
تأیید هالکت 12 آمریکایی در افغانستان
از سوی ترا مپ

رئیس جمهور آمریکا چنــد روز پس از وقوع انفجار 
در پایتخت افغانستان، اعتراف کرد که در این انفجار، 12 

آمریکایی کشته شده اند. 
»دونالد ترامپ«، که در صدد توجیه قطع مذاکرات دولتش 
با طالبان است، به انفجار اخیر در کابل اشاره و نا خواسته اعتراف 
کرد، طالبان با این انفجار و کشــتن ۱۲ نظامی آمریکایی، اشتباه 
بزرگی را مرتکب شــده است. این اعتراف در حالی صورت گرفت 
که منابع رسمی آمریکایی معموال در مورد شمار تلفات نیروهای 

این کشور در افغانستان، سکوت کرده و یا تعداد کشته های خود 
را بسیار اندک گزارش می کنند. ترامپ اخیرا به بهانه حمله مذکور، 

مذاکرات کشورش با طالبان در »دوبی« را متوقف کرده است.
 به گــزارش ایســنا، »شــر محمــد عباس اســتنکزی« 
مذاکره کننده ارشــد طالبان، گفت که با توقف مذاکرات، طالبان 
آماده اســت برای ۱۰۰ سال دیگر با آمریکا بجنگد. به گفته وی، 
درســت چند روز پیش از آنکه توافق رســما امضا شود، توسط 

ترامپ کنار گذاشته شد.
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یک سوم زندانیان زن در جهان 
متعلق به آمریکاست

بر اساس آخرین آمارهای رسمی در آمریکا، شمار 
زندانیان زن این کشور، حدود یک سوم زندانیان زن در 
جهان و برابر با مجموع تعداد زنان زندانی در کشورهای 

پرجمعیت روسیه، چین و هند است.
طبق آخرین آمار منتشر شده در آمریکا، ۲۱9 هزار زن در 
زندان های این کشور محبوس هستند. این در حالی است که  در 
کشور هند، ۱8 هزار و 6۱9 زن، در روسیه 43 هزار و 5۰4 زن و 

در چین نیز ۱۰7 هزار و ۲37 زن زندانی هستند.

به گزارش تسنیم، زنانی که در ندامتگاه های آمریکا به سر 
می برنــد و تعداد آنها یک میلیون و 9۰۰ هزار نفر اســت، در 
آمار فوق احتساب نشده اند. جمعیت آمریکا پنج درصد جمعیت 
جهان است، ولی شــمار زنانی که در زندان های این کشور به 
سر می برند، به اندازه یک سوم تعداد زنان زندانی در کل جهان 
اســت. همچنین، بیش از 6۰ درصد زنــان زندانی در آمریکا، 
فرزندانی زیر ۱8 ســال دارند و اکثرشان نیز سرپرست اصلی 

خانواده هستند.

شورشیان هنگ کنگی پس از آمریکا 
دست به دامان ملکه انگلیس شدند

سرویس خارجی-
شورشیان هنگ کنگی در ادامه درخواست هایشان برای 
مداخله  غرب، پس از آمریکا، این بار خواستار »دخالت« کشور 

ملکه انگلیس علیه پکن شدند.
در آغاز مناقشات هنگ کنگ، چین بارها اعالم کرد دولت آمریکا در 
شــورش های هنگ کنگ به طور مستقیم نقش دارد. این ادعا به تعداد 
تکرار، از ســوی آمریکا رد شــد تا اینکه، پکن تصاویر حضور یکی از 
مقامات آمریکایی در میان رهبران شورشیان هنگ کنگ را منتشر کرد. 
پس از آن شورشیان نیز با تغییر خواسته خود علنا وارد فازجدایی از 
چین و نزدیکی به آمریکا و انگلیس شدند. آنها حاال مرتب از آمریکایی  و 
انگلیس می خواهند علیه چین وارد شده و مداخله کنند. دیروز خبر رسید 
که این بار شورشیان هنگ کنگی روز یکشنبه با در دست داشتن »پرچم  
بریتانیا« و سر دادن شعار »خدا ملکه را حفظ کند« در مقابل کنسولگری 
بریتانیا تجمع کرده اند. رویترز گزارش داده، شورشیان اما درخواست هایی 
هم داشتند، آنها از انگلیس خواستند تا تضمین کند که چین به تعهدات 
خود در مورد آزادی های این منطقه احترام بگذارد. معترضان به »انگلیسی« 
فریاد می زدند: »یک کشــور، دو سیستم، مرده است«. رسانه های دولتی 
چین بارها اعالم کرده اند، اگر الزم باشــد برای نشــاندن شورشــیان سر 
 جایشــان، به گزینه نظامی متوسل می شوند و پاسخ آمریکا و انگلیس را 

هم می دهند.

