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حمالت گسترده به ارتش مصر

ــله ناآرامى هاى مصر صبح  ــرام: در ادامه سلس االه
ديروز (چهارشنبه) شبه نظاميان مسلح به طور همزمان 
ــينا را هدف قرار  ــن پايگاه ارتش در صحراى س چندي
دادند كه گفته مى شود بيش از 60 كشته و ده ها زخمى 
در صفوف نظاميان مصرى برجاى گذاشته است. مصر 
در دو روز  گذشته شاهد سلسله حمالتى عليه نيروهاى 
نظامى، امنيتى و مسئوالن قضايى بوده كه به كشته شدن 

چندين تن از جمله دادستان كالين كشور انجاميد.

فرار زندانيان القاعده در يمن
ــبه نظاميان جنبش  ــلح القاعده و ش ــبا: افراد مس س
ــهر تعز حمله كردند و  «االصالح» به زندان مركزى ش
درگيرى هايى در اين زندان رخ داد.در اين حمله، القاعده 
ــى از آن ها از جمله  ــى را كه برخ ــش از 1200 زندان بي
اعضاى اين گروه تروريستى در ليست تروريست هاى 

خطرناك بودند، فرارى دادند.

اعتراض خيابانى در اسپانيا
خبرگزارى فرانسه: حدود 2000 تن از مردم مادريد، 
ــپانيا طبل كوبان عليه قانون جديد و مناقشه برانگيز  اس
«تظاهرات منظم و با مجوز» دست به راهپيمايى زدند. 
اين قانون كه توسط منتقدان «قانونى حق صحبت كردن 
را گرفتن» (gag Law) نام گرفته از ديروز (چهارشنبه) 
ــاس اين قانون افرادى كه دست به  ــد. راس اجرايى ش
ــا 600 هزار يورو  ــاى بدون مجوز بزنند ت راهپيمايى ه
ــد. همچنين براى  (670 هزار دالر) جريمه خواهند ش

افرادى كه قوانين عمومى را نقض مى كنند مبلغ 30 هزار 
يورو جريمه نقدى در نظر گرفته شده است.عدم احترام 

به پليس هم جريمه نقدى 600 دالرى دارد.

تغييراتى جزئى در كابينه فلسطين
اســكاى نيوز: در پايان يك هفته مذاكره و رايزنى 
گروه هاى مختلف فلسطين براى تشكيل دولت وحدت 
ملى، محمود عباس نخست وزير خود را به طور موقت 
ــكيل  به انجام تغييراتى جزئى در كابينه اش تا زمان تش
ــازمان آزادى بخش  دولت وحدت ملى، مكلف كرد. س
فلسطين از حدود يك هفته پيش مذاكرات و رايزنى هايى 
را با گروه هاى مختلف به منظور تشكيل دولت وحدت 
ملى كه شامل جنبش حماس نيز باشد، آغاز كرده اما اين 

اقدامات موفقيت آميز نبود.

افزايش قربانيان سقوط هواپيما 
آسوشيتدپرس: مقام هاى اندونزيايى مى گويند معلوم 
شده كه يك هواپيماى ترابرى نظامى كه در يك ناحيه 
ــكونى در شمال سوماترا سقوط كرد 122 سرنشين  مس
ــقوط اين  ــود كسى از س ــت.تصور نمى ش ــته اس داش
هواپيماى هركولس سى 130 كه به دو خانه و يك هتل 
ــان به در برده  ــد ج برخورد كرد و بعد طعمه آتش ش
باشد. براساس آخرين آمار تاكنون جسد 135 نفر كشف 

شده است.

انتصاب نماينده تعطيلى گوآنتانامو
ــه آمريكا، «لى  ــينهوا: «جان كرى»، وزير خارج ش
ــكى»، يك مدير شوراى امنيت ملى سابق آمريكا  ولوس
ــژه وزارت خارجه در موضوع  ــه عنوان نماينده وي را ب
تعطيلى گوانتانامو با هدف تعيين زمان بندى براى بسته 

شدن اين زندان تعيين كرد.
انتصاب اين مقام آمريكايى در اين سمت شش ماه 
پس از آن انجام شد كه «كليف استنوان»، نماينده پيشين 
در اين سمت دسامبر گذشته در بحبوحه اختالفات ميان 
وزارت خارجه و پنتاگون در مورد تاخير آزادى زندانيان 
اين زندان استعفا كرده بود. اين سمت براى حدود شش 
ــه رغم اينكه قول داده بود زندان  ماه خالى بود. اوباما ب
گوانتانامو را تعطيل كند اما هنوز در اين اقدام ناكام بوده 

است.

تالش سنا براى رابطه با ونزوئال
ــيتدپرس: در بحبوحه تالش واشنگتن براى  آسوش
ــش تنش ها با ونزوئال، باب كروكر به عنوان رئيس  كاه
ــناى آمريكا در  جمهورى خواه كميته روابط خارجى س
ــفرى راهى اين كشور آمريكاى جنوبى  شد. ونزوئال  س
ــورهاى  ــفيرى در كش ــال 2010 هيچ س و آمريكا از س
ــد اما نمايندگان دو طرف اخيرا با هدف  يكديگر ندارن

ارتقاى مناسبات دوجانبه ديدارهايى داشته اند.

