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یورش هزاران شهرک نشین به حرم ابراهیمی
با همراهی ارتش رژیم صهیونیستی

حمایت  با  شهرک نشین  صهیونیست  هزاران 
ارتش اســرائیل بار دیگر وارد حرم ابراهیمی در 
شهر الخلیل )واقع در جنوب کرانه باختری( شدند.
به گزارش تســنیم به نقل از روزنامه معاریو، هزاران 
شهرک نشــین با 120 دســتگاه اتوبوس از نیمه شــب 
پنجشــنبه وارد حرم ابراهیمی شــدند! تا به نوشته این 
روزنامه صهیونیستی »به انجام عبادت« بپردازند.این در 
حالی است که اداره اوقاف حرم ابراهیمی پیش تر نسبت 

به در اختیار گرفتن این مکان از ســوی صهیونیست ها 
هشدار داده بود.

رژیم صهیونیســتی به بهانه برگزاری اعیاد مذهبی 
همواره وارد حرم ابراهیمی شــده و از ورود نمازگزاران 
فلســطینی خودداری می کند.از ســوی دیگر بنیامین 
نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه تشدید 
محاصره شهر الخلیل تاکید کرده که ساخت دیوار امنیتی 

در امتداد منطقه جنوبی این شهر امری حیاتی است.

مردم بحرین برای برگزاری نماز جمعه
با پای پیاده به سمت مساجد راهپیمایی کردند

 در پی اقدام تازه آل خلیفه در جلوگیری از ادای 
نماز جمعه در مسجد امام صادق)ع( منطقه »الدراز«، 
مردم پای پیاده به سمت مسجد حرکت کردند و با 

ماموران آل خلیفه درگیر شدند.
رژیم آل خلیفه مدتی است اجازه برگزاری نماز جمعه در 
مسجد امام صادق)ع( منطقه الدراز را نمی دهد و به افرادی 
که برای ادای نماز جمعه به ســمت این مســجد حرکت 
می کنند به شدت برخورد می نماید.مردم بحرین اما پس از 

مشاهده این وضع پای پیاده به سمت مسجد امام صادق)ع( 
حرکت کردند و با نظامیان آل خلیفه که قصد متفرق کردن 
آنان را داشــتند درگیر شدند. امامان جمعه و جماعت نیز 
در بحرین با صدور بیانیه ای از مردم خواســتند نماز جمعه 
را در سراسر کشور برگزار کنند و به هشدارهای آل خلیفه 
توجهی نداشته باشند. در عین حال شهروندان بحرینی هم 
اعالم کردند که اگر همه ما دستگیر شویم دست از حمایت 

شیخ عیسی قاسم برنمی داریم.

روزنامه صبح
صاحب امتیاز: مؤسسه کیهان

مدیر مسئول:
حسین شریعتمداری

تلفن: 35200
33110251-9

سامانه پیام کوتاه: 30002323
پست تصویری:

33111120-33114228
پست الکترونیکی:

Kayhan@Kayhan.ir
صفحات وب:

www.kayhan.ir
کد پستی: 1144831599
صندوق پستی: 11155/3631

تهران - خیابان فردوسی
کوچه شهید شاهچراغی

 شنبه 2 مرداد 13۹۵  1۸ شوال 1437   23 جوالی 2016  شماره 213۹7 اذان ظهر: 13/11، اذان مغرب:  20/36، نیمه شب شرعی: 0/21، اذان صبح )فردا(: 4/27، طلوع آفتاب )فردا(: 6/06

کوتاه از سراسر جهان

گزارش جدید »مرکز ملی 
ضدتروریسم ایاالت متحده« 
بیانگر آن است بین 82 تا 97 
درصد قربانیان تروریسم طی 
5 سال اخیر مسلمان بوده اند. 
بررســی آمارهــای حمالت 
تروریســتی انجام شده در اقصی 
نقــاط جهان در طی 10 ســال 
گذشته نشان می دهد که حدود 
۶0 درصد حمالت تروریستی در 
مناطق مسلمان نشین رخ داده و 
تقریبا بیش از سه چهارم قربانیان 
و جان باختگان ســاکنان مناطق 
عمدتا مسلمان نشین بوده اند این 
در حالی است که کشورهای غربی 
همواره سعی کرده اند تروریست ها 
را مسلمان و قربانیان تروریسم را 
غیرمســلمان به ویژه غربی ها جا 
بزننــد. اما طبق گــزارش مراکز 
مســلمانان  آمریکا،  اطالعاتــی 
بزرگتریــن قربانیان تروریســم 
هستند.  »کنسرسیوم ملی مطالعه 
و واکنــش به تروریســم« که از 
سوی وزارت امنیت داخلی ایاالت 
متحده و مرکز فناوری دانشــگاه 
می شود  مدیریت  آمریکا  مریلند 
در گزارشی مفصل که چکیده ای 
از آن در اینجا ذکر می شــود، به 
آمار و توزیع جغرافیایی حمالت 
گذشته  سال های  در  تروریستی 
پرداخته است. به گزارش تسنیم، 
اطالعات به دســت آمده نشان 
می دهد در سال 2015 میالدی 
هرچند در 92 کشــور حمالتی 
تروریســتی رخ داده اســت، اما 
بیش از 55 درصــد موارد آن ها 
در 5 کشــور عراق، افغانســتان، 
پاکستان، هند و نیجریه رخ داده 
است. همچنین بیش از 74 درصد 
تمامــی مرگ و میرهای ناشــی 
از حمــالت تروریســتی در این 
ســال مربوط به 5 کشور عراق، 
افغانســتان، نیجریه، ســوریه و 
پاکستان بوده است.  همچنین این 
گزارش نشان می دهد که در سال 
2014 میــالدی هرچند در 95 
کشور حمالتی تروریستی رخ داده 
است، اما بیش از ۶0 درصد موارد 
آن ها در 5 کشور عراق، پاکستان، 
افغانســتان، هنــد و نیجریه رخ 
داده اســت و بیش از 78 درصد 
تمامی مرگ و میرهای ناشــی از 
حمالت تروریســتی مربوط به 5 
کشور عراق، نیجریه، افغانستان، 

