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گاردین:   داعش زیر نظر آمریکا
و در زندان بوکای عراق تشکیل شد

یک روزنامه انگلیسی فاش کرد، گروه تروریستی 
»داعش« س�ال 2003 زیر نظر آمریکا در یک زندانی 

واقع در جنوب عراق به وجود آمد.
به گزارش خبرگزاری فارس، روزنامه »گاردین« به نقل 
از »ابواحمد« از س��رکردگان داعش فاش کرد: »اگر آمریکا 
در عراق زندان نداش��ت، داعش نیز اکنون نبود.« بر اساس 
این گزارش، »ابواحمد« که خود در س��ال 2003 در زندان 
آمریکایی ها موسوم به »بوکا« زندانی بود، افزود: »آمریکا این 

زندان را وسط صحرای جنوب عراق بنا نهاده بود و این زندان 
تبدیل به مکان و مدرس��ه مناسبی برای رشد تکفیری ها و 
افراطیون شد.« به گفته »ابواحمد«، البغدادی بسیار خونریز تر 
و بی رحمت��ر از »زرقاوی« اس��ت.گاردین به نقل از ابواحمد 
افزود: با »ابراهیم عواد سامرایی« معروف به »ابوبکر بغدادی« 
در این زندان آشنا شدم. احساس می کردم بغدادی موضوعی 
را مخفی می کند و نمی خواهد دیگران آن را بفهمند... ارتش 

آمریکا به بغدادی احترام خاصی می گذاشت.«

چامسکی: در جامعه نژادپرست آمریکا
با سیاهان مثل برده رفتار می شود

اندیش�مند برجس�ته آمریکایی، جامع�ه آمریکا را  
جامعه ای »بس�یار نژادپرس�ت« عنوان ک�رد که در آن 
سیستم برده داری علیه س�یاهان به شکل مدرن ادامه 

دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، »نوآم چامسکی«، اندیشمند، 
محقق و تحلیلگر سرشناس آمریکایی در واکنش به کشته شدن 
پی در پی سیاه پوستان به دست پلیس آمریکا، جامعه این کشور 
را »بسیار نژادپرس��ت« عنوان کرد.وی که با شبکه تلویزیونی 

»گریت ت��ی وی« گفت وگو می کرد، گفت: این جامعه بس��یار 
نژادپرست است، واقعا تکان دهنده است. آنچه که در سی سال 
گذش��ته بر سر آمریکایی های سیاهپوست آمده مشابه چیزی 
اس��ت که »ادوارد باپتیس��ت« )نویسنده و تاریخدان( در مورد 
رخدادهای اواخر قرن 19 نقل کرده است.در ماه های اخیر کشته 
شدن چند سیاهپوست از جمله »مایکل براون«، »اریک گارنر« 
و »تمیر رایس« به دس��ت افسران سفیدپوست پلیس، به بروز 
اعتراضات کم سابقه در ایاالت متعدد آمریکا منجر شده است.
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  چهار سوی پنج قاره

اعدام صدها عضو داعش
جنبش »نمی توانم نفس بکشم«به جرم فرار از مقابل ارتش سوریه

 به لندن رسید

صدها شهروند انگلیسی به 
تبعیت از قربانیان تبعیض نژادی 
در آمری�کا علی�ه تبعی�ض و 
نژادپرس�تی در پایتخ�ت این 

کشور تظاهرات کردند.
خبرگ��زاری  گ��زارش  ب��ه 
تس��نیم، دیروز حدود 600 نفر 
در غرب لندن تظاهرات  کردند 
و علیه نژادپرستی در غرب شعار 

دادند تا بدی��ن ترتیب جنبش 
»نمی توانم نفس بکشم« رسما 

به انگلیس کشیده شود.
معترضان پارچه نوشته هایی 
در دس��ت داش��تند ک��ه روی 
آنها نوشته ش��ده بود: »زندگی 
اس��ت.«  سیاهپوس��تان مه��م 
پایتخت انگلیس در سال 2011 
ش��اهد کش��ته ش��دن »مارک 

دوگان« سیاهپوس��ت 24 ساله 
به دس��ت پلیس بود. این واقعه 
اعتراضات زیادی را همان سال 

در پی داشت.
تظاهرکنن��دگان انگلیس��ی 
همچنی��ن ش��عار »نمی توان��م 
نفس بکش��م« را سر می دادند، 
ش��عاری ک��ه ب��ه اعتراض��ات 
جاری آمریکا مربوط می ش��ود. 

