بينالملل

سهشنبه  14اردیبهشت 1395

بریتانیای صغیر

بهرغم فشارهای البی صهیونیستی در انگلیس

کوربین همچنان حامی
حماس و حزباهلل

گ�روه بینالملل :جرم��ي كوربين ،رهبر حزب
كارگر با وجود درخواست و فشارهاي مقامات
رژيم صهيونيستي از جمله سفير اين رژيم در
انگليس و البي صهيونيس��تي و برخي اعضاي
حزبش ،از محكوم ك��ردن گروههاي حماس و
حزباهلل خودداري كرد .روزنامه ديلي تلگراف
دیروز در گزارشي نوشت :عدم محكوميت اين دو
گروه ،موقعيت جرمي كوربين را بهعنوان رهبر
حزب كارگر در آستانه انتخاب شوراهاي محلي
ش از پيش متزلزل خواهد كرد.
در انگليس بي 
اين روزنامه افزود :با اينكه اتحاديه اروپا و آمريكا،
حماس و حزباهلل را در فهرس��ت تروريستي
ق��رار دادهان��د ،كوربين از اين دو گ��روه با واژه
«دوست» ياد كرده است .ديليتلگراف نوشت:
س��خنگوي جرمي كوربين يكشنب ه شب پس
از درخواس��تها براي محكوم كردن حزباهلل
و حم��اس ،در بياني��هاي اعالم ك��رد« :جرمي
كوربين حامي ديرينه حقوق فلس��طينيها و
برق��راري صلح و عدالت در خاورميانه از طريق
گفتوگو و مذاكره بوده اس��ت» .در اين بيانيه
آمده اس��ت« :كوربين براي پيشبرد روند صلح
و آشتي ،از جمله در آفريقايجنوبي ،آمريكاي
التين ،ايرلند و خاورميانه ،با افراد زيادي ديدار
كرده است كه با آنها اختالفنظر شديد داشته
اس��ت .وي معتقد است گفتوگو با كساني كه
با آنها اختالفنظر داريد ،بهويژه زماني كه آنها
از حمايت گس��ترده يا مجوزهاي دموكراتيك
برخوردارند ،ضروري اس��ت .صرف��اً گفتوگو
باكس��اني كه با آنها همعقيده هستيد ،كمكي
به دستيابي به عدالت و صلح نميكند» .ديلي
تلگراف با اشاره به جنجال ايجادشده به دنبال
سخنان ضد صهيونيستي «كن ليوينگستون»
ش��هردار پيش��ين لندن ،مدعي شد :عملكرد
و رويكرد كوربين در قبال اين مناقش��ه منجر
به ادعاهايي در اين باره ش��ده است كه «جان
مك دانل» ،وزير دارايي در سايه انگليس منتظر
است تا در صورت اقدام قاطع نمايندگان حزب
كارگر ،رهبري اين حزب را بر عهده گيرد .این
در حالی است که مایکل فاستر ،یکی از حامیان
مالی حزب کارگر اعالم کرده است از زمان روی
کار آمدن کوربین ،هیچیک از یهودیان به این
حزب کمک مالی نکردهاند.
تاریکخانه

مخالفت برنان با عمومی شدن پرونده 11سپتامبر

سیا به نفع سعودی دخالت میکند

س��ازمان سیا به نفع آلسعود در پرونده واقعه
 11س��پتامبر دخالت میکند تا بلکه آبروی آنها
را ن��زد افکار عمومی غرب حفظ کند .جان برنان،
رئیس س��ازمان اطالعات مرکزی ایاالت متحده
با دسترس��ی عموم��ی به  ۲۸صفح��ه از گزارش
کمیسیون  ۱۱س��پتامبر کنگره مخالفت کرد به
این بهانه که این صفحات حاوی اطالعات نادرست
بوده و میتواند برای مرتبط کردن عربس��تان به
حمالت تروریستی مورد استفاده قرار گیرد .رئیس
سیا به انبیسی گفت اطالعات در این  28صفحه
مورد بررسی دقیق قرار نگرفتهاند و در ادامه افزود
انتشار این اطالعات میتواند ابزاری در اختیار آن
دسته از افرادی قرار دهد که میخواهند حمالت
تروریستی را به عربستان سعودی منتسب کنند.
اما اعضای سابق و کنونی کنگره آمریکا میگویند
این صفحات نش��ان میدهند سعودیها از شبکه
هواپیماربای��ان دخی��ل در حمالت تروریس��تی
حمای��ت کردهاند .دول��ت جورج بوش در س��ال
 28 ،2003صفح��ه مورد اش��اره را از گزارش��ی
حذف کرد .س��ناتور باب گراه��ام ،یکی از مؤلفان
این گزارش ،میگوید معتقد اس��ت هواپیماربایان
 11س��پتامبر م��ورد حمایت دولت عربس��تان،
همچنی��ن صندوقهای خیریه و اف��راد ثروتمند
در این کش��ور قرار داش��تهاند .گراه��ام پیشتر
در مصاحب��های گفته بود« :فک��ر نمیکنم بتوان
تصور کرد  19نفر که اکثرشان انگلیسی صحبت
نمیکنند ،هیچگاه در آمریکا نبودهاند یا تحصیالت
در س��طح دبیرس��تان را نیز نداش��تهاند و چنین
عملیات پیچیدهای را بدون کسب کمک از داخل
آمریکا انجام دادهاند» .در همین حین قانونگذاران
مجلس نمایندگان و س��نای آمریکا در حال تهیه
قانونی هستند که به خانوادههای قربانیان حوادث
تروریس��تی اجازه میدهد دولته��ای خارجی را
که از حمالت تروریس��تی در آمریکا پشتیبانی و
حمایت مالی کردهاند تح��ت تعقیب قرار دهند.
عربس��تان س��عودی در واکنش به این قانون که
دول��ت اوباما نیز برای توق��ف آن البیگری کرده،
تهدی��د کرد صده��ا میلی��ارد دالر از داراییهای
آمریکایی خود را به فروش خواهد رساند.