نشست شوراى همكارى خليج فارس
ــت  ــالم كردند كه نشس ــع آگاه اع ــره: مناب الجزي
فوق العاده وزراى كشور شوراى همكارى خليج فارس 

امروز (پنجشنبه) در كويت برگزار مى شود.

تصويب قانون امنيت ملى چين
خبرگزارى فرانسه: پارلمان چين ديروز (چهارشنبه) 
ــى را تصويب كرد  ــترده امنيت مل قانون جديد و گس
اقدامى كه نگرانى ها درباره افزايش اعمال محدوديت ها 
ــر را تشديد كرده است. از زمان به قدرت  بر حقوق بش
رسيدن شى جينپينگ به عنوان رئيس جمهورى چين، 
ــت اين كشور به شدت فعاالن را  حزب حاكم كمونيس

سركوب كرده است.

آزادى اعضاى كاروان آزادى
ــتى برخى فعاالن بازداشت  العهد: رژيم صهيونيس
ــن هفته در يورش به يك  ــده ناوگان آزادى را كه اي ش

كشتى سوئدى دستگير كرده بود، آزاد كرد.

گسترش فرودگاه هيتروى لندن
ديلى ميل: كميسيون فرودگاه ها در بريتانيا از ساخت 
باند سوم در فرودگاه هيتروى لندن حمايت كرده است.

به گفته اين كميسيون ساخت اين باند جديد باعث ايجاد 
ــغلى و بيش از 200 ميليارد  حدود 70 هزار فرصت ش

دالر رشد اقتصادى تا سال 2050 ميالدى خواهد شد.

شورش در زندان ملبورن
ــرل زندانى در  بى بى ســى: پليس مى گويد كه كنت
حومه شهر ملبورن استراليا را در پى بروز شورشى بزرگ 

به دست گرفته است.
ــركت صدها زندانى نيمروز سه شنبه  درگيرى با ش
ــروع و باعث شد خدمه و بازديدكنندگان از بخشى  ش
از زندان تخليه شوند.ماموران به شدت مسلح پليس در 
ساعات نخست صبح چهارشنبه به زندان يورش بردند.

تغيير استراتژى داعش
ــى را براى  ــاى خونين ــه جنگ ه ــش ك ــروه داع گ
ــوريه و عراق پيش  ــت»در س ــذارى يك «خالف پايه گ
ــور ها اشغال  مى برد، اخيرا مناطق تازه اى را در اين كش
كرده و در مقابل بخش هايى از تصرفات خود را نيز از 
ــت داده؛ با نگاهى به تازه ترين نقشه ها از تحركات  دس
ــش مى بينيم كه تمركز اين گروه تا حدود زيادى بر  داع
تصرف منابع اقتصادى است. به گزارش ايسنا به نقل از 
سايت خبرى بيزينس اينسايدر، انگيزه هاى ديگرى هم 
ــت گسترش دامنه نفوذ اين گروه تروريستى وجود  پش
ــال گذشته مناطقى را در  دارد. گروه داعش طى يك س
سوريه و عراق اشغال و از آن زمان پايه گذارى خالفت 

خود را اعالم كرده است.
ــرو خود در  ــترش قلم ــى كه داعش به گس در حال
كشورهاى جهان دست يافته، تاكنون بر اشغال مناطقى 
ــند تا از محل  ــه از نظر نفتى غنى باش ــته ك تمركز داش
ــى ماه جارى داعش  ــب درآمد كند. ط فروش آنها كس
ــار خود را در داخل و اطراف شهر بيجى، به عنوان  فش
ــراق افزايش  ــگاه نفت ع دربردارنده بزرگترين پااليش
ــت. همانطور كه در جديد ترين نقشه تحركات  داده اس
ــخص شده است، اين گروه طى  داعش در سوريه مش
ــوريه مناطق نفت خيز و  پيشروى هايش در عراق و س

گازى اين كشور را اشغال كرده است.
ــال حاضر اكثر ميادين نفتى  داعش همچنين در ح
ــت. در حالى كه  ــوريه را تصاحب كرده اس و گازى س
ــتند،  باجگيرى وماليات منابع اصلى درآمد داعش هس
درآمدهاى نفتى هنوز براى اين گروه اهميت بسيار دارد. 
پيش از اين و در سال 2014 نيويورك تايمز در گزارشى 
اعالم كرد، داعش تنها از فروش نفت حدود 100 ميليون 
ــب كرده است. در همين حال حمالت  دالر درآمد كس
ــاخت هاى نفتى تحت  هوايى ائتالف ضد داعش زيرس
ــى اين گروه  ــا هدف قطع منابع مال ــرل داعش را ب كنت
بمباران مى كند. آرون زلين، كارشناس مسائل بين المللى 
در توئيتى به انتشار اين نقشه اقدام كرده است كه ظاهرا 
القاعده را در سال 2006 و در عراق نشان مى دهد كه اين 
گروه به شدت روى استراتژى نفتى عراق كار مى كرده 
ــت. در كنار درآمدزايى، داعش در تالش است تا با  اس
كنترل منابع انرژى مخالفانش از جمله دولت سوريه را 

به زانو درآورد.
ــتان حمص را  پيش از اين داعش خط لوله گاز اس
ــق و  ــر كرد. اين خط لوله، گاز را به اطراف دمش منفج
ــوخت مورد نياز براى توليد  حمص منتقل مى كرد و س
برق وگرما تامين مى كرد. اين گروه تروريستى همچنين 
ــغال كرده؛ شهرى كه  ــهر مركزى پالميرا را اخيرا اش ش
اشغال آن قدرت كنترل ميادين گازى كليدى سوريه را به 
دست داعش داد. ميادين گازى پالميرا در حقيقت منبع 
اصلى استخراج گاز و انتقال به تمام تاسيسات توليد برق 
ــت كه اكثر جمعيت سوريه در آن ساكن  در مناطقى اس
هستند. با اشغال پالميرا، داعش دست دولت سوريه را از 

45 درصد منابع برق و گازش كوتاه كرد.