آمریکایی  سیاهپوست  »گارنر« 
ک��ه در خیابان ه��ای نیویورک 
 ، د می ک��ر ش��ی  و ست فر د
چن��دی پیش به دس��ت پلیس 
سفیدپوس��ت خفه ش��د. وقتی 
پلیس گلوی وی را می فش��رد، 
گارنر مرتب می گفت:  »نمی توانم 
نفس بکشم.« از آن پس جمله 
»نمی توانم نفس بکشم« تبدیل 

به شعار معترضان شده است.
براس��اس گزارش ها، پلیس 
محاص��ره  از  پ��س  انگلی��س 
تظاهرکنن��دگان درغرب لندن، 
76 تن را به اتهام س��رپیچی از 

دستورات پلیس بازداشت کرد.
تظاه��رات  دومی��ن  ای��ن 
گسترده در لندن در همبستگی 
با معترضان به نژادپرس��تی در 

آمریکا است.
واشنگتن و نیویورک دیروز 
نیز مث��ل روزهای قبل ش��اهد 
تظاهرات علیه پلیس نژادپرست 
آمریکا بود. معترضان که شمار 
آنها ب��ه هزاران نفر می رس��ید، 
اعالم کردند تا در دس��تگاه های 
امنیتی آمریکا اصالحات صورت 
نگیرد، اعتراضات ادامه می یابد.

گروه تروریس�تی داعش به دلیل شکست مزدورانش از ارتش 
سوریه در اطراف فرودگاه نظامی دیرالزور، 200 تن از اعضای خود 

را اعدام کرد.
به گزارش خبرگزاری ها به نقل از شبکه خبری العالم، گروه تروریستی 
داعش در ش��هر الرقه )مقر اصلی داعش در س��وریه( 200 تن از اعضای 
خود را به دلیل فرار از  جنگ با ارتش س��وریه در اطراف فرودگاه نظامی 

دیرالزور اعدام کرد.
ضربات سنگین ارتش سوریه به عناصر مسلح داعش از 10 روز پیش 
در اطراف فرودگاه نظامی دیرالزور آغاز ش��ده و این امر باعث گردیده تا 
عناصر داعش یا فرار کنند یا به هالکت برس��ند. با مش��اهده این اوضاع 
س��رکردگان داعش دس��تور دادند 200 تن از افرادی را که فرار را به قرار 

ترجیح داده بودند اعدام  کنند.
ارتش سوریه همچنین شمار زیادی از تروریست های داعش را که برای 
نف��وذ به منطقه مجاور مرز لبنان تالش می کردند به هالکت رس��اند. در 
حومه حمص، استان حماه و حومه ادلب نیز تعداد زیادی از تروریست ها 

در درگیری با نیروهای ارتش به هالکت رسیدند.
تعداد کشته ها و مجروحان تروریست های داعش در جبهه های مختلف 
سوریه به حدی زیاد است که تروریست ها برای انتقام گرفتن از نظام سوریه 
با استفاده از بمب هایی که با سیلندرهای گاز ساخته اند و آن را »توپخانه 
جهنمی« نامیده اند به شهروندان بی گناه حمله می کنند. دیده بان حقوق 
بش��ر بحرین که نزدیک به مخالفان س��وریه است با تایید این خبر اظهار 
داشت که تاکنون 311 شهروند سوری از طریق این بمب ها کشته شده اند.

دو س��وم از این تلفات که بالغ بر 203 نفر می ش��ود مربوط به ش��هر 
حلب اس��ت که در میان آنها 42 کودک و 25 زن هس��تند. 700 نفر نیز 

مجروح شده اند.