درگیری های خونین در قدس اشغالی 
صهیونیست ها 46 فلسطینی را زخمی کردند

نظامیان تا دندان مســلح صهیونیســت با یورش به تجمع 
فلسطینی ها در قدس، 46 نفر را زخمی کردند.

شــهرک »العزریه« در شهر قدس شنبه شب، شاهد درگیری های 
گسترده و شــدیدی  میان فلســطینی ها و نظامی های صهیونیستی 
بود. در پی این درگیری ها، حداقل 46 فلســطینی مجروح شدند. یک 
دختر شش ســاله در میان زخمی ها دیده شده که بر اثر برخورد گاز 
اشــک آور با سرش زخمی و سپس به یک مرکز پزشکی در »ابودیس« 

منتقل  شده است.
یک منبع محلی در این باره گفته: درگیری ها ابتدا در منطقه »پل 
القناطره« آغاز شد و سپس به سایر مناطق شهرک »العیزریه« کشیده 
شد. در این میان، نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف مسجد 
»العزیر« مستقر شدند«. پایگاه خبری فلسطینی »معا« هم در این باره 
نوشته: »سربازان اسرائیلی به شلیک گازهای اشک آور و بمب های صوتی 
به سوی شهروندان فلسطینی ادامه دادند و طبق آمار هالل احمر حدود 
4۰ فلســطینی با گاز اشک آور، ضربات سربازان و زمین خوردن هنگام 

تعقیب و گریز زخمی شدند«.

السیسی: کاخ مجلل را برای مردم می سازم!
ژنرال السیسی که با یک کودتای نظامی در مصر به قدرت 
رســیده، طی یک سخنرانی ساخت یک کاخ بسیار مجلل را 
که گفته شده 20 برابر کاخ سفید است این گونه توجیه کرده 

که آن را برای مردم می سازد!
طی روزهای گذشته فردی به نام »محمد علی« که پیشه تاجری 
دارد و اکنون هم چند وقتی است از مصر خارج و مقیم اسپانیا شده، 
در فضای مجازی اتهاماتی را علیه السیسی رئیس جمهور مصر مطرح 

و سرو صدای زیادی  به پا کرد.
»محمد علی« السیســی را به فســاد گســترده متهم کرد. او با 
انتشــار یک ویدیو، از رئیس جمهور مصر به علت ساخت کاخ  بسیار 
مجلل ریاســت جمهوری در شرق قاهره، انتقاد کرد. روز گذشته نیز 
شــبکه »الجزیره« طی گزارشی جزئیاتی از این کاخ مجلل منتشر و 
السیســی را به درد سر جدی انداخت. طبق این گزارش این کاخ ده 
برابر بزرگ تر از کاخ ســفید آمریکاست و ساخت آن هزینه ای بالغ بر 

۲.۲5 میلیارد پوند مصری  در بر دارد.
»عبدالفتاح السیســی« رئیس جمهور مصر، روز شــنبه طی یک 
ســخنرانی تالش کرد به این انتقادات پاســخ دهد. او طی کنفرانس 
»جوانان« گفت: »تمامی دســتگاه های حکومتی از من خواستند تا 
پاســخ ندهم. آنها دســت مرا هم بوسیدند تا حرفی نزنم اما من آدم 
شریف و امینی هستم. واهلل این اتهامات کذب و دروغ است... بله من 
قصرهای ریاســت جمهوری را می سازم و باز هم خواهم ساخت. آیا 
این قصرها را برای خود می سازم؟ هیچ کدام از آنها برای من نیست 

آنها برای مصر است؛ من دارم یک کشور جدید می سازم«)!( 

بشار اسد فرمان عفو عمومی صادر کرد
رئیس جمهور ســوریه طی بخشنامه ای، دستور کاهش 
مدت زندان محکومان جرایم جنایی در این کشور را صادر 

کرد.
»بشــار اسد« دیروز با صدور بخشنامه ای، احکام اعدام تمامی 
محکومان با اعمال شاقه را  به حبس ابد تقلیل داد . طبق این فرمان 
همچنین، تمامی کســانی که به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم 