پاکستان و سوریه بوده است.
ملــی  »مرکــز  گــزارش 
ضدتروریســم ایــاالت متحده« 
بیانگــر ایــن اســت کــه طی 
سال های 2007 تا 2011 بیش 
از 80 درصــد قربانیان حمالت 
تروریســتی مسلمان بوده اند. در 
این گزارش که در ســال 2012 
منتشر شده اســت، آمده: »اگر 
تعلــق مذهبی در نظــر گرفته 
شود، مســلمانان بین 82 تا 97 
درصد قربانیان تروریسم را طی 
5 ســال اخیر تشکیل داده اند«.
همچنین در گزارش سال 2009 
مرکز ملی ضدتروریســم ایاالت 
متحده مستقر در آکادمی نظامی 
وســت پوینت آمریکا آمده است 
که مســلمانان بیــش از 7 برابر 
حمالت  قربانی  غیرمســلمانان 
القاعده بوده اند.  ســازمان ملل 
نیز در ســال 2014 گزارش داد 
که مسلمانان بزرگترین قربانیان 

داعش در عراق هستند.

وزارت امنیت داخلی 
آمریکا:

82 تا 97 درصد 
قربانیان حمالت 
تروریستی در 
جهان مسلمانند

به دنبال سرنگونی هلی کوپتر 
فرانسه و برمال شدن حضور نظامی 
این کشور در لیبی، هزاران لیبیایی 
در واکنش به حضور استعمارگران، 
پرچم فرانسه را به آتش کشیدند.
روز سه شــنبه هفتــه گذشــته، 
آسوشــیتدپرس به نقل از مقام های 
لیبیایی اعالم کرد که شبه نظامیان یک 
هلی کوپتر نظامی فرانسوی را سرنگون 
کرده انــد. بنابر این گزارش این حمله 
در روز یکشــنبه و در نزدیکی شــهر 
بنغازی انجام گرفت و ســه سرنشین 

این هلی کوپترکشته شدند.
به دنبــال این خبر،  »اســتفان 
لوفول«، سخنگوی وزارت دفاع فرانسه 
برای اولین بار تایید کرد که نیروهای 
ویــژه ارتش این کشــور در لیبی به 
کار گرفته شــده اند. فرانسه پیش از 

ایــن اعالم کرده بود که نیروهایش بر 
فراز لیبی پروازهای شناســایی انجام 
می دهند اما اکنون برای اولین بار تایید 
کرده که نیروهای ویژه این کشــور به 
خاک لیبی اعزام شده اند. در واکنش 
به بر مال شدن حضور نظامی فرانسه 
در لیبی، شورای ریاست لیبی وابسته 
به دولت آشتی ملی طرابلس نارضایتی 
شدید خود را نسبت به حضور نیروهای 
فرانسه بدون آگاهی دولت لیبی ابراز 
کرد. مــردم لیبی نیز پــس از اعالم 
این خبر، چهارشــنبه هفته گذشته 
تظاهراتــی را در شــهرهای مختلف 
شرکت کنندگان  کردند.  برگزار  لیبی 
در این تظاهرات پرچم های فرانسه را 
به آتش کشیدند و شعارهایی را علیه 

پاریس سر دادند.
امــا در حالی که دولت فرانســه 

سقوط هلی کوپتر خود را در لیبی تایید 
کرده است، » عبدالســالم الحاسی«، 
فرمانده اتاق عملیــات نظامی ارتش 

لیبی اعــالم کرد »این خبرها به طور 
کلی بی اساس است و صحت ندارد!« 
وی تاکید کرد: »هیچ سرباز و یا نیروی 

غیرلیبیایی در کنــار ارتش لیبی در 
نبرد با تروریسم مشــارکت ندارند.«  
در همین حال فرمانده نیروی هوایی 