رئیس جمه�ور روس�یه در 
پیام�ی ب�ه دبی�رکل حزب اهلل 
ک�ه  ک�رد  تاکی�د  لبن�ان 
کارخانج�ات، انباره�ا و هم�ه 
س�اح های پیش�رفته  م�ا در 

خدمت شماست.
به گ��زارش خبرگزاری فارس 
به نقل از روزنام��ه االخبار لبنان، 
فرس��تاده  بوگدانوف«  »میخائیل 
ویژه والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
روس��یه به خاورمیانه که طی دو 
هفته گذش��ته دوبار به س��وریه و 
لبنان سفر کرده حامل پیام مهمی 
برای سیدحس��ن نصراهلل دبیرکل 

حزب اهلل لبنان بود.
در  روس��یه  رئیس جمه��ور 
ای��ن پیام تاکید ک��رده که »همه 
کارخانج��ات، انبارهای س��الح و 
س��الح های پیش��رفته روسیه در 
خدمت مقاومت اس��المی است و 
مسکو همچنان حامی و پشتیبان 
بش��ار اس��د رئیس جمهور سوریه 

است.«
بوگدانوف در تمامی دیدارهای 
و  مقام ه��ای س��وریه  ب��ا  خ��ود 

لبن��ان براین مس��ئله تاکید کرده 
ک��ه »مس��کو معتقد اس��ت تنها 
رئیس جمهوری که می تواند سوریه 
را اداره کند و از مشروعیت مردمی 
برخوردار است بشار اسد است که 
متحدی استراتژیک برای روسیه به 

شمار می رود.«
مناب��ع آگاه لبنان��ی نیز اعالم 

کردند که دیدار سیدحسن نصراهلل 
دبیرکل ح��زب اهلل لبنان با معاون 
وزیرخارجه روسیه درباره انتخاب 
رئیس جمه��ور لبنان نب��وده بلکه 
درباره تحوالت سوریه بوده است.

تحلیلگ��ران  و  کارشناس��ان 
اخیر  منطق��ه معتقدن��د دی��دار 
بوگدان��وف از منطق��ه و گفت وگو 

با ش��خصیت های لبنانی و سوری 
بر س��ه محور اصلی متمرکز بوده 
اس��ت: نق��ش جدید روس��یه در 
خاورمیانه و توان مسکو به متوقف 
ساختن رویکرد متهورانه آمریکا به 
منظور پاسداری از صلح جهانی و 
آمادگی روسیه برای استفاده از وتو 

در لحظه های استراتژیک.

نابودی کل سوریه!
میخائیل بوگدانوف معاون وزیر 
خارجه روس��یه اظهار داشت طی 
دیدارش با بندر بن سلطان رئیس 
سابق سرویس جاسوسی عربستان 
سعودی در مسکو وی گفت: »ما به 
دنبال از بین بردن نظام علوی در 
سوریه هستیم حتی اگر این اقدام 
به تخریب کل سوریه منجر شود.«

بوگدانوف تصریح کرد: »بندر 
بن سلطان تاکید کرده که مشکل 
عربستان با نظام علوی نیست بلکه 

با شخص بشار اسد است.«
روزنامه لبنانی االخبار همچنین 
به نقل از بوگدانوف نوشت: »ما هیچ 
اعتقادی به آمریکایی ها نداریم چرا 
که امکان فریبکاری آنها همچنان 
موجود است. آنها با مسکو در زمینه 
مذاک��ره میان مخالف��ان و دولت 
توافق کردند اما این توافق به این 
دلیل بود ک��ه آنها مطمئن بودند 
روس ه��ا در این زمینه شکس��ت 

می خورند.«
روس��یه  وزیرخارجه  مع��اون 
افزود: جان کری به یک مقام روس 

گفته بود: »فکر نکنید ما آمده ایم 
تا داعش را در س��وریه هدف قرار 
دهیم تا دولت سوریه از آن استفاده 