شده اند، با گذراندن ۲۰ سال حبس، آزاد می شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس، طبق تبصره ای که در بخشــنامه 
آمده اســت، افرادی که شاکی خصوصی داشته باشند، از این عفو 
عمومی بهره مند نخواهند شــد مگر اینکه رضایت شاکی را جلب 

کنند.
در بخش دیگری از این دستور، مدت باقی مانده از حبس تمامی 
افراد باالی 75 سال که به بیماری العالج مبتال هستند، بخشیده 
شــده است. این بخشنامه در ۲۰ ماده تنظیم شده و افراد مختلف 
با شرایط گوناگون را در بر می گیرد، اما هیچ کدام از بخشودگی ها 

در این بخشنامه، شامل حال تروریست ها نمی شود.
همچنین، نظامیانی که از ارتش سوریه جدا شده اند، اگر پیش 
از ژانویه)دی( آتی به صفوف ارتش بپیوندند، بخشیده خواهند شد.

سرویس خارجی-
قلب  به  انصــاراهلل  پهپادی  بزرگ  حمله 
صنعت نفتی عربستان نه تنها ستون فقرات 
این رژیم صد در صد وابسته به نفت را شکست 
بلکه رویای 500 میلیارد دالری بن سلمان در 
مورد عرضه سهام آرامکو در بورس را هم به 
باد داد. این حمله، بورس عربستان را به هم 
ریخت و برخی پیش بینی می کنند، قیمت نفت 

را حتی از 100 دالر هم فراتر ببرد.
حمله شنبه انصاراهلل یمن به بزرگ ترین مرکز 
تأسیاســت نفتی»بقیق« و »خریص« عربستان نه 
تنها آل سعود بلکه دنیا را تحت تاثیر قرار داده است. 
حمله ۱۰ پهپاد انتحاری به دو میدان نفتی در شرق 
عربســتان باعث شده تا تولید نفت عربستان نصف 
شود. بقیق در 6۰ کیلومتری جنوب غرب ظهران در 
منطقه »شرقیه« قرار دارد و بزرگ ترین پاالیشگاه 
نفت جهان اســت و کارمندان خارجی زیادی نیز 
دارد. »خریص« هم در ۱9۰ کیلومتری جنوب غرب 
ظهران و دومین چاه نفتی بزرگ عربستان است. 

به اعتقاد کارشناســان، این عملیات حســاب 
شــده عالوه بر اینکه قیمت نفت را افزایش خواهد 
داد بزرگ ترین رویای »محمد بن سلمان«، ولیعهد 
ســعودی را نیز با چالش های زیادی مواجه خواهد 
کرد. رویای بن سلمان اجرای سند چشم انداز ۲۰3۰ 
است. فروش 5 درصد از سهام آرامکو در بازار بورس 
به ارزش بین ۲۰۰ تا 5۰۰ میلیارد دالر رکن اساسی 
این سند اســت. با این حمله انصاراهلل بسیار بعید 
اســت در درجه اول عرضه این سهام به دلیل نبود 
امنیت در عربستان با موفقیت انجام شود و در درجه 
دوم حتــی اگر این اتفاق بیفتد ارزش این ســهام 
بسیار کاهش خواهد یافت. ضربه ای که انصاراهلل به 
عربستان وارد کرد اوج قدرت نمایی انقالبیون یمن 
بود. این حمله به دلیل اهمیت آن بازتاب بســیار 

گسترده ای نیز در سراسر جهان داشت.
بنــا به اعــالم مؤسســه »فوربــس« و برخی 
کارشناسان، در صورتی که کمبود عرضه نفت ناشی 
از خســارت وارده به تاسیسات نفتی سعودی ها به 
درازا بکشد، این احتمال وجود دارد که قیمت نفت 

از ۱۰۰ دالر هم عبور کند.
سهام آرامکو عرضه می شود؟

شبکه خبری بلومبرگ در واکنش به این حمله 
اعالم کــرده احتماال ارزش گذاری ســهام آرامکو 
)شــرکت ملی نفت عربســتان( برای اولین عرضه 
عمومی آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد، اما برنامه 
این شرکت برای فروش سهام را تغییر نخواهد داد. 
به نوشــته این شبکه خبری آمریکایی، بعد از این 