حامی دولت مســتقر در شرق لیبی، 
حضور نظامیان آمریکایی، انگلیســی 
و فرانســوی در خاک این کشــور را 

تایید کرد.
لیبــی از ســال 2011 و پس از 
ســرنگونی »معمر قذافی«، دیکتاتور 
لیبی، که با دخالت نظامی ناتو انجام 
شــد، صحنه درگیری گروه های شبه 
نظامی و ناآرامی ها شــده اســت. از 
اواســط سال 2014 دو دولت برای به 
دست گرفتن قدرت با یکدیگر رقابت 
کرده انــد. اما با اقدام ســازمان ملل و 
میانجیگــری تونس و مغرب دو گروه 
رقیب در ماه دسامبر گذشته)آذر ماه( 
به توافقی برای تشــکیل دولت آشتی 
ملی دست یافتند. این در حالی است 
که داعش همچنان بخش هایی از این 

کشور را در اشغال خود دارد.

سرنگونی هلی کوپتر ارتش فرانسه حضور نظامی این کشور را در لیبی فاش کرد

راهپیمایی گسترده شیعیان هند
علیه کشتار مسلمانان در کشمیر

سرویس خارجی -
روزنامــه لس آنجلس تایمز 
پیش بینی کرد در صورت پیروزی 
ترامــپ در انتخابات ریاســت 
جمهوری آتــی آمریکا احتمال 
کودتای نظامی در این کشــور  

»بسیارمحتمل« خواهد بود.
موسســه گالوپ  در جدیدترین 
نظرسنجی خود اعالم کرده با افزایش 
نارضایتی مــردم آمریکا در یک ماه 
اخیــر، هم اکنون 83 درصد از مردم 
از شــیوه  اداره  کشورشان ناراضی 
هستند. این دومین بار از سال 2001 
میالدی است که در فاصله تنها یک 
ماه، 12 درصد بر شمار افراد ناراضی 
آمریکا نســبت به مسائل جاری این 
کشور افزوده می شــود. کارشناسان 

معتقدنــد در شــرایط بحرانــی که 
اکثر مــردم از روند اوضــاع ناراضی 
هستند جامعه مستعد پذیرش فردی 
غیرمعمول و عجیب می شود. ترامپ 
نامزد نهایی جمهوری خواهان دقیقا 
چنین شــرایطی را  دارد او با ظاهر 
نامتعارفش  خــود را منجی آمریکا 
معرفــی کرده و با اظهارات عجیب و 
غریب و حتی سخیفش  طرفداران و 

مخالفان زیادی پیدا کرده است.
بعیــد نیســت کــه ترامپ در 
انتخابــات آتی ریاســتی جمهوری 
آمریــکا که در آبان ماه قرار اســت 
برگزار شود به مقام ریاست جمهوری 
برسد، اما کار در اینجا تمام نخواهد 
شد. روزنامه آمریکایی »لس آنجلس 
تایمز«، روز چهارشــنبه در مقاله ای 

بــه ســناریوهای بعــد از پیروزی 
احتمالــی دونالد ترامپ در انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا پرداخته و 
نوشــته: »در صورت پیروزی دونالد 
در  کاندیدای جمهوری خواه  ترامپ، 

احتمال  ریاست جمهوری،  انتخابات 
ایــاالت متحده شــاهد یک  اینکه 
کودتای نظامی باشد، بسیار زیاد است.
لس آنجلس تایمز در ادامه نوشته: 
»آمریکایی هــا که شــاهد کودتای 

نافرجام اخیــر در ترکیه بودند و به 
 عنوان یک داستان سیاست خارجی به 
این واقعه می نگریستند، واجب است 
بدانند که احتمال وقوع رخدادهای 
مشابه، که کشور را بی ثبات می کند، 
در صورت پیروزی ترامپ مسئله ای 

غیرواقعی و خیالی نیست.«
در ادامــه گزارش ایــن روزنامه 
آمریکایی آمده تالش کنید حالتی را 
تصور کنید که ترامپ نظامیانمان را 
به انجام کاری احمقانه یا غیرقانونی 
و یا غیرمعقول دســتور دهد، در این 
 صورت آن دســته از نظامیانی که به 
رعایت قانون اساسی و اطاعت از دولت 
مدنی قسم خورده اند، مجبور می شوند 
بین پایبنــدی به قانــون و محقق 
ســاختن اراده و خواسته کسی، که 

با بی احترامی کامل با قانون برخورد 
می کند، یکی را انتخاب کنند.