کند.«
بوگدانوف همچنین تاکید کرده 
که: »ما به آمریکایی ها گفتیم شما 
در روند مذاکرات بین فلسطینی ها 
و اسرائیلی ها نظارت داشتید و آن را 
9 ماه ادامه دادید و بار دیگر 9 ماه 
تمدید کردید چرا این اقدام را در 
مورد نجات سوریه تکرار نمی کنید 
و به محض شکست مذاکرات ژنو 
اعالم کردید که به جنگ بازخواهید 

گشت؟«
 موشک های دقیق 

حزب اهلل
رئیس بخش برنامه ریزی ارتش 
صهیونیس��تی گفت: موشک های 
حزب اهلل بس��یار دقیق تر از جنگ 

سابق است.
وی اف��زود: در جن��گ آینده 
حزب اهلل می توان��د اهداف خود را 
بسیار دقیق تر هدف گیری کند و ما 
باید برنامه های خود را برای مقابله 

با قدرت حزب اهلل تغییر دهیم.

پیام پوتین به سیدحسن نصراهلل:

همه سالح های پیشرفته روسیه در خدمت  حزب اهلل لبنان است

دولت آمریکا رسما اعام کرد: عامان شکنجه های هولناک 
در س�ازمان »سیا« توسط دس�تگاه قضایی تعقیب و محاکمه 

نخواهند شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، درپی انتشار گزارش 499 صفحه ای 
مجلس س��نای آمریکا در مورد ارتکاب ماموران »س��یا« به ش��کنجه 
مظنونان، س��خنگوی کاخ س��فید دیروز اعالم کرد: دادستان منصوب 
ش��ده برای رس��یدگی به این پرونده، بعد از بررسی آن اعالم کرده که 

علیه کسی کیفرخواست صادر نمی کند.
براساس گزارش فوق، 119 نفر از مظنونان به اقدامات تروریستی 
توسط ماموران سازمان سیا شکنجه شده اند. غرق مصنوعی، بی خوابی 
دادن به مدت هفت روز پی درپی، تهدید به تجاوز با چوب و... از جمله 

شکنجه هایی هستند که عوامل سیا مرتکب شده اند.
گزارش 500 صفحه ای فوق تنها خالصه سانسور شده 6700 صفحه 
اسنادی است که سنای آمریکا بدان دست یافته است. به نظر می رسد 
که میان س��ران واشنگتن در مورد منتشر نکردن بخش های حساس 

اسناد توافق صورت گرفته است.
در همین حال، یک سخنگوی »دیوید کامرون« نخست وزیر انگلیس 
در ارتباط با گزارش فوق اعالم کرد، اسناد مرتبط با شکنجه مظنونان 
به دست عوامل دستگاه اطالعاتی این کشور به درخواست لندن حذف 
شده است. این اظهارات نشان می دهد که مشارکت همپیمانان آمریکا 
در ش��کنجه، از گزارش فوق حذف ش��ده اند.در همین رابطه، مجلس 
عوام انگلیس از »ترزا می« وزیر کش��ور خواست به پارلمان برود و در 

این مورد توضیح بدهد.
»ریچ��ارد بر« رئی��س جدید کمیته اطالعات س��نای آمریکا هم 
ش��کنجه با هدف اعتراف گرفتن از بازداشت ش��دگان را قانونی خواند، 
چرا که رئیس جمهور وقت آمریکا )جرج  بوش( از آن مطلع بوده است! 
ریچارد بر گفت: شاید وقتی به گذشته نگاه می کنیم، بگوییم که بهتر 
است دیگر این کار را نکنیم، این خوب است. اما این کار قانونی بوده، 
چرا که به دس��تور رئیس جمهور صورت گرفته اس��ت. وی افزود: »هر 
چقدر هم که این گزارش وحشتناک است و هر میزان هم که با شرح 
و تفصیل بیان ش��ده است، اما مردم آمریکا چیز تازه ای از آن دریافت 
نکرده اند«!»جان برنان« رئیس سازمان سیا نیز در اولین حضور رسانه ای 
پس از افشای گزارش فوق، مواضع ضد و نقیضی اتخاذ کرد؛ وی از یک 
طرف از تالش های ماموران سیا تقدیر کرد، اما در همان حال گفت که 
برخی ماموران از روش های »شنیع« برای بازجویی استفاده کرده اند.