حمله تولید نفت در عربستان از میدان نفتی بقیق، 
5۰ درصد کاهش یافته است. بلومبرگ این میدان 
نفتی در شرق عربستان را »قلب صنعت نفت« این 
کشور دانست که حاال دچار »سکته قلبی« شده و 
حمله به بقیق، بازارهای نفت جهانی را تحت الشعاع 
خود قرار خواهد داد. بر اساس این گزارش، میدان 
نفتی بقیق عالوه بر تولید نفت بیش از هفت میلیون 
بشکه در روز، دارای پاالیشگاهی است که دو سوم 
نفت تولید شــده در عربستان را پاالیش می کند. 
روزنامه »عربی ۲۱« هم در گزارشی حمله انصاراهلل 
به این تاسیسات نفتی را به مثابه »حمله به ستون 

فقرات اقتصاد« این کشور توصیف کرد. 
سقوط شاخص بورس

پس از این خبر رسید، شاخص بورس عربستان 
۲.3 درصد با بازگشایی بازار در روز یکشنبه کاهش 
یافت. خبرگزاری سی. ان. بی. سی هم اعالم کرد، 
خسارت های شــرکت آرامکو به 3۱ میلیارد دالر 
رســیده است. ســایر بازارهای بورس خلیج فارس 
هم نسبت به این حمالت عکس العمل منفی نشان 
دادند. شــاخص برتر کویت ۱.۱ و شــاخص دوبی 
۰.8 درصد کاهش یافت. برخی کارشناســان هم 
پیش بینی کرده اند قیمت نفت 5 تا ۱۰ دالر افزایش 
می یابد. قیمت نفت بــه این دلیل افزایش خواهد 
یافت که وزیر انرژی سعودی با صدور بیانیه ای قطع 
تولید روزانه 5 میلیون و 7۰۰ هزار بشکه نفت)یعنی 
نیمی از میزان تولید روزانه نفت عربستان( در این 
کشــور را تأیید کرده و گفته در روزهای آتی برای 
جبران این کســری از ذخایر نفتی استفاده خواهد 
کرد. اگر چه تقریبا همه کارشناســان می گویند، 
بازگشت به روال عادی هفته ها طول خواهد کشید!

عربستان مستاصل شده است
روزنامــه »نیویورک تایمز« هم در گزارشــی با 

عنوان »پاسخ پهپادی اخیر انصاراهلل و ارتش یمن 
به حمالت عربستان«، نوشته: »توان پهپادی یمن، 
ریاض را مستأصل کرده است...این حمالت نه تنها 
آســیب پذیری عربستان در جنگ علیه حوثی ها را 
برمــال کرد، بلکه نشــان داد انجام چنین حمالت 
مهمی تا چه حد کم هزینه شــده اســت«. »میم 
زویجننبرگ« پژوهشــگر ارشد مسائل پهپادی در 
مؤسســه صلح هلندی »پکس« نیز می گوید برای 
ساخت پهپادهای مورد اســتفاده در این عملیات 
تنها ۱5۰۰۰ دالر یا کمتر هزینه شــده اســت. به 
نوشــته نیویورک تایمز، »در حالی که حوثی ها از 
منابع مالی قابل توجهی برخوردار نیستند، پهپادها 
به آنها ابزاری بخشیده تا به عربستان آسیب بزنند، 
یعنی به کشــوری که با هزینه 67 میلیارد دالری، 
در مقام سوم بیشترین هزینه نظامی در جهان قرار 
دارد«. نیویورک تایمز حتی نوشته یمنی ها می توانند 
در آینده تجربیات موفق خود در زمینه اســتفاده 
از پهپادهــا را با دیگر گروه های مقاومت در عراق، 

سوریه و لبنان به اشتراک بگذارند.
»اِیمی میرز ِجیف« تحلیلگر انرژی خاورمیانه در 
شورای روابط خارجی آمریکا نیز گفته یمنی ها از 
اهمیت باالی این تأسیسات اطالع کامل داشته اند و 
نقطه ای را هدف قرار داده اند که حداکثر »اثرگذاری 
و خسارت« را ایجاد کند. مؤسسه »راپیدان انرژی« 
هم تأسیســات بقیق را بــا فاصله زیــاد از دیگر 
تأسیسات مشابه، مهم ترین مجتمع نفتی در جهان 

توصیف کرده است.
خسارت بزرگ!