 گزارش مشابه در نیویورک تایمز 
تومــاس فریدمــن روزنامه نگار 
روزنامــه »نیویورک تایمــز«  نیز با 
تشــابه ترامپ و اردوغان  نوشــته: 
»شــخصیت و اســتراتژی سیاسی 
اردوغان و دونالد ترامپ شباهت هایی 
به یکدیگر دارند. درام امروز در ترکیه 
حرکت در مســیری است که زمانی 
رهبرش تمام رقبای خود را دشمن 
و هیوال قلمداد  می کرد و تئوری های 
توطئــه دیوانه وار را مطرح  می نمود. 
هم ترامــپ و هم اردوغــان هر دو 
معتقدند که تنها مردان کشورشــان 
هستند که می توانند عظمت و شکوه 

را به آمریکا و ترکیه بازگردانند«.

رئیس جمهور ســوریه طی 
گفت و گویی اظهار داشــت که 
بازیچه  ای در  به  ســازمان ملل 
دستان آمریکا تبدیل شده است.

به گزارش فارس، »بشــار اسد« 
گفــت: در گفت وگو بــا خبرگزاری 
اظهار داشت:  کوبایی»پرنسا التینا« 
»ســازمان ملــل و شــورای امنیت 
در واقــع، بازوی آمریکا هســتند و 
آمریکایی هــا از این نهاد بین المللی 
بــرای اجــرای ســناریو و تحمیل 
استفاده می کنند  خواسته های خود 
و اگر چین و روسیه نبودند، سازمان 
ملــل به یک نهاد کامــال آمریکایی 

تبدیل می شد.«
بشار اســد در ارتباط با شرایط 
تروریســت ها در داخل ســوریه نیز 
گفت: »ترکیه طی دو ماه گذشــته 
تروریست ها را از مرزهای خود روانه 
حلب کرد تا آنها بر این شــهر مسلط 
شــوند، اما شکست خوردند و ارتش 

سوریه توانست تروریست ها را محاصره 
کنــد.« وی گفت که »هــم اکنون 
تروریست هایی از 100 کشور مختلف 
در سوریه حضور دارند و علیه دولت 
تروریست  هایی  شــمار  می جنگند« 
که از ترکیه وارد ســوریه می شوند را 
روزنامه فرانســوی »لوفیگارو« روزی 

100 نفر اعالم کرده است.
بشار اسد »اولویت ارتش سوریه 
در حــال حاضر« را هــم »مقابله با 
داعش، جبهه النصره، احرارالشام، و 
جیش االســالم« اعالم کرد و گفت 
که »این چهار گروه تروریســتی با 
ایدئولوژی خود )تکفیری(، به صورت 
مستقیم با القاعده در ارتباط هستند.«

رئیس جمهور دمکرات
 و جمهوریخواه فرق ندارند

»بشار اســد« در مورد انتخابات 
آتی ریاســت جمهــوری آمریکا نیز 
گفت:»از ســال 1974 که با آمریکا 
روابط برقرار کرده ایم، شاهد رؤسای 

جمهــور متعــددی در این کشــور 
بوده ایــم و طی این ســال ها به این 
نتیجه رســیده ایم که نباید کسی به 
هیچ یک از رؤســای جمهور آمریکا 

دل خوش کند.«
تصریح  ســوریه  جمهور  رئیس 
کرد:»آمریکایی هــا پــس از جنگ 
جهانی اول، جای انگلیس استعمارگر 
را گرفته انــد و )از آن زمان تاکنون( 
چهره مخالفان خود را )درکشورهای 

دیگر( تخریب می کنند و همیشــه 
دروغ می گویند.«

رئیس جمهور ســوریه در پایان 
گفــت وگو  اعــالم کرد: »رؤســای 
جمهور آمریکا سناریوهای مشترک و 
واحدی دارند، ولی هر یک به طریقی 
بــرای اجرای آنها تــالش می کنند، 
یکی مثل »جرج بوش« لشکرکشی 
می کند و دیگــری همچون »باراک 
اوباما« مزدوران خود را می فرســتد. 

رئیس جمهور آمریکا نمی تواند اهداف 
و خواسته های خود را اجرا کند، بلکه 
ســناریوهای گروه های فشار را اجرا 

می کند.«
جنایات آمریکا

دیده بان حقوق بشر سوریه اعالم 
کــرده که جنگنده هــای آمریکایی 
از ســال 2014 تاکنــون با بمباران 
مناطــق مســکونی مردم ســوریه، 
۶00 غیرنظامی سوری را کشته اند. 
آمریکایی هــا که رهبــری »ائتالف 
ضدتروریســم« را برعهده دارند، این 
حمالت را به بهانــه نابودی داعش 
انجام می دهند. این درحالی است که 
از طریق هوا به داعش کمک می کنند 
کــه همین دیــروز خبرهایی از این 

دست، از عراق گزارش شده است.
جنگنده هــای آمریکایی آخرین 
جنایت خود را در هفته گذشــته در 
حومه شهر »منبج« در شمال سوریه 
انجام داده انــد. در این حمله هوایی 

ناجوانمردانه که هواپیماهای فرانسوی 
بیشترین مشارکت را در آن داشتند 
227 غیرنظامی، از جمله شمار زیادی 

