اين شرايط مدت ها است 
كه تغيير يافته اس��ت. وى گفت: آمريکا را تنها يک 
حزب اداره مى كند، و آن حزب س��رمايه داران است. 
اين حزب يک جريان بيش��تر ندارد و آن جمهورى 
خواهان ميانه رو اس��ت كه به آن ها "نو دموكرات ها" 

نيز گفته مى شود.
الزم به ذكر اس��ت مردم آمريکا در سال 2۰11 
براي پايان دادن به حاكميت نظام س��رمايه داري بر 
كشورش��ان تظاهرات 99 درصدي ها را به پا كردند 
كه با س��ركوب گس��ترده همراه بود ك��ه در نتيجه 
آن ده ه��ا نفر در حمالت پليس كش��ته و صدها نفر 
بازداشت شدند. دولتمردان آمريکا با برجسته سازي 
مس��ئله تروريس��م و اتهام زني به مس��لمانان ضمن 
پنهان سازي سركوب 99 درصدي ها، به دنبال مقابله 

با تظاهرات هاي ضد نظام سرمايه داري برآمدند. 

رئيس دفتر وزیر خارجه پيشين ایاالت متحده بر حاکميت اشرافي بر کشورش اذعان کرد

سياستمدارانآمريكابازيچهدست400سرمايهدار

در كنار مجموعه تحليلگران و 
ك��ه شهر ف��رنگ غرب��ي  سياس��تمداران 

دخالت هاي بحران س��از غرب 
در خاورميان��ه را زمينه س��از بحران ه��اي اخير اروپا 
مي دانند رهبر حزب جبهه ملى فرانسه ضمن انتقاد 
از سياس��ت هاى دولت ه��اى اين كش��ور، اعالم كرد 
غ��رب هم اكنون در حال پرداخ��ت جريمه اقدامات 

خود در خاورميانه است.
" ماري��ن لوپ��ن،" رهبر حزب ملى فرانس��ه، در 
اظهاراتى از سياس��ت هاى دولت هاى كنونى و قبلى 
كشورش در خاورميانه انتقاد و آن را بى ثبات كننده 
دانست. لوپن تاكيد كرد: بحران پناهجويان در فرانسه 
نتيجه كارهايى است كه فرانسوا اوالند، رئيس جمهور 
كنونى، و رؤس��اى جمهور قبلى در كشورهايى مثل 

س��وريه انجام داده اند. او حتى بحران را فراتر از اين 
دانست و گفت: كل غرب اكنون تاوان اين سياستها 

را پرداخت مى كند. 
وى تاكي��د كرد تنها راه ح��ل بحران آوارگان و 
پناهجويان، توقف سياس��ت هاى بى ثبات كننده در 

خاورميانه است. 
در ماه هاى اخير اروپا ش��اهد موج گس��ترده اى 
از پناهدگانى بوده اس��ت كه از جن��گ و ناامنى در 
كشورهايش��ان از جمله س��وريه و ليبى به اروپا پناه 

برده ان��د. كش��ورهاى اروپايى هم اكن��ون با گزينه 
سختى روبرو هس��تند كه آيا بايد اين پناهجويان را 
بپذيرند يا بايد با اتخاذ تدابير س��خت گيرانه تر مرزى 

مانع ورود آن ها 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 رسانه اي، 
فابيوس وزير امور خارجه فرانسه تصميم مجارستان 
براى احداث ديوار حائل در مرز مشترک با صربستان 

به منظور ممانعت از ورود مهاجران به اين كش��ور را 
نقض ارزش هاى اروپا دانست و اعالم كرد كه فرانسه 
در صورت درخواست مهاجران سورى به آنها ويزاى 
بلن��د م��دت خواه��د داد. اين ادع��ا درحالي مطرح 
مي ش��ود كه چند روز پيش انگليس و فرانسه براي 
س��ركوب پناهجويان توافق كردند و نهادهاي حقوق 
بش��ري نيز بارها درباره وضعيت اسفناک پناهجويان 

در مرزهاي فرانسه هشدار داده اند. 
الزم به ذكر اس��ت كش��ورهاي غرب��ي در حالي 
ادعاي مقابله با داعش و كمک به امنيت غرب آس��يا 
را مطرح مي س��ازند كه هر روز ابعاد جديدي از واهي 
بودن اين ادعا آشکار مي شود چنانکه گزارش دروغين 
پيروزى هاى ائتالف غربى عليه داعش كه مس��ئوالن 
اطالعات��ى به »باراک اوباما« داده اند، موجب ش��ده تا 

كنگره هيئت تحقيق مس��تقلى را راه��ى خاورميانه 
كند.سه ش��نبه هفته گذشته روزنامه نيويورک تايمز 
در گزارش��ى فاش كرد، مسئوالن اطالعاتى و امنيتى 
آمري��کا گزارش هاى دروغين درباره داعش به »باراک 
اوبام��ا« داده اند و در اين گزارش ه��اى جعلى عنوان 
كرده ان��د كه حمالت هوايى عليه داعش موفق بوده و 
موجب عقب نش��ينى اين گروه تروريستى 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 انگليس 
جديدترين ابزار خود براى مبارزه با داعش را رونمايى 
كرد كه يک حساب كاربرى در شبکه اجتماعى توييتر 

براى مقابله با گروهک تروريستى داعش است.

هشدار رهبر حزب جبهه ملى فرانسه درباره رفتارهاي اروپا در غرب آسيا 
غرب تاوان بحران سازي  در سوریه را مي پردازد