ــنگتن  ــد آمريكايى، واش ــام ارش ــه يك مق به گفت
ــنبه گشايش سفارتخانه هايشان در  و هاوانا روز چهارش
پايتخت هاى يكديگر را اعالم خواهند كرد، كه گام مهم 
ــرگيرى روابط ديپلماتيك دو كشور از  ديگرى در از س
ــال 1961 خواهد بود. روابط دو كشور از اوايل دهه  س
ــود با اعمال تحريم هاى  ــد كه همزمان ب 1960 قطع ش

عمده تجارى آمريكا بر كوبا.
ــدن دولت  ــه روى كار آم ــى ب آن تحريم ها واكنش

كمونيستى فيدل كاسترو در انقالب سال 1961 بود.
ــال 2014 براى  ــان س ــا در پاي ــكا و كوب ــا آمري ام
ــازى روابط به توافق رسيدند. از 1977 به اين  عادى س
سو، آمريكا و كوبا در پايتخت هاى يكديگر دفاتر «حافظ 
منافع» داشته اند كه تحت حفاظت حقوقى سوئيس بوده 

است.
ــاعت  مقام هاى آمريكايى گفتند كه باراك اوباما س
ــما اعالميه اى در  ــنبه رس 15:00 گرينويچ روز چهارش

اين زمينه از كاخ سفيد قرائت خواهد كرد. ويل گرانت 
خبرنگار بى بى سى در كوبا مى گويد هنوز روشن نيست 
كه تاريخ دقيق بازگشايى سفارتخانه ها چه زمانى خواهد 
بود، اما احتمال دارد اواسط ژوئيه باشد. او مى گويد كه 
ــه آمريكا بايد كنگره را دو هفته پيش از  وزارت خارج
بازگشايى سفارت مطلع كند. تالش براى بهبود روابط 
دو كشور با مذاكرات محرمانه اى كه واتيكان ميانجيگرى 
ــد. آن مذاكرات دسامبر گذشته علنى  مى كرد شروع ش

شد. باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا و رائول كاسترو 
رئيس جمهور كوبا در ماه آوريل براى اولين بار به طور 

رسمى  مذاكره كردند.
ــت كشورهاى   يك ماه بعد آمريكا كوبا را از فهرس
حامى  تروريسم خارج كرد. همچنين طرح هايى براى از 
ــر گيرى خطوط مسافربرى دريايى و هوايى ميان دو  س
كشور اعالم شد. على رغم ايجاد اين مسيرها، شهروندان 

آمريكا همچنان از سفر به كوبا منع مى شوند.
ــليحاتى است كه از  كوبا همچنان تحت تحريم تس
سال 1962 برقرار بوده، هرچند اوباما كنگره را تشويق 
ــال 1959 روابط  ــت. آمريكا در س ــه لغو آن كرده اس ب
ــرنگونى  ــك با كوبا را قطع كرد كه پس از س ديپلماتي
دولت باتيستا در انقالب كوبا بود. در آن انقالب برادران 
كاسترو اقدام به ايجاد يك نظام سوسياليستى با روابط 

نزديك به اتحاد جماهير شوروى كردند.

گشايش روابط كوبا و آمريكا

پولتيك
تقالى اردوغان براى حفظ قدرت

ــن روزها همزمان با  ــعه كه اي حزب عدالت و توس
كشمكش ها براى انتخاب رئيس مجلس، در سوى ديگر 
ــكيل دولت ائتالفى است، به نظر مى رسد با  درگير تش
ــن كردن تمام غيرممكن ها در تالش براى ائتالف  ممك
با حزب مردم جمهورى خواه است. به گزارش ايسنا به 
نقل از رويترز، حزب اسالم گراى عدالت و توسعه رجب 
طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه در حال حاضر در 
جهت ائتالف با حزب اپوزيسيون دوم جمهورى خواه 
فعاليت مى كند؛ اتفاقى كه زمانى بسيار دور از ذهن بود. 
ــط  ــردم جمهورى خواه در دهه 1920 و توس حزب م
ــدرن، مصطفى كمال آتاتورك، به عنوان  «پدر» تركيه م
ــكوالر پايه گذارى شد.  حامى و فرمانده يك كشور س
ــت آوردن  ــزب حاكم در به دس ــا پس از ناكامى ح ام
ــى هاى پارلمان در انتخابات اخير ائتالف  اكثريت كرس
عدالت و توسعه و مردم جمهورى خواه بسيار شكننده 
خواهد بود. اما به گفته تحليلگران اين ائتالف موجب 
ــرمايه گذاران خارجى و از سرگيرى تالش ها  آرامش س
براى صلح با كردها خواهد شد. متحدان ناتو نيز كه به 
شدت در پى تركيه اى باثبات در مرزهاى سوريه و عراق 
هستند از ائتالفى كه دست كم چشم اندازى ازتركيه آرام 
ــان دهد استقبال و حمايت مى كنند. اين  و باثبات را نش
ائتالف همچنين برخى تمايالت افراطى اردوغان را مهار 
خواهد كرد؛ اردوغانى كه اين روزها لحن خصمانه اش 
ــت. اما  خطاب به منتقدان و معترضان رو به افزايش اس
 Turkey Analyst به گفته حليل كاراوالى، دبيرمجله
ــان ائتالف با مردم جمهورى خواه مى تواند  براى اردوغ
نشانه ديگرى از توانايى حزب عدالت و توسعه در ايجاد 