در میــان گمانه زنی ها بــرای اینکه آرامکو چه 
زمانــی دوبــاره تولید خود را ادامــه خواهد داد و 
کاهش این میــزان تولید چگونــه تامین خواهد 
شــد،  رویترز گزارش داده که بازگشــت آرامکو به 

خط تولید در طی یکی دو هفته آینده امکان پذیر 
نیســت و هفته ها طول خواهد کشید. کارشناسان 
پیش بینی کردند تامین 5 میلیون بشــکه در روز 
به راحتی امکان پذیر نیســت و میزان ذخایری که 
کشــورها دارند کافی نخواهد بود حتی اگر آمریکا 
بخواهد با افزایش تولید و صادرات نفت بیشــتری 
به بازار تزریق کند ماه ها طول خواهد کشــید بازار 
واکنش مثبتی داشته باشــد. تحلیل گران و تجار 
معتقدنــد که آمریکا تنها معادل 5۲ روز تولید این 
کشور ذخیره دارد و حتی با افزایش تولید وصادرات 
ماه ها زمان خواهد برد تا بتواند سیگنال برای قیمت 
بازار داشته باشد. رابرت مک نالی، کارشناس مسائل 
انرژی نیز در مصاحبه با شــبکه بی بی سی گفت: 
»تعمیر و راه اندازی مجدد تاسیسات نفتی عربستان 

در منطقه بقیق کار آسانی نیست.« 
ناکارآمدی سامانه های آمریکا

»فایز الدویری« کارشناس نظامی هم به ناتوانی 
ســامانه های دفاعی و امنیتی آمریکا در عربستان 
پرداخته و گفته، این ســومین حمله به تاسیسات 
نفتی عربستان است و عالوه بر آن تقریبا به صورت 
روزانه حمالتی به فرودگاه های جنوب این کشــور 
صورت می گیرد:»مســافتی که پهپادهای حوثی ها 
طی کرده انــد ۱۲۰۰ کیلومتر بــوده بدون اینکه 
راداری آن را ردیابی کند یا سامانه پدافندی آن را 
هدف قرار دهد. این پهپادها، ســاده و ارزان قیمت 
هســتند و طی این مسافت توسط آنها ساعت های 
زیادی طول می کشــد.« الدویری ضمن اشاره به 
اینکه عربستان از سامانه ها و سالح های بسیار زیادی 
برخوردار است، افزود: »اما سالح چه فایده ای دارد 
زمانی که کســی وجود ندارد تــا آن را به صورت 

شایسته مدیریت کند.« 
فضا  سازی علیه ایران

مقام های آمریکایی در واکنش به این عملیات، 
تالش کرده اند هجمه رســانه ای تازه ای علیه ایران 
شکل دهند. آغازگر این خط، توئیتی بود که »مایک 
پامپئــو« وزیر خارجه آمریکا منتشــر کرد. پامپئو 
که چندی پیش گفت هنگام ریاســت بر سازمان 
ســیا )آژانس مرکزی اطالعات آمریکا( دوره های 
»دروغگویی« و »فریبکاری« را گذرانده، بدون ارائه 
هرگونه مدرکی، مدعی شد که ایران عامل نزدیک به 
۱۰۰ حمله به عربستان بوده و اکنون نیز »حمله ای 
بی سابقه علیه تأمین انرژی جهان انجام داده است. 
هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این حمالت 
از یمن انجام شده است«. وی مدعی شد پهپادهای 
ایــران از عراق به پرواز درآمده اند که بالفاصله این 

ادعا از سوی دولت عراق قویا تکذیب شد.

واکنش ها به ضرب شست انقالبیون یمن

ستون فقرات عربستان شکست
آمریکا و آل سعود به عزا نشستند

جان بولتون پس از تحقیر و اخراج
کجا رفت؟

پس از اخراج تحقیر آمیز جان بولتون توسط ترامپ، وی شغل 
پیشین خود به عنوان رئیس دو کمیته اقدام سیاسی و سوپر کمیته را 
با اهدای 10هزار دالر به کمپین انتخاباتی پنج نماینده جمهوری خواه 