زن و کودک کشته شدند.
آمریــکا به عــالوه، در جنایات 
روزمره تروریســت ها در سوریه نیز 
شریک اســت، چون از آنها حمایت 
مالی و تســلیحاتی می کند. از جمله 
گروه هایــی که تحت عنــوان گروه 
»معتدل و میانه رو« از آن یاد می شود، 
»ارتش  آزاد« است. هفته قبل عناصر 
یکی از زیر شــاخه های این گروه که 
»نورالدین زنکی« نامیده می شــود، 
یک کودک 10 ساله فلسطینی را به 
اتهام حمایت از سوریه سر بریدند. این 
مسئله باعث شد افکار عمومی، آمریکا 
را تحت فشار قرار دهند و واشنگتن 
نیز برای فرار از این فشارها، مدعی شد 
که اگر ثابت شود زنکی ها این کار را 
کرده اند، آمریکا کمک خود به آنها را 

قطع می کند.

بشار اسد: سازمان ملل چیزی نیست جز بازیچه دست آمریکا

اعالم کرده،  وزیر دفاع عراق 
درصد   10 تنهــا  حاضر  حال  در 
از خاک عراق در اشــغال گروه 

تروریستی »داعش« است.
پیش از این اعالم شده بود داعش 
حــدود 40 درصد از خاک عراق را در 
اشــغال خود دارد اما وزیر دفاع عراق 
گفته با پیروزی های اخیر اکنون فقط 
10 درصد خاک این کشور در اشغال 

این گروه تروریستی است.
عبیدی در صفحه توییتر خود این 
را هم نوشت که »پیشرفت عملکرد در 
زمینه نظامی لزوما متناسب با پیشرفت 
در زمینه امنیتی نیســت.« وزیر دفاع 
عراق در این مورد توضیح داد که کمتر 
از یک هفته پس از آزادسازی فلوجه 
)اوایل تیر(،  تروریست های داعش با 
حمالت انتحاری در بغداد، حدود 300 

نفر را شهید کردند.

عبیدی گفــت: »با اینکه مناطق 
تحت اشــغال داعش تا حــد زیادی 
کاهــش یافته، اما عناصــر این گروه 
تروریســتی همچنان قادرند حمالت 
هولناکی را در روســتاها و شهرهای 

عراق انجام دهند.«
وی گفت: »پیش بینی می شــود 
که اکثر جمعیــت حدود دو میلیون 
نفری موصل، مانند آنچه در نبردهای 
اخیر رخ داد، از شــهر فرار کنند. این 
حمله نیازمند هماهنگی با نیروهای 
پیشــمرگ در اقلیم کردستان عراق 

است.«
پیــش از ایــن آمریکایی ها برای 
اینکــه پیروزی های ارتش و بســیج 
مردمی عــراق را کوچک جلوه دهند، 
مدعی شــده بودند که داعش حدود 
30 درصد خاک عراق )و ســوریه( را 

در اختیار دارد.

»جان کری« وزیر خارجه آمریکا 
هــم در مورد مناطق تحت ســیطره 
داعش )به طور کل( علت عقب نشینی 
این گروه تروریستی را این گونه قضاوت 
کرد: »ائتالف بین المللی و همپیمانانش 
توانستند داعش را از یک سوم اراضی 

تحت سیطره اش بیرون برانند!«
موصل

با  ارتبــاط  »جــان کــری« در 

»موصــل« هم کشــورش را نه تنها 
شریک عملیات، بلکه فرمانده عملیات 
آزادسازی این شهر جا زد و گفت که 
پیروزی بر داعــش در موصل مرحله 
تعیین کننــده ای در جنگ علیه این 

گروه تروریستی است.
ایــن اظهــارات در حالی صورت 
می گیــرد کــه مــردم و فرماندهان 
نیروهای بســیج مردمی و همچنین، 

نمایندگان مجلس عراق اعالم کرده اند 
که به هیچ وجه مایل نیستند آمریکا در 
عملیات آزادســازی موصل مشارکت 
داشته باشد. به گفته آنها، آمریکا پس 
از اســتقرار در موصــل، از آنجا پروژه 
تجزیــه عراق را کلیــد خواهد زد، از 
عناصر ضد دولت حمایت خواهد کرد 
و در کل، این شــهر را تبدیل به مرکز 

توطئه علیه عراق خواهد کرد.
فرســتاده  مک گــورک«  »برت 
آمریکا در »ائتــالف ضد داعش« نیز 
از خیــز آمریــکا برای مشــارکت در 
عملیات موصل پرده برداشت و گفت: 
»هم اکنون امکان آزادســازی موصل 

وجود دارد.«
وی افزود: »جزئیــات مربوط به 
عملیات آزادســازی موصل هم اکنون 

در حال آماده شدن است.«
مقامات آمریکایی قبال گفته بودند، 

آزادســازی موصل و عراق از اشــغال 
داعش، به 10 سال وقت نیاز دارد!