تغيير در تركيه مدرن باشد.
ــعه  ــى در اين باره مى گويد: عدالت و توس كاراوال
تمايلى ندارد تا يك حزب راست گرا به نظر بيايد. آنها 
ــه را اصالح مى كند.  ــند كه تركي مى خواهند حزبى باش
ــت كه ارتش سكوالر تركيه به وسيله  اين در حالى اس
ــى و اقتصادى اين حزب  ــى، اجتماع اصالحات سياس
مدت هاست كه تحت فشار قرار گرفته است. اردوغان 
ــعرى  كه خودش در دهه 1990 به دليل بازگو كردن ش
ــود را به عنوان  ــد، خ مذهبى با حكم زندان مواجه ش
حامى مسلمانان محافظه كارى مى داند كه در دولت هاى 
ــدند. از سوى ديگر  سكوالر پيشين مظلوم واقع مى ش
ــال گذشته براى  حزب مردم جمهورى خواه طى 13 س
به دست آوردن راى محافظه كارانى كه به سمت عدالت 
و توسعه گرويده بودند، تغييراتى در برخى خوانش هاى 
ــن ائتالف اما به هر  ــكوالر خود ايجاد كردند. در اي س
حال مردم جمهورى خواه از حمايت طرح بلندپروازانه 
اردوغان براى افزايش قدرت رياست جمهورى سر باز 
خواهد زد. اين حزب همچنين از طرح وى براى مداخله 

نظامى در مرزهاى سوريه حمايت نخواهد كرد.
«انتخابات زودهنگام»

ــعه در خفا مى گويند،  مقامات حزب عدالت و توس
اردوغان ممكن است انتخابات زودهنگام را بهترين راه 
براى بازيابى اكثريت پارلمانى اين حزب و تالش براى 

اعمال تغييرات در قانون اساسى بداند.
ــنجى  ــه پس از نتايج نظرس ــر حال اين گزين به ه
ــان داد مردم تمايلى به انتخابات  ــته كه نش هفته گذش
زودهنگام ندارند، دور از ذهن به نظر مى آيد، در حالى 
ــتگراى حركت ملى گرا از نظر  كه ائتالف با حزب راس
ــات عدالت  ــوژى معنى بدهد، مقام ــم در ايدئول تفاه
ــا ائتالف با مردم  ــعه مى گويند اولويت اول آنه و توس
جمهورى خواه است. يكى از اعضاى عدالت و توسعه 
ــاره مى گويد: حاميان حزب ائتالف با حركت  در اين ب
ــد و دولت  ملى گرا را ترجيح مى دهند اما مقامات ارش
ــردم جمهورى خواه را ترجيح مى دهد. رهبران حزب  م
ــردم جمهورى خواه براى حل  اما معتقدند ائتالف با م

مشكالت تركيه منطقى تر است.

بر اساس يك سند فاش شده آمريكا كه اخيرا پايگاه 
افشاگر ويكى ليكس منتشر كرد آمده است، درحاليكه 
ــالمى محافظه  كار است در  ــور اس ــتان يك كش عربس
كاخ هاى امرا و شاهزادگان در جده جشن هاى شبانه اى 
برگزار مى شود كه مواد مخدر، مشروبات الكلى و زنان 
ــت. در  ــين حاضران در اين جشن هاس بدكاره همنش
تلكسى از كنسولگرى آمريكا كه نوامبر 2009 به عنوان 
«زندگى پر هياهوى نخبگان در جده، پشت پرده چهره 
محافظه كار وهابيت در خيابان هاى عربستان» صادر شد، 
زنان فاسد در كنار مواد مخدر ، مشروبات الكلى و فساد 
جنسى سرگرمى هاى حاضران جشن هايى در عربستان 
است كه در پشت درهاى بسته كاخ شاهزادگان برگزار 
ــن آزادى و غوطه  ــود. اين تلكس مى افزايد:« اي مى ش
ــهوات فقط به اين دليل ممكن است كه  خوردن در ش
پليس عربستان هيچگاه قادر نيست كاخ شاهزادگان و يا 
اطرافيان شاهزادگان را تحت نظر داشته باشد.» در اين 
تلكس به يكى از جشن ها در شهر جده واقع در ساحل 
ــرخ اشاره شده كه در شب هالوين با حضور  درياى س
150 نفر برگزار شده است و بسيارى از حاضران در اين 