برای انتخابات 2020 از سر گرفته است.
سه شــنبه هفته گذشــته ترامپ، جان بولتون را با ذلت تمام از کاخ 
ســفید بیرون کرد. طی روزهای اخیر حواشــی این اخراج به شدت مورد 
توجه رسانه های آمریکایی بوده دیروز نیز نشریه هیل در گزارشی از شغل 
جدید بولتون خبر داد: »جان بولتون به شغل سابق خود به عنوان رئیس دو 
کمیته اقدام سیاسی و سوپر کمیته بازگشته است«. به گزارش ایسنا، به نقل 
از پایگاه هیل، »بولتون«، کمیته اقدام سیاســی و سوپر کمیته را با اهداف 
انتخاباتی و حمایت از کاندیداهایی که »دغدغه امنیت ملی دارند و کمک 
بــه جمهوری خواهان و حفظ کنترل کنگره و تضمین اینکه امنیت ملی و 
سیاســت خارجی اولویت اول انتخاباتی باقی خواهد ماند«، تاسیس کرده 
است. از سال ۲۰۱4 کمیته اقدام سیاسی بولتون ۱5۰45۰۰ دالر به ۲۱9 
کاندیدای فدرال و ایالتی پرداخت کرده و از همان زمان ســوپر کمیته نیز  

6۱83797 دالر در حمایت از امنیت ملی هزینه کرده است.
بولتون که به شــدت ضدایرانی است در بیانیه  ای که در همین زمینه 
منتشر کرده گفته: »این کمیته ها به دنبال ایجاد یک سیاست امنیت ملی 
مستقل، شــفاف و قوی برای آمریکا هستند. تجربه ای که  اعضای کنگره 
دارند به آنها، درک و شناخت جدی از تهدیدهای پیش روی ما از تروریسم 
بین المللی و رژیم های سرکش می دهد«. او در این بیانیه هیچ اشاره ای به 
اختالفاتش با ترامپ نکرده است. ترامپ می گوید بولتون را اخراج کرده اما 

بولتون مدعی است استعفا کرده است!

خبرهای تأیید نشده از مرگ »بن علی« 
همزمان با آغاز انتخابات مهم تونس

همزمان با آغازانتخابات ریاســت جمهوری درتونس، رسانه ها 
خبرهای ضد و نقیضی را در باره مرگ دیکتاتور ســابق این کشور 

منتشر کردند.
انتخابات ریاست جمهوری تونس دیروز در این کشور آغاز شد و در این 
انتخابات، ۲4 کاندیدا برای فتح عالی ترین پســت سیاسی با یکدیگر رقابت 
می کنند. در این دور از انتخابات برای نخســتین بــار نامزدها در مناظره 
تلویزیونی شرکت کرده و گفته می شود که سه میلیون تونسی این مناظره 

را تماشا کرده اند. 
به گزارش ایسنا، این دومین انتخابات ریاست جمهوری از سال ۲۰۱۱ 
 تاکنون در این کشــور است. بر اســاس بیانیه وزارت کشور تونس، حدود

7۰ هــزار نیــروی امنیتی تامین امنیــت انتخابات ریاســت جمهوری را 
برعهده دارند و ۱59 تیم از یگان های ویژه ضد ترور نیز در تمامی استان ها 
با تمام تجهیزات الزم و هلی کوپتر، برای شرایط اضطراری مستقر شده اند.

در حال حاضر تونس با مشکالت عمده اقتصادی رو به رو بوده و میزان 
بیکاری به ویژه در میان جوانان فارغ التحصیل بسیار باال است. عالوه بر آن، 
یارانه بنزین و مواد غذایی به تازگی کاهش یافته و قیمت ها باز هم افزایش 

پیدا کرده است. 
حدود 9 میلیون شــهروند تونسی مجاز به شرکت و رای دادن در این 
انتخابات هستند. در باره زمان اعالم نتایج انتخابات، گزارشی نرسیده است.

همزمان، مبــارزات تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات پارلمانی تونس که 
احتماال ۱4 مهر برگزار می شود، آغاز شده و تداخل دو انتخابات پارلمانی و 

ریاست جمهوری، موجب بروز آشفتگی هایی نیز شده است.
مرگ زین العابدین بن علی؟

 روزنامــه فرامنطقــه ای »القدس العربــی« گزارش داد کــه خانواده 
»زین العابدین بن علی« دیکتاتور سابق تونس به طور ضمنی، از مرگ وی 
خبر دادند.» نســرین« دختر بن علی، طی توئیتی نوشت: »پیام پدرم؛ ای 

وطن ناسپاس استخوان هایم را هم به تو نخواهم سپرد«.
به گزارش ایســنا، »منیر بن صالحه« وکیل بــن علی، نیز در صفحه 
خود در فیســبوک نوشــت: »ملت تونس به تو می گویند متشکریم. پایان 