به اعتقاد کارشناسان، اگر آمریکا 
در عملیات موصل حضور پررنگ داشته 
باشــد، عراق پس از ســال ها جنگ، 
به نقطــه صفر برمی گردد و باید خود 
را برای فاجعه هــای بزرگتر در آینده 

آماده کند.
خبــر دیگــر اینکــه، »ابوطالب 
الســعیدی« از فرماندهــان نیروهای 
بســیج مردمی، به خبرگزاری تسنیم 
گفته، »به اذعان همه سیاســتمداران 
عراقــی از جمله کردهــا و عرب ها، 
اگــر حمایت های ایران نبــود، دامنه 
حضور داعــش در عراق، به بغداد هم 

می رسید.«
وی این را هم گفت که »حمایت 
هوایی آمریکا از داعش همچنان ادامه 

دارد.«

خالد عبیدی: فقط 10 درصد خاک عراق 
در اشغال داعش باقی مانده است

فرانسه
راشاتودی: تظاهرات صدها نفری در شهرستان »ولدوآز« در شمال 
فرانســه در اعتراض به مرگ مشــکوک یک جوان 24 ساله به دست 
پلیس این کشور به خشونت کشیده شد که در جریان آن شش پلیس 

فرانسه زخمی شدند.
جوان فرانســوی در بازداشــتگاه پلیس فرانسه به طرز مشکوکی 
جان سپرده و این مسئله موجب اعتراضات گسترده مردمی در فرانسه 

شده است.
آمریکا

العالم: روزنامه تایمز در گزارشی به بررسی وضعیت یک زندانی در 
گوانتانامو پرداخته و نوشته، »عبدو زهیر« زندانی افغانستانی به اتهام 
حوادث 11 ســپتامبر 14 ســال از عمر خود را در زندان سپری کرد 
ولی آمریکا با اذعان به اینکه در دســتگیری او اشتباه کرده است وی 

را از زندان آزاد کرد!
وی هم اکنون 44 سال دارد و سال ها زندان اثرات مخرب جسمی 

و روحی خود را روی زهیر به جا گذاشته است.
عربستان

العهد: شبکه اجتماعی توئیتر روز جمعه اعالم کرده، حساب کاربری 
مجتهد شاهزاده افشاگر معروف عربستانی را که به افشای زوایای پنهان 
سیاست های ریاض و برخی دیگر از کشورهای عربی می پرداخت بسته 
است! بی تردید بسته شدن حساب کاربری وی با فشارهای مقام های 
عربســتانی انجام شــده به خصوص اینکه اخیرا اعالم کرده مقامات 

عربستان در کودتای نافرجام ترکیه دست داشته اند.
آلمان

فوکــوس: اداره فدرال پلیس جنایی آلمان بعد از حمله با تبر یک 
مهاجر افغانســتانی به مسافران قطار در ایالت »بارن« درباره حمالت 
تروریســتی موفق دیگری در مســیرهای حمل و نقل ریلی و راه آهن 

هشدار داده است.
شهروندان آلمانی معتقدند که سازمان های امنیتی برای حمالت 

تروریستی احتمالی به اندازه کافی آماده نیستند.
تونس

اســکای نیوز: »حبیب الصید« نخســت وزیر تونس در واکنش به 
انتقادات و اتهامات مطرح شده علیه وی مبنی بر عدم کارایی دولتش 
اعالم کرده برای استعفا از منصب خود در معرض تهدیدات و فشارهای 

بسیاری قرار گرفته اما استعفا نمی کند.

نخست وزیر پیشین پرتغال 
محرمانه  رای گیری  اولین  در 
شــورای امنیت سازمان ملل 
برای تصدی  را  رای  بیشترین 
دبیرکلی این سازمان به دست 

آورده است.
محرمانه  رای گیری  نخستین 
انتخاب نهمین دبیر کل ســازمان 
ملل روز پنجشــنبه پشت درهای 
بســته انجــام شــد و »آنتونیو 
پیشین  نخســت وزیر  گوتیرس« 

پرتغال بیشــترین رای را کســب 
کرد. بــه گزارش ایســنا به نقل 
از خبرگــزاری رویترز، براســاس 
نتایج رای گیری که در اختیار این 
»دانیلو  گرفتــه،  قرار  خبرگزاری 
تــورک«، رئیس جمهور پیشــین 
اســلوونی در مقــام دوم، »ایرینا 
بوکووا«، دبیرکل یونسکو در مقام 
سوم و »ووک یرمیک«، وزیرخارجه 
پیشین صربستان در مقام چهارم 
قــرار گرفتند. »بــان کی مون«، 

هشــتمین دبیر کل سازمان ملل 
متحد از سال 2007 در این سمت 
قرار دارد. وی که طی دو دوره این 
سمت را عهده دار بوده، تا آخر سال 
201۶ کنار می رود. »بان کی مون« 
را شاید بتوان ضعیف ترین دبیر کل 
ســازمان ملل دانست که در زمان 
ریاســت وی سازمان ملل بیش از 
هر زمــان دیگر تبدیل به بنگاهی 
اجاره ای شد. این سازمان در یکی 
از اقدامات شرم آور خود در مقابل 
تهدید مالی عربســتان، اسم این 
کشــور را از لیست ناقضان حقوق 