جشن از افرادى در دهه بيست و سى عمر خود بودند. 
اين جشن شبيه باشگاههاى شبانه در خارج از عربستان 

ــروبات  بود كه براى برپايى آن مقدار قابل توجهى مش
ــود. در اين جشن جوانان با موسيقى  الكلى تهيه مى ش
مى رقصيدند، همگى لباس هاى نيمه برهنه به تن داشتند. 
كاركنان تشريفات چنين جشن هايى غالبا اتباع فيليپينى 
هستند و مشروباتى كه در اين جشن ها توزيع مى شود 
غالبا مشروباتى است كه در داخل عربستان تهيه مى شود 
ــت من) معروف است به اين دليل  و به صديقى( دوس
كه مشروبات خارجى در بازار سياه عربستان به شدت 
گران است. جشن هاى اين چنينى كه غالبا زنان بدكاره 
يك پاى ثابت آن هستند اخيرا به امرى طبيعى در جده 

تبديل شده است.

خبرگزارى اينترفاكس روسيه گزارش داد، مقامات 
ــى  ــد دارند طرحى را به منظور بررس ــور قص اين كش
قانونى بودن اقدام اتحاد جماهير شوروى سابق درباره 
به رسميت شناختن استقالل كشورهاى حوزه بالتيك در 

حدود 25 سال پيش مطرح كنند.
ــتان  يك منبع خبرى آگاه اعالم كرده كه دفتر دادس
ــى مشروع بودن به رسميت شناختن  كل روسيه بررس
استقالل كشورهاى حوزه بالتيك توسط اتحاد جماهير 

شوروى سابق را آغاز كرده است.
منظور از كشورهاى حوزه بالتيك، سه كشور استونى، 
لتونى و ليتوانى است كه تا قبل از انحالل اتحاد جماهير 

شوروى در سال 1991 متعلق به شوروى بوده اند.
ــر مى شود كه  اين گزارش يك هفته بعد از آن منتش
مقامات روسيه واگذارى شبه جزيره كريمه به اوكراين در 
سال 1954 توسط نيكيتا خروشچف، رهبر وقت اتحاد 

جماهير شوروى مغاير با قانون اساسى اعالم كردند.
منبع خبرى مذكور خاطرنشان كرد: تحقيقات درباره 
ــناختن استقالل كشورهاى  ــروعيت به رسميت ش مش
ــن از نمايندگان  ــس از تقاضاى دو ت ــوزه بالتيك پ ح

پارلمان به جريان افتاد.
ــن تحقيقات به  ــى كه در اي ــزود: در صورت وى اف
ــه كشور غيرقانونى  ــميت شناختن استقالل اين س رس
ــود نخواهد  ــود، تبعات قانونى وج ــخيص داده ش تش
داشت. ليناس لينكه ويسيوس، وزير امور خارجه ليتوانى 

اين تحقيقات روسيه را يك تحريك پوچ خواند.
ــده كه  ــن در زمانى مطرح ش ــن گزارش همچني اي
ــيه و كشورهاى بالتيك افزايش يافته  تنش ها ميان روس
است. در يك سال گذشته كشورهاى حوزه بالتيك به 
دليل درگيرى در اوكراين و الحاق شبه جزيره كريمه به 
روسيه در وضعيت آماده باش قرار داشتند. آنها افزايش 
اقدامات روسيه را تهديدى عليه منافع امنيتى خود تلقى 

كرده اند.

شب نشينى شاهزاده هاى سعودى برنامه روسيه براى كشورهاى بالتيك

ده ها هزار تن از ساكنان هنگ كنگ ديروز (چهارشنبه) 
ــالروز واگذارى اختيار اين  ــبت هجدهمين س به مناس
ــهر به چين، تجمعى اعتراضى با درخواست  دولت ش
برگزارى انتخابات آزاد برگزار كردند. اين تجمع هفت 
ماه پس از آن برگزار شد كه پليس هنگ كنگ به زور به 

اعتراضات خيابانى دموكراسى خواهان پايان داد. 
از سوى ديگر و در حالى تايوان به موعد برگزارى 
ــود در ماه ژانويه نزديك  ــت اجرايى خ انتخابات رياس
ــود،  چند تن از فعاالن جوان اين كشور جنبشى  مى ش
ــد با اقداماتى  ــعى دارن ــد چينى به راه انداخته و س ض
ــدود كردن مسيرهاى كوهستانى، باال رفتن از  نظير مس
ــده از رنگ قرمز،  ــا و پرتاب بادكنكهاى پر ش حصاره

عليه چين تبليغ كنند.
به گزارش رويترز، اين جنبش ضدچينى كه نسبت 
ــتگى اقتصادى و فرهنگى كشورشان به چين  به وابس
معترض است، در پى آن است تا كانديداى يك حزب 
حامى استقالل اين منطقه از چين در انتخابات رياست 
اجرايى به پيروزى برسد اما اين چيزى است كه رهبران 

حزب كمونيست چين هرگز اجازه به آن نخواهند داد.
چين منطقه خودمختار تايوان را يكى از استان هاى 
جداافتاده خود تلقى مى كند و گزينه استفاده از زور براى 
ــت. با اين  بازگرداندن آن به كنترل خود را رد نكرده اس
ــالهاى اخير روابط ميان چين و تايوان بهبود  حال در س