یک مرد بزرگ.«
همچنین در تماســی کــه القدس العربی با وکالی بن علی داشــته، 
آنها خبر مرگ دیکتاتور ســابق تونس را نه تأیید کرده اند و نه تکذیب. اما 
روزنامه »الشــروق« به نقل از یکی از اعضای خانواده بن علی، خبر مرگ 

او را تکذیب کرد.
این روزنامه نوشت، بن علی پس از دچار شدن به یک عارضه جسمانی، 
بیمارســتان را ترک کرده و در حال حاضــر در خانه خود و در کنار افراد 

خانواده اش به سر می برد.
رسانه ها پیش از این از وخامت وضعیت جسمانی بن علی خبر داده و 

اعالم کرده بودند که وی به کما رفته است. 
در پی اعتراضات گسترده مردمی ، زین العابدین بن علی ژانویه ۲۰۱۱)دی 
۱39۰( از قدرت در تونس کناره گرفت و به عربســتان گریخت. بن علی به 

همراه خانواده اش از آن زمان تاکنون، دراین کشور به سر می برد.

دادســتان کل ســابق آمریــکا گفته، 
رئیس جمهور آمریکا به مجرد ترک ریاســت 
جمهوری در معرض پیگرد قانونی قرار خواهد 

گرفت.
طی سه سال گذشــته مسئله استیضاح ترامپ 
همواره یکی از موضوعــات داغ در بین دموکرات ها 
و جریان هــای سیاســی مخالف در آمریــکا بوده 
اســت. پنج شنبه گذشــته کمیته قضایی مجلس 
نمایندگان آمریکا که اکثریت آن با دموکرات هاست 
موافقت کرد که تحقیق و تفحص پیرامون ضرورت 
اســتیضاح دونالد ترامپ را آغاز کند. رای گیری روز 
پنجشــنبه کمیته قضایی مجلس نمایندگان به آن 

اجــازه می دهد که برای تحقیــق و تفحص درباره 
فعالیت هــای رئیس جمهوری آمریــکا از اختیارات 
قانونی خود اســتفاده کند و در صورت لزوم افراد را 
برای ادای شــهادت و توضیحات به کنگره فراخواند 
و یــا مدارک طبقه بنــدی را از مراکز دولتی تحویل 
بگیرد. با وجود این، از آنجا که اکثریت مجلس سنا 
در اختیار جمهوری خواهان است بعید به نظر می رسد 
که تالش های دموکرات ها در مجلس نمایندگان حتی 

در صورت نهایی شدن راه به جایی ببرد.
اگر چه موضوع اســتیضاح ترامپ ممکن است 
در دوران ریاســت جمهوری وی به نتیجه نرسد اما 
دادســتان سابق آمریکا گفته ترامپ به محض ترک 

کاخ ســفید تحت تعقیب قضائی قرار خواهد گرفت. 
به گزارش ایسنا، »اریک هولدر«، در جریان مصاحبه 
با شبکه سی ان ان در پاسخ به این سؤال که آیا دونالد 
ترامپ در معرض پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت یا 
خیر؟ گفت: »من فکر نمی کنم تردیدی در این زمینه 

وجود داشته باشد«.
این مقام دولت اوباما با اشــاره به پرونده اعتراف 
مایکل کوهن، وکیل ســابق ترامپ به نقض قوانین 
مالی کمپین های انتخاباتی در ســال ۲۰۱6 گفت: 
»ما هم اکنــون یک کیفرخواســت )علیه ترامپ( 
در ناحیه جنوبی نیویورک داریم. فرد شــماره یک 
رئیس جمهور است و از نظر من، دادستان کل بعدی 

آمریکا و رئیس جمهور بعدی قرار است یک تصمیم 
قاطعانه در این مورد بگیرد«.

مایکل کوهن در حال حاضر به اتهام نقض قوانین 
مالی کمپین هــای انتخاباتی در ارتبــاط با پرونده 
پرداخت حق الســکوت به دو زنی که با ترامپ رابطه 
غیراخالقی برقرار کرده بودند، زندانی است.او در ماه 
فوریه)بهمن( در مقابل کنگره آمریکا شــهادت داد 
که ترامپ به او دســتور داده که این حق السکوت ها 
را پرداخت کند.بر اساس قوانین وزارت دادگستری 
آمریــکا، یک رئیس جمهور در این کشــور در طول 
مدت ریاست جمهوری اش در معرض پیگرد قانونی 

قرار نمی گیرد.