روزنامه روس��ی »وزگالد« هم به نقل از کارشناس��ان گزارش داد، 
گزارش س��نا با اهداف و انگیزه های حزبی منتشر شد و عامالن اصلی 

شکنجه های سیا از پیگرد مصون هستند.
هفته نامه آلمانی »اشپیگل« هم نوشت، هیچ تضمینی وجود ندارد 
که شکنجه های سیا دوباره تکرار نشوند. به نوشته این هفته نامه، عالوه 
بر گروه های حقوق بش��ری و سازمان های مدنی، برخی از نمایندگان 

کنگره هم به صف منتقدان سیا و دولت آمریکا پیوسته اند.
»لری جانسون« عضو سابق سیا نیز گفت: آمریکا دیگر نمی تواند 
خود را در موضع برتر اخالقی قرار دهد و به جهان درس اخالق بدهد.

کاخ سفید: شکنجه گران سیا 
تحت پیگرد قرار نمی گیرند

مراسم تشییع پیکر شهید 
بحرینی با حضور گسترده مردم 
در شهرک کرزکان به تظاهرات 
ضد آل خلیفه و سر دادن شعار 

مرگ بر »حمد« تبدیل شد.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ها به 
نقل از شبکه العالم، هزاران نفر از 
مردم و گروه های سیاسی از جمله 
بحرین  الوفاق  اس��المی  جمعیت 
روز پنجش��نبه در مراسم تشییع 
پیکر »عبدالکریم البصری«  شرکت 

کردند.
البصری سه ش��نبه گذشته در 
یک انفجار از پیش طراحی ش��ده 
نزدیک مسجد امام زین العابدین در 
شهرک کرزکان بحرین به شهادت 
رسید. شرکت کنندگان در مراسم 
تشییع این ش��هید شعارهایی در 
مخالف��ت با رژیم آل خلیفه س��ر 
داده و خواستار سرنگونی »حمدبن 
عیسی آل خلیفه« دیکتاتور بحرین 

شدند.
م��ردم بحری��ن همچنی��ن بر 

ادامه راه شهیدان و انقالب مردمی 
بحری��ن ت��ا تحقق خواس��ته های 

مشروع خود تاکید کردند.
بحری��ن از 14 فوری��ه 2011 
انق��الب مردمی  میالدی ش��اهد 
علیه رژیم آل خلیفه اس��ت، مردم 
خواس��تار آزادی، برقراری عدالت 

و رفع تبعی��ض و  روی کار آمدن 
نظام��ی منتخب در کشورش��ان 
درخواس��ت ها  ای��ن  هس��تند. 
ب��ا س��رکوبگری رژی��م بحرین با 
همدستی برخی کشورهای عربی از 
جمله عربستان رو به رو شده است.

گزارش ماهانه جمعیت حقوق 

بشر بحرین از 147 مورد بازداشت 
در م��اه گذش��ته می��الدی خبر 
می دهد که یک سوم آنان را زنان و 

کودکان تشکیل می دهند.
طی سه س��ال گذشته تعداد 
زیادی از ش��هروندان بحرینی نیز 
به ش��هادت رس��یده مج��روح یا 

معلول ش��ده و تعدادی دیگر نیز 
در زندان ه��ای آل خلیفه به س��ر 

می برند.
تاش برای متوقف ساختن 

پایگاه نظامی در بحرین
نمایندگان حزب کارگر انگلیس 
در خصوص ساخت پایگاه نظامی 
این کش��ور در بحرین به ش��دت 
ابراز نگرانی کرده و در تالش برای 

متوقف کردن آن هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم 
به نقل از پای��گاه مرآت البحرین، 
حزب کارگر انگلیس جنبش��ی را 
برای متوقف کردن س��اخت یک 
پایگاه نظامی انگلیسی در بحرین 

به راه انداخته است.
ای��ن جنبش ک��ه از چند روز 
پیش با فعالیت 9 تن از نمایندگان 
پارلم��ان انگلیس به راه افتاده بود 
هم اکنون گسترده تر شده و تعداد 
نماین��دگان معترض ب��ه امضای 
قرارداد نظامی با بحرین به 19 نفر 

افزایش یافته است.