پيدا كرده است.
ــت  ــورت افتادن كنترل پارلمان تايوان به دس در ص
احزاب حامى  استقالل تنش ها ميان اين منطقه و چين 
ــاس نظر سنجى ها در حال  افزايش خواهد يافت. بر اس
ــتاز است  ــتر پيش ــاى با ده درصد راى بيش حاضر تس
ــنجى ها دقيق نيست زيرا حزب  هر چند كه اين نظرس
ــت هنوز رسما كانديداى  ملى گرا كه رقيب حزب اوس
ــا زمان برگزارى  ــود را اعالم نكرده و چندين ماه ت خ

انتخابات مانده است.
ــاى اخير فعاالن جوان ضد چين تجمعاتى  در ماه ه
خيابانى در اين راستا برگزار كرده و اقدام به نصب بنر، 
ــعار، درگيرى با پليس و حتى تالش براى  سر دادن ش

ورود به دفاتر دولتى كرده اند.

تشكيل جنبش استقالل هنگ كنگ عليه پكن

تظاهرات ضد دولتى در آرژانتينتغيير ساختارزرهى ارتش هندادامه اعتراض گروهى در ارمنستان
ــتان با  تظاهرات عليه افزايش برق مصرفى خانوار در پايتخت ارمنس
200 معترض ادامه يافت و معترضان تمام شب گذشته را در خيابان هاى 

ايروان ماندند. اين درحالى است كه روز گذشته اعالم شده بود اعراضات 
پايان مى يابد. به گزارش اسپوتنيك، روز يكشنبه تظاهرات گسترده مردم 
ارمنستان عليه افزايش بهاى برق مصرف خانوار به دو گروه تقسيم شد. 
ــدود كردن خيابان اصلى در منطقه ساختمان هاى  يكى از گروه ها به مس
ــروان ادامه داده و مابقى به ميدانى در همان نزديكى رفته و  ــى در اي دولت
دست به تحصن زدند. اين تحصن در ميدان مركزى ايروان روز سه شنبه 
پايان يافت و فعاالن گفتند كه پيش نويس طرحى را مطرح مى كنند تا از 
ــرق مصرف خانوار جلوگيرى كنند.  ــه دولت براى افزايش بهاى ب برنام
افرادى كه امروز صبح (چهارشنبه) در ميدان «مارشال باقراميان» در ايروان 
تحصن كرده بودند گفتند كه شب گذشته به آرامى گذشت و پليس اصال 
مداخله نكرد. تظاهرات در اين كشور قفقاز شمالى از 19 ژوئن 2015 و 
ــد كه دولت ايروان اعالم كرد به دنبال افزايش  دو روز پس از آن آغاز ش
16 درصدى بهاى برق مصرف خانوار از اوت است. پليس هفته گذشته 

هزاران معترض را كه به سمت كاخ رياست جمهورى رفتند متفرق و 240 
تن را بازداشت كرد.

ــاخت تانك جنگى جديد موسوم به  هند برنامه ها براى طراحى و س
ــت جايگزين تانك هاى T-72 ساخت شوروى  (MBT) را كه قرار اس

ــپوتنيك، سخت افزارهاى نظامى  ــود، تاييد كرد. به گزارش اس سابق ش
ــخت افزارهاى  ــوروى حدود 40 درصد از كل س ــيه و جماهير ش روس
نيروهاى زمينى، 80 درصد از سخت افزارهاى نيروى هوايى و 75 درصد 
ــخت افزارهاى نيروى دريايى هند را تشكيل مى دهند. به طور كلى  از س
حدود 600 تانك T-55 ، نزديك به دو هزار تانك M1 72-T و 640 
تانك 90C-T در ارتش هند وجود دارند. اين تانك هاى جديد كه ارتش 
ــودروى آماده به  ــاخت آن را دارد به عنوان «خ ــد قصد طراحى و س هن
رزم آينده» شناخته مى شوند. نسل جديد MBT برنامه اولين براى ديگر 
ــبيه به «آرماتا» ساخت روسيه را شكل خواهد داد.  خودروهاى زرهى ش
ارتش هند قصد دارد از اين برنامه براى 11 خودروى زنجيردار مختلف 
از جمله تانك هاى زنجيردار سبك، چرخدار و پل زن، خمپاره اندازهاى 
خودكششى خودكار، سالح هاى دفاع هوايى، پست نظارت توپخانه اى و 
خودروهاى شناسايى مهندسى و آمبوالنس هاى زرهى استفاده كند. هند 
احتماالً از تانك جديد «آرماتا» روسيه به عنوان الگويى براى تسليحات 

زرهى خودش استفاده خواهد كرد. 