کودکان خارج کرد.
15 عضــو شــورای امنیــت 
ســازمان ملل یــک کاندیدا را به 
مجمــع عمومی بــرای انتخابات 
پیشــنهاد می کنند. این شورا به 
رای گیری های محرمانه، غیررسمی 
و پشــت درهای بســته تا زمان 
دســتیابی به اجمــاع درباره یک 
کاندیدا ادامه خواهد داد. قرار است 
دومین رای گیری هفته، اواخر این 

هفته، انجام شود. 

هزاران نفر از شــیعیان هند 
مسلمانان  کشتار  به  اعتراض  در 
کشمیر به دست نیروهای امنیتی 

تظاهرات کردند.
 مردم شهر شیعه نشین »کارگیل« 
هند در اعتراض به کشتار مردم منطقه 

آغاز رای گیری محرمانه سازمان ملل
برای تعیین جانشین بان کی مون

پارلمان ترکیه با درخواست اردوغان، در مورد اعالم 
سه ماه حالت فوق العاده در این کشور موافقت کرد و 
گفت این کار برای جلوگیــری از وقوع یک کودتای 

دیگر است.
به گزارش تسنیم، دیروز پارلمان ترکیه با اعالم سه ماه 
حالت فوق العاده در این کشور موافقت کرد. پیش از این دولت 
آنکارا به دستور »رجب طیب اردوغان« الیحه وضع فوق العاده 
را به پارلمان برده بود. در ارتباط با این قضیه، »بکر بوزداغ« 
وزیر دادگستری ترکیه در پارلمان گفت: »حالت فوق العاده 
بــه این خاطر اعالم می شــود که از وقــوع کودتای دوم در 

ترکیه گرفته شود.«
اردوغان اما روز سه شنبه پیش گفته بود که روز چهارشنبه 
حرف های مهمی را با مردم ترکیه در میان خواهد گذاشت. 
چهارشنبه گذشته رئیس جمهور ترکیه پس از نشست شورای 
عالی امنیت ملی و پس از جلسه کابینه، بیانیه ای را شخصا 
برای خبرنگاران قرائت کرد. اردوغان در این بیانیه تصریح کرد: 
»با استناد به ماده 120 قانون اساسی و به منظور  حذف  هر 
چه سریعتر کودتاگران و تمامی عوامل تروریستی، به مدت 
ســه ماه در کشور حالت فوق العاده اعالم می کنم.« اردوغان 
اما طی ســه روز اخیر حرف آنچنان مهمی نزد و در رابطه 
با ســوریه هم اظهارات و ادعاهای ســابق خود را تکرار کرد 
و این نشــان می دهد که سیاست مداخله ترکیه در سوریه 

ادامه خواهد یافت.
انعطاف آمریکا

»جان کری« وزیر خارجه آمریکا اما در واکنش به سرکوب 

گسترده مخالفان و عوامل کودتای نافرجام در ترکیه گفت که، 
واشنگتن از تحرکات دولت آنکارا جهت تثبیت قدرت خود 
حمایت می کند.»جو بایدن« معاون رئیس جمهور آمریکا نیز 
گفت، درخواست استرداد »فتح اهلل گولن« به ترکیه را دولت 
واشنگتن بررسی می کند. دولت ترکیه می گوید فتح اهلل گولن 
در کودتای نافرجام اخیر در ترکیه نقش داشته است. گولن 
این ادعا را رد کرده است.»گولن« صاحب مدارس غیردولتی 
زبان در ترکیه و آمریکا، هم اکنون در پنسیلوانیا ساکن است. 
»مولــود چاوش اوغلو« وزیر خارجــه ترکیه نیز گفت، 
ترکیه و آمریکا برای استرداد گولن به ترکیه، کمیته مشترکی 
تشکیل داده اند.در همین حال، شماری از نمایندگان پارلمان 
مصر از دولت این کشور خواستند، گولن را در مصر بپذیرد.

اما،  علی رغم انعطاف آمریکا در مقابل ترکیه، ســازمان 
ملل و مقامــات اروپایی همچنان به اردوغان در مورد نحوه 
برخورد  با مجرمان کودتا، حالت فوق العاده و اجرای مجدد 
مجازات اعدام هشدار می دهند.به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
»فدریکا موگرینی« مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
و »یوهانس هان« کمیسر گســترش این اتحادیه با انتشار 
بیانیه  مشــترکی، ضمن ابراز نگرانی از تحوالت ترکیه پس 
از اعــالم حالت فوق العاده تاکید کردند: »تدابیر اجرا شــده 
پس از کودتای نافرجام و اقداماتی که تاکنون در بخش های 
آموزشی، سیســتم قضایی و رسانه های خبری اعمال شده، 

غیرقابل قبول بوده است.«
دولت ترکیه پس از اعالم وضعیت فوق العاده، کنوانسیون 

حقوق بشر اروپا را به حالت تعلیق درآورده است.