ای��ن نماین��دگان ب��ا ص��دور 
بیانی��ه ای در خص��وص توافقنامه 
نظامی امضا ش��ده می��ان لندن و 
منامه و تاسیس یک پایگاه نظامی 
انگلیس��ی در بحری��ن به ش��دت 
ابراز نگران��ی و تاکید کرد که این 
توافقنام��ه رنج مردم بحرین را که 
در مع��رض نقض حقوق بش��ر از 
س��وی دولت ها قرار دارند افزایش 

خواهد داد.
اعتراف کانادا

 به حضور در بحرین
وزیر خارجه کانادا اعتراف کرد 
که 25 مامور اطالعاتی کش��ورش 
در بحرین در حال فعالیت هستند.
»ج��ان بی��رد« با اعت��راف به 
حضور نظامی و امنیتی کشورش 
در منطقه خلیج فارس از وجود یک 
پایگاه نظامی در قطر و حضور 25 
مامور امنیتی کشورش در بحرین 
پرده برداشت و تاکید کرد که این 
اف��راد در زمینه ه��ای اطالعاتی با 

دولت بحرین همکاری می کنند.

طنین فریاد »مرگ بر آل خلیفه« در مراسم تشییع پیکر شهید بحرینی

جنبش حماس به مناس�بت بیس�ت و هفتمین سالروز 
تاس�یس این جنبش راهپیمایی گس�ترده ای را در ش�مال 
غزه برگزار و بر ادامه مقاومت به عنوان تنها راه آزادسازی 

سرزمین فلسطین تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری ها، »سامی ابوزهری« از رهبران حماس در 
سالروز تاسیس حماس گفت: »این جنبش برخالف تصور دشمنان 
بس��یار قوی تر ش��ده است و حماس تا آزادس��ازی وجب به وجب 

سرزمین فلسطین به مقاومت خود ادامه خواهد داد.«
این جنبش اعالم کرد که پایان دادن به اشغالگری ها و پایداری 
در برابر نقشه های اشغالگران برای از بین بردن مسئله فلسطین و 

منحرف کردن آن، از اهداف اصلی حماس است.
»محم��ود الزه��ار« عضو دفتر سیاس��ی حماس نی��ز در این 
مراس��م تاکید کرد: »کسانی که گمان می کنند این جنبش، رژیم 
صهیونیس��تی را با مرزهای سال 1967 به رسمیت می شناسد در 

توهم به سر می برند.«
شرکت کنندگان در این راهپیمایی همچنین تاکید کردند که 
تاخیر در بازسازی ویرانی های جنگ اخیر صهیونیست ها ضد غزه 
و ادامه محاصره این منطقه بار دیگر س��بب رویارویی های نظامی 

در این منطقه خواهد شد.
این در حالی است که فعاالن و حامیان فلسطین خود را برای 
راه اندازی جنبش مردمی تحت عنوان »چراغ ها را برای همبستگی 

با مردم غزه خاموش کنید« آماده می کنند.
ای��ن جنبش مردمی برای معطوف ک��ردن نگاه ها به محاصره 

چندین ساله غزه است.«
از سوی دیگر منابع خبری از بازداشت 18 فلسطینی از جمله 
9تن از اعضای جنبش حماس توسط ماموران رژیم صهیونیستی در 
رام اهلل خبر دادند. روز گذشته همچنین درگیری هایی بین نظامیان 
رژیم صهیونیستی و فلسطینیان در شهر الخلیل روی داد که بر اثر 
استفاده نظامیان صهیونیست از گاز اشک آور عده ای مصدوم شدند.