ــت هاى دولتى تظاهرات برپاشد. به گزارش  در آرژانتين عليه سياس
شبكه تلويزيونى پرس تى وى، چهارشنبه خيابانهاى شهر بوئنوس آيرس 
ــى بود.  ــترده مردم ــى تظاهرات گس ــن صحنه برپاي ــت آرژانتي پايتخ
ــركت كنندگان در اين تظاهرات، عمدتا از دانش آموزان و معلمان اين  ش
كشور بودند. اين تظاهرات دراعتراض به برنامه دولت براى اصالحات 
در نظام آموزشى كشور برپاشده بود. شوراى شهر بوئنوس آيرس تصميم 
ــمارى از معلمان اين شهر را  ــت با اجراى اين طرح جديد، ش گرفته اس
ــردن خيابانهاى اصلى بوئنوس آيرس  ــدود ك بيكار كند. معترضان با مس
براى مدت چهار ساعت، اعالم كردند كاهش بودجه بخش آموزش در 
پنج سال گذشته به شدت به نظام آموزشى پايتخت آرژانتين ضربه وارد 
ــت. معلمان آرژانتينى مى گويند اصالحات اجرا شده در بخش  كرده اس
آموزش اين كشور كه از مطالبات بانك جهانى بوده سبب كاهش شديد 
بودجه بخش آموزش ، افت تحصيلى دانش آموزان و بيكار شدن هزاران 
معلم و كارمند بخش آموزش شده است. دانش آموزان آرژانتينى مى گويند 
تازمان برخوردارى از امكان تحصيل توام با عزت و كرامت از تظاهرات 
خود دست نخواهند كشيد. آنها وضع نظام آموزشى كشورشان را بحرانى 

توصيف مى كنند.

ــه اروپا  ــاى مالى اتحادي ــا پايان كمك ه همزمان ب
ــط وام خود به  ــان، دولت يونان از پرداخت قس به يون
ــرد. آتن تنها در  ــدوق بين المللى پول خوددارى ك صن
ــتر از اين صندوق  صورتى قادر به دريافت كمك بيش

خواهد بود كه بدهى خود را تصفيه كند.
ــال تايمز گزارش داده كه الكسيس  روزنامه فايننش
سيپراس، نخست وزير يونان، در نامه اى به وام  دهندگان 
اعالم كرده كه يونان حاضر است براى تداوم كمك مالى 
ــترى بدهد. بنا به آنچه در اين نامه آمده  امتيازهاى بيش
است يونان حاضر مى شود تا اغلب شرايط وام دهندگان 
ــرد اما تنها مى خواهد كه تخفيف ماليات ارزش  را بپذي
افزوده براى جزاير يونان تداوم داشته باشد و همچنين 
ــال، سه ماه  ــتگى به 67 س ــن بازنشس روند افزايش س
ــود و نه بالفاصله پس از توافق. فايننشال  ديگر آغاز ش
تايمز مى گويد به اين ترتيب نخست وزير يونان حاضر 

است در صورت تغييرات جزئى، عمده شرايطى را كه 
ــور ارائه كردند،  ــته به اين كش وام دهندگان هفته گذش

بپذيرد.
ــه وام دهندگان در حالى  ــيپراس ب خبر نامه آقاى س
ــود كه يونان از پرداخت يك قسط 6/1  ــر مى ش منتش
ميليارد يورويى بدهى خود به صندوق بين المللى پول در 
موعد مقرر باز ماند. هفته گذشته يونان و وام دهندگانش 
نتوانستند در مورد شرايط بازپرداخت وام اين كشور و 
تداوم كمك مالى به آن به توافق برسند و دولت يونان 
با توافق پارلمان مى خواهد پذيرش شرايط وام دهندگان 
را به همه پرسى بگذارد. رهبران اروپايى هشدار داده اند 
كه راى منفى به منزله خروج يونان از حوزه يورو است.

خبر احتمال پذيرش شرايط وام دهندگان تاثير مثبتى بر 
ــته است. در واكنش به تحوالت  بازارها در اروپا گذاش
يونان،رييس جمهورى آمريكا گفته است كه اگر اقتصاد 
ــاله بر  ــول بگذارد، بدون ترديد اين مس ــا رو به اف اروپ
اقتصاد جهان نيز تاثير منفى خواهد داشت. اوباما اعالم 
كرد:  بحران يونان از نظر ما موضوعى نيست كه تغييرى 
بهت آور در نظام اقتصادى ايجاد كند اما به طور مشخص 
وضعيت كنونى براى مردم يونان بسيار دردناك است و 
مى تواند تاثير مهمى بر نرخ رشد در اروپا بگذارد. رييس 
ــان كرد كه واشنگتن، بانك  جمهورى آمريكا خاطرنش
مركزى اروپا و نهادهاى بين المللى پولى بايد برنامه اى 
همگن براى حصول اطمينان از اين مساله داشته باشند.

پيشنهاد جديد يونان به طلبكاران

سرگردانى مهاجران در مرز ايتاليا و فرانسهافشاى اختالفات كهنه هيالرى با اوبامانقض قوانين جنگ در يمن
ــر اعالم كرد كه برخى از حمالت ائتالف عربى  ديده بان حقوق بش
ــدن ده ها غيرنظامى و  ــتان در يمن باعث كشته ش تحت رهبرى عربس
ــهر صعده شده است. به گزارش روسيا  تخريب صدها ساختمان در ش
اليوم، سارة وتسون، مدير ديده بان حقوق بشر در بخش خاورميانه گفت: 
ــتان به يمن نقض خطرناك  حمالت ائتالف عربى تحت رهبرى عربس
قوانين جنگ است و انجام تحقيقات عملى را الزم مى كند. اين سازمان در 
گزارشى اعالم كرد كه حمالت به صعده در فاصله ششم آوريل تا يازدهم 
مه به كشته شدن حدود 59 تن از جمله 14 زن و 35 كودك انجاميد. در 
ادامه اين گزارش آمده است كه صدها خانه خسارت ديده  است و وجود 
ــده است و اين اطالعات از  ــهر ثبت ش آثار بيش از 210 راكت در اين ش
ــخص از آسيب ديدگان و شاهدان جمع آورى شده است. از ميان  28 ش