آنکارا خبر داد
اعالم 3 ماه وضعیت فوق العاده

برای جلوگیری از وقوع کودتای 2 در ترکیه

التماس های یک  سیاه پوست 
آمریکایی بــه پلیس بی نتیجه 
ماند و پلیس نژادپرست آمریکا 
در نهایت با شلیک گلوله وی را 
مجروح و روانه بیمارستان کرد. 

آمریکا  جامعه  در  نژادپرســتی 
علیه ســیاهان دیگر نهادینه شــده 
اســت. اوباما خود  اخیــرا اعتراف 
کرد که به خاطر ســیاه بودنش در 
آمریکا  بــا ترس و لرز زندگی کرده 
است. مدتی است اما سیاهان آمریکا 
برای مقابله با کشتار بی دلیل خود از 
سوی پلیس دست به سالح شده اند و 
تیراندازی های گاه و بیگاه علیه پلیس 
در شهرهای مختلف آمریکا گواه این 
واقعیت است که کاسه صبر سیاهان 

دیگر لبریز شده است.

کشمیر به دســت نیروهای امنیتی، 
بازارهــای ایــن شــهر را تعطیل و با 
برگزاری تظاهرات در ســطح شهر به 
این اقدام اعتــراض کردند. معترضان 
در حالی که تصاویــر امام خمینی و 
رهبر معظم انقالب را با خود حمل می 

کردند خواستار توقف کشتار مسلمانان 
در کشمیر شدند.

گزارش شده طی روزهای گذشته  
نیروهای امنیتی هند در کشمیر  45 
تن را کشــته و 3 هزار نفر را زخمی 

کرده اند.
 بیشتر زخمی های این ناآرامی ها  
از ناحیه چشم آسیب دیده اند و گفته 
می شــود استفاده پلیس از گلوله های 
ســاچمه ای علت نابینایی این رویداد 

است.
 دولــت هنــد اجــازه انتشــار 
گزارش های دقیق از صحنه درگیری ها 
را نمی دهد و ارسال گزارش ها به دلیل 
کنترل کامل شبکه های اجتماعی در 
فضای مجازی نیز برای مردم بسیار به 

سختی انجام می شود.

 شــلیک به »چارلــز کینزی« 
از ســوی پلیس ســفید پوست اما، 
جدیدتریــن  جنایت نژادپرســتانه 
پلیس آمریکاست که در این کشور 
به ثبت رســیده »چارلــز کینزی« 
بهیار سیاهپوستی است که در حال 
جست وجو برای یافتن بیمار اوتیسم 
خود در شهر میامی ایالت فلوریدا بود، 
اما در پی یک تماس تلفنی نادرست 
با پلیس و اصرار نیروهای پلیس به 
تیراندازی به سوی وی، زخمی شد. 
کینزی در حالی که بیمار خود را پیدا 
می کند و قصــد بازگرداندن او را به 
مرکز بهیاری داشته، هدف تیراندازی 
پلیس قرار گرفته و زخمی شد.تصاویر 
منتشر شده نشان می دهد که کینزی 
در حالی که روی زمین دراز کشیده، 

دســتان خود را باال برده و از پلیس 
می خواهد تا شلیک نکند.پلیس که 
اصــرار دارد این فرد سیاهپوســت 
قصد خودکشی دارد، به درخواست 
او توجهی نکرده و شــلیک می کند. 
کینزی در این بــاره گفته: »پلیس 
به التماس من برای شــلیک نکردن 
توجــه نمی کرد. در هنگام شــلیک 
دستان من خالی و روبه روی صورتم 
بود. اداره پلیس میامی هم اعالم کرده 
که این مأمور پلیس را یک هفته از 

کار تعلیق خواهد کرد.
اما تجمعــات اعتراضــی علیه 
نژادپرستی پلیس همچنان در برخی  
شــهرهای آمریکا ادامه دارد. پلیس 
ضدشورش آمریکا با هجوم به سمت 
معترضانی که خارج از محل برگزاری 
گردهمایــی ملــی جمهوریخواهان  
در کلیولنــد تجمع کــرده  بودند، 
دست کم 17 نفر را دستگیر کرد به 
گزارش فارس دســتگیری ها پس از 
آن آغاز شد که معترضان آتش زدن 
پرچم های آمریکا را آغاز کردند.عالوه 
بر این، پلیس کلیولند اعالم کرد که 
به دو افسر پلیس در این اعتراضات 

حمله شده است. 

پلیس آمریکا علی رغم التماس جوان سیاه پوست به وی شلیک کرد

لس آنجلس تایمز پیش بینی کرد

وقوع کودتای نظامی در آمریکا در صورت پیروزی ترامپ

هزاران لیبیایی پرچم فرانسه را به آتش کشیدند.