تاکید ساکنان غزه بر ادامه مقاومت
در مراسم سالگرد تاسیس جنبش مقاومت حماس

تشدید بی عدالتی در آمریکا
مرک��ز تحقیقاتی »پی��و« در تازه ترین گزارش خود اعالم کرد 
که ش��کاف، بی عدالت��ی و نابرابری بین جمعیت سفیدپوس��ت و 
اقلیت های جامعه آمریکا علی رغم بهبود ش��رایط رونق اقتصادی 

بیشتر شده است.
بسته شدن حریم هوایی لندن

شبکه کنترل ترافیک اروپا اعالم کرد تمام حریم هوایی لندن به 
دلیل »اختالل در فعالیت کامپیوترها« بسته شده است. گزارش ها 
حاکی از این است که به دلیل قطع الکتریسیته در مرکز کنترل 

ترافیک هوایی، آسمان لندن تا اطالع  ثانوی بسته است.
روز سرنوشت ساز برای شینزو آبه

امروز انتخابات مجلس ژاپن درحالی برگزار می شود که براساس 

نظرسنجی ها »شینزو آبه« نخست وزیر کنونی ژاپن شانس بیشتری 
برای پیروزی دارد. در این انتخابات مردم باید 475 نماینده مجلس 

را انتخاب کنند.
تظاهرات در استانبول

درپ��ی انتش��ار خبرهای��ی مبنی ب��ر تصمیم دول��ت ترکیه 
ب��رای دس��تگیری 400 تن از مخالفان »رج��ب طیب اردوغان« 
رئیس جمهور این کش��ور، دیروز صدها نفر در مقابل س��اختمان 

دادسرای استانبول تظاهرات کردند.

هاکت 2 نظامی آمریکا
دو سرباز آمریکایی روز جمعه در حمله طالبان به یک کاروان 
نیروهای نظامی در شرق افغانستان کشته شدند. درپی این اتفاق 
تعداد کشته های نیروهای خارجی در افغانستان در سال جاری به 
65 نفر رسید که 50 تن از آنها آمریکایی بودند. دیروز همچنین 

رئیس دبیرخانه دادگاه عالی افغانستان در کابل ترور شد.
215 استاد دانشگاه مصر در زندان

منابع مصری با اشاره به افزایش سرکوب تظاهرات دانشجویی 
در دانشگاه های مصر گزارش دادند که درحال حاضر 215 نفر از 
اساتید دانشگاه در زندان های مصر به سر می برند. نیروهای امنیتی 
از زمان عزل »محمد مرسی« از ریاست جمهوری تاکنون 426 بار 

به دانشگاه های مصر حمله کرده اند.

دنبال�ه روی اروپایی ها از آمریکا در تحریم روس�یه حدود 
50میلیارد دالر زیان روی دست کشورهای این اتحادیه خواهد 

گذاشت.
به گزارش ایرنا، رئیس ش��رکت راه آهن دولتی روس��یه اعالم کرد 
ش��رکت های اروپائی تنها بر اثر تحریم های اعمال ش��ده علیه مسکو 

بیش از 46 میلیارد دالر متضرر می شوند.
»والدیمیر یاکونین« از کارشناس��ان برجسته صنعتی و اقتصادی 
روس��یه گفت: بس��یاری از ش��رکت های اروپایی طرف قرارداد روسیه 
بر اثر تحریم ها علیه این کش��ور، ده ها میلیارد دالر خس��ارت متحمل 

خواهند شد.
رئیس شرکت راه آهن دولتی روسیه با اشاره به صنایع ماشین سازی 
اروپا اظهار داشت: بخش های صنعتی راه آهن اروپا بدون سفارش های 

روسی در وضعیت بسیار دشواری قرار می گیرند.
وی پیش بین��ی کرد که س��ال 2015 برای ش��رکت های صنعتی 
قطارسازی اروپایی قابل تحمل خواهد بود اما در سال 2016 سفارش ها 
برای ساخت لکوموتیو و قطار در اروپا به پایان می رسد و مشارکت با 

روسیه برای این شرکت ها حیاتی خواهد بود.
ای��ن در حالی اس��ت که رئیس جمهوری آمری��کا طی جدیدترین 
س��خنان خ��ود درباره اعم��ال تحریم های تازه علیه مس��کو، با اتخاذ 
موضعی کامال محتاطانه گفت: »این اقدام ممکن اس��ت،بین آمریکا و 