ساختمان هايى كه آسيب ديده است شش منزل مسكونى و مدرسه و يك 
مركز فرهنگى و پنج بازار و پمپ بنزين است. در يكى از اين حمالت در 
ششم مه 27 تن از اعضاى يك خانواده از جمله 17 كودك كشته شدند. 
ــته شدن 51 تن انجاميده است كه همگى  حمالت به اين خانه ها به كش
ــر دو محقق را به اين  آن ها از غيرنظاميان بوده اند و ديده بان حقوق بش
مكان در ماه مه گذشته اعزام كرد. در اين گزارش تاكيد شده است كه اين 
حمالت غيرقانونى است چرا كه براساس آنچه كه به نظر مى رسد هيچ 
پايگاه نظامى را هدف قرار نداده بلكه دشوارى اوضاع غيرنظاميانى كه به 

غذا، آب و سوخت نياز دارند بيشتر كرده است.

براساس اى ميل هايى كه وزارت خارجه آمريكا منتشر كرد، هيالرى 
كلينتون پس از انتخاب شدن به عنوان وزير خارجه در سال 2009 تالش 

كرد تا خود را با دولت اوباما وفق دهد.
ــان  ــدند، نش ــر ش به گزارش رويترز، اين اى ميل ها كه ديروز منتش
ــى ماه هاى اوليه  ــا رقيب انتخاباتى اش ط ــه رابطه كلينتون ب مى دهند ك
ــد آمريكا چندان هم ساده و آسان نبوده  خدمتش به عنوان ديپلمات ارش
است. او حتى به جلسات لغو شده مى رفته و نسبت به زمانى كه مى تواند 

با رئيس جمهور داشته باشد نگران بوده است.
كلينتون در يكى از اى ميل هايش به دو تن از مشاورانش در 8 ژوئن 
ــت: از راديو شنيدم كه امروز جلسه كابينه  ــيده اس 2009 اين چنين پرس

است. هست؟ من بايد بروم؟ اگر نه چه كسى را بفرستم؟
يكى از مقامات وزارت خارجه به او پاسخ داد، دولت جلسه خواهد 
ــه  ــت در اين جلس ــا همه اعضاى كابينه و او الزم نيس ــت اما نه ب داش
حاضر شود. در مثالى ديگر درباره جلسه بازنگرى دولت اوباما در قبال 
افغانستان يكى از مشاورانش براى او نوشته كه او نبايد تهديد طالبان را 
ناديده بگيرد. اكنون با اعالم كانديداتورى مجدد كلينتون براى انتخابات 
رياست جمهورى 2016 روابط او باحاميان دموكراتش مجددا مورد نظر 
قرار مى گيرد. جمهورى خواهان با مانور روى اختالفات هيالرى و اوباما 
ــازى ضعف هاى برنامه هاى كانديداى دموكرات ها  ــته س دركنار برجس

تالش مى كنند در انتخابات به پيروزى برسند.

پس از سپرى شدن چند هفته، هنوز تعداد زيادى از مهاجرها، در مرز 
ميان ايتاليا و فرانسه، در سرگردانى به سر مى برند.

به گزارش شبكه تلويزيونى راى نيوز ايتاليا، در منطقه ونتى ميليا (در 
مرز ميان ايتاليا و فرانسه) هنوز تعداد دويست و سى نفر از مهاجرها در 
يكى از مراكز پذيرش در ايتاليا، به سر مى برند. در همين زمينه، گزارشگر 
شبكه از ونتى ميليا محل حضور مهاجرها، گزارش داد، مهاجرها در اين 
ــب كرده اند كه بر روى آن  ــته اى را بر روى ديوار نص مكان پارچه نوش
نوشته شده است: ما در حال بيرون رفتن و بازگشتن نيستيم. در اين محل 
حدود شصت نفر از مهاجرها بر روى صخره ها زندگى مى كنند و اكنون 
ــرايط اضطرار (مهاجرها) تبديل شده اند.  به نمادى از اين اعتراض و ش
نوزده روز پيش، شرايط اضطرار مهاجرها در اين شهر مرزى شروع شد 
و اكنون تعداد مهاجرها به حدود شصت نفر كاهش يافته است. برخى از 
ــن مهاجرها در حال ترك كردن اين مكان و مراجعه به مراكز پذيرش  اي
هستند. اما اين تعداد از افراد مى گويند، به ماندن در اينجا ادامه خواهند داد. 
همه اين افراد به زندگى كردن بر روى صخره ها ادامه مى دهند و در واقع، 
صخره ها به خانه آنها تبديل شده است. اين افراد، از نوزده روز پيش تا 
كنون در اينجا بوده اند و قصد ترك اين مكان را ندارند. آنها قصد عبور از 

مرز را دارند و منتظر اقدام دلسورانه فرانسه هستند.
با اين حال، در ايستگاه پذيرش مهاجرها در ونتى ميليا، دويست و سى 

مهاجر پذيرش شده اند.