دادستان سابق آمریکا پیش بینی کرد

ترامپ به محض پایان دوران ریاست جمهوری
تحت پیگرد قرار می گیرد

به  جلیقه زردها  قدرتمندانه  بازگشــت 
و ســردادن شعارهای  فرانسه  خیابان های 
تنــد و رادیکال علیه نظام ســرمایه داری، 
رئیس جمهور و دیگر مقامات این کشــور را 

سر درگم و به شدت نگران کرد.
با پایان یافتن روزهای گرم و تعطیالت تابستانی، 
جلیقه زردهای فرانسوی با انگیزه و خشم بیشتر به 
خیابان ها بازگشــتند و ضمن درگیری با نیروهای 
پلیس، خواستار کناره گیری رئیس جمهور از قدرت 
و پایان نظام ســرمایه داری در فرانسه شدند. این 
اعتراضات هر چند طی هفته های گذشته هم کم 
و بیش ادامه داشــته است، ولی چهل و چهارمین 
تظاهرات جلیقه زردهای فرانسوی به طرز معنا داری، 
گســترده تر از هفته ها و ماه های قبل برگزار شد و 
معترضان خشــمگین انرژی متراکم ماه های اخیر 
خود را به شکل شعارهای ساختار شکن علیه نظام 
سیاسی این کشور و شــخص »امانوئل ماکرون« 
رئیس جمهــور و همچنین، حمله بــه مغازه ها و 
نیروهــای پلیس بروز دادنــد. تظاهرکنندگان که 
بیشتر شــعارهای آنها متوجه رئیس جمهور بود، 
می گویند که سیاســت های اقتصــادی دولت به 
نفــع ثروتمنــدان جامعه بوده و با عث می شــود 

که فشــارهای معیشتی روز به روز بر مردم عادی 
بیشتر بشود.

رئیس جمهور فرانســه طی ماه های گذشــته 
تــالش کرد با اعطای برخــی امتیازات صوری به 
اقشار متوسط و پایین جامعه، اعتراضات جاری را 
فرو بنشاند، اما این سیاست وی نتیجه نداده است 
و در تظاهرات شنبه نیز آنها خواستار کناره گیری 

ماکرون از قدرت شدند.
به گزارش ایسنا، شدید ترین درگیری ها میان 
معترضان و نیروهای امنیتی، در شهر »نانت« واقع 
در غرب فرانســه رخ داد و طی این درگیری، 35 
معترض به دست نیروهای پلیس بازداشت شدند. 
در مورد شمار زخمی های تظاهرات جلیقه زردها، 

گزارشی نرسیده است.

شبکه های تلویزیونی فرانسه گروهی از معترضان 
را در شهر نانت نشان دادند که پنجره ها و ورودی 
فروشگاه ها را می شکستند. همزمان، کامیون های 
آب پــاش و کاروانی بــزرگ از نیروهای پلیس به 
مناطــق درگیری در شــهر نانت وارد شــده و به 
سمت تظاهرکنندگان گاز اشک آور پرتاب کردند. 
استفاده پلیس از گاز اشک آور به قدری گسترده بود 
که هاله ای از دود، فضای محل درگیری را فرا گرفت.
عالوه بــر نانت و پاریس، شــهرهای »تولوز«، 
»نانسی«، »لیون« و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه 

نیز شاهد تظاهرات جلیقه زردها بود.
مدت ۱۱ ماه از آغاز اعتراضات جلیقه زردهای 
فرانســه می گذرد. این جنبش ابتدا در اعتراض به 
افزایش بهای سوخت شکل گرفته ، ولی به سرعت 
تبدیل به یک جنبش فراگیر علیه دولت فرانســه 

شده است.
طرفداران این جنبش هر شنبه در سراسر کشور 
به خیابان ها می ریزند و علیه نظام سرمایه داری و 
سیاست های اقتصادی دولت ماکرون شعار می دهند. 
استفاده پلیس از جنگ افزاری به نام »فلش بال«، 
با عث شــد که تاکنون شماری از معرضان از یک 

چشم نابینا شوند.

در چهل و چهارمین هفته اعتراض ها اتفاق افتاد

بازگشت قدرتمندانه جلیقه زردها
»ماکرون باید برود«