اروپا شکاف بیاندازد.«
گفتنی اس��ت آمریکا و اروپا در پی شدت گرفتن اختالفات بر سر 
بح��ران اوکراین تاکنون چندی��ن دور تحریم اقتصادی و تجاری علیه 
روسیه اعمال کرده اند. روسیه نیز پیش از این به تالفی این تحریم ها، 
واردات م��واد غذایی و محصوالت کش��اورزی را از کش��ورهای غربی 

ممنوع کرده است.
همچنین روسیه تهدید کرده است که در صورت اعمال تحریم های 
بیش��تر از سوی آمریکا و غرب، مس��کو به اقدامات متقابل شدیدتری 

دست خواهد زد.

زیان 46 میلیارد دالری اتحادیه اروپا
نتیجه همراهی با سیاست های ضدروسی آمریکا

عض�و  ن  گا کنن�د هر تظا
اتحادیه ه�ای کارگ�ری ایتالیا 
اصاح�ات  ب�ه  اعت�راض  در 
پیش�نهادی نخس�ت وزیر ب�ه 
خیابان ه�ای می�ان وتوری�ن 
آمدن�د و ب�ا پلیس به ش�دت 

درگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم 
و به نق��ل از رویت��رز، راهپیمایی 
اتحادیه های کارگری ایتالیا که قرار 
بود به صورت اعتصاب و راهپیمایی 
مسالمت آمیز برگزار شود، با حمله 
پلیس ضد ش��ورش به معترضان 
در ش��هرهای می��الن و تورین به 
خشونت کشیده شد، پلیس با گاز 
اشک آور و باتوم به تظاهرکنندگان 
حمله و ضمن سرکوب معترضان 
تع��دادی را بازداش��ت ک��رد. این 
تظاهرات که روز گذش��ته برگزار 
شد، موجب مختل شدن خدمات 
در بخ��ش حمل و نق��ل عمومی، 

بیمارستان ها و مدارس شد.
 50 ز  ا بی��ش  کن��ون  تا
تظاه��رات در سراس��ر ایتالی��ا در 
اعتراض به اصالحات پیش��نهادی 
»متئورنتیسی«، نخست وزیر ایتالیا 

صورت گرفته است.
اتحادیه  ه��ای کارگری بر این 
باورند که سیاس��ت  های ریاضتی 
دولت به شدت بر حقوق کارگران 
تاثی��ر س��وء خواه��د گذاش��ت. 
دولت »متئورنتیس��ی« قصد دارد 
سیاست های اقتصادی و اجتماعی 
را ب��ا هدف »احیای رش��د و رونق 
اقتصادی« س��ومین اقتصاد بزرگ 

منطقه یورو اجرا کند.
بر اس��اس طرح پیش��نهادی 
دولت، شرکت ها آسان تر از گذشته 
می توانند نیروی کار مورد نیاز خود 

را اخراج کنند.
روز  نی��ز  اس��پانیا  پارلم��ان 

زد و خورد پلیس و معترضان بحران اقتصادی
در خیابان های ایتالیا

پنج شنبه طرح جنجالی مقابله با 
اعتراضات را تصویب کرد.

بر اس��اس این طرح تدابیری 
ب��رای مح��دود ک��ردن برپای��ی 
تظاه��رات اتخ��اذ خواهد ش��د و 
برپایی تظاهرات تنها به تجمعات 
قانونی محدود می شود و با هرگونه 
اعتراضات غیرقانونی نیز به شدت 
برخورد ش��ده و مجازات سنگینی 
در انتظ��ار ناقض��ان قوانین جدید 

خواهد بود.
ن  کن��ا ر کا ز  ا ی  ر ش��ما
ش��رکت  ی��ک  پاالیش��گاه های 
آمریکایی در فرانس��ه نیز دست از 
کار کش��یدند. علت این اعتصاب 
اعتراض به سیاس��تهای ش��رکت 
موبی��ل«  »اکس��ان  آمریکای��ی 
و درخواس��ت برای از س��رگیری 
مذاکرات میان اتحادیه و روس��ای 

شرکت است.