وطن امروز

چهارگوشه

بنسلمان آلسعود را به سرنوشت شوروی سابق دچار میکند

تخان صدامک تا پادشاهی
هف 

اس�عد ابوخلیل* :بن عبداهلل بن عبدالعزیز ،فرزند
پادشاه پیشین عربستان در آستانه نشستن بر تخت
پادشاهی بود و برادرش عبدالعزیز بن عبداهلل منتظر
بود با مرگ سعود الفیصل ،وزارت خارجه را از او به
ارث ببرد .الزم بود متع��ب در زمان حیات پدرش
عبداهلل به عنوان ولیعهد تعیین ش��ود ولی متعب
تأخیر کرد و پدرش مرد .او گمان میکرد خواسته
پدرش برای به قدرت رسیدن او بعد از مرگ پدرش
محترم شمرده خواهد شد اما سلمان بن عبدالعزیز
به سرعت زنجیره جانشینی را تغییر داد و فرزندان
عب��داهلل را کنار زد .محمد بن سلمان(موس��وم به
صدامک) به نشس��تن بر تخت پادش��اهی بسیار
نزدیک شده است ولی مشکالتی وجود دارد:
محم��د بن س��لمان مایل
مانع
نخست است پیش از مرگ پدرش،
بر تخت بنش��یند؛ زیرا به
محض آنکه پادش��اه کنونی بمی��رد او نیز فرصت
نشس��تن بر تخت را از دس��ت خواهد داد .بدعت
تغییر دادن زنجیره جانش��ینی که ملک سلمان با
رس��یدن به قدرت بنیان نهاد ،ب��ه محض مرگ او
علیه فرزندش بهکار گرفته خواهد شد .تغییر سریع
زنجیره جانشینی در آغاز دوره پادشاهی سلمان بن
عبدالعزیز به محمد بن نایف اج��ازه خواهد داد از
همان ش��یوه برای کنار گذاشتن رقیبش از قدرت
اس��تفاده کند .محمد بن نایف هیچ تعهدی برای
باقیماندن محمد بن س��لمان در سمت ولیعهدی
به او نخواهد داد و به نفع او نیس��ت که ولیعهدی
را حفظ کند که با او بر سر قدرت رقابت کرده است
حتی زمانی که در سلسله مراتب جانشینی پایینتر
از او بود .اما معضل محمد بن سلمان این است که
چ��ه زمانی اقدام کند و چه زمانی ضربه بزند؟ کنار
زدن مقرن بن عبدالعزیز که آس��انتر از کنار زدن
محمد بن نایف بود :زیرا مقرن مادر یمنی داشت که
در میان آلسعود نقطه ضعف او محسوب میشد.
همچنین محمد بن نایف پایگاه��ی برای خود در
داخل دستگاه امنیتی و متحدانی در دستگاههای
امنیتی و اطالعاتی کشورهای غربی دارد .همچنین
س��رنگون کردن محمد بن نایف در داخل خاندان
پادش��اهی سعودی بدون پیامد نخواهد بود اما اگر
محمد بن س��لمان این دس��ت و آن دست کند به
سرنوش��ت متعب بن عبداهلل مبتال خواهد شد که
باقیمانده عمرش را در حسرت فرصتی که از دست
داد خواه��د گذراند .معضل دیگری نیز در دل این
معضل وجود دارد .به این ترتیب که هرچند چنین
ضرباتی در تاریخ خاندان س��عودی نادر است ولی
سلمان و پسرش بدعتی را در تاریخ وراثت سیاسی
بنیان گذاش��تند که موجب میشود هر احتمالی
مطرح باشد .ممکن اس��ت محمد بن نایف که در
دس��تگاه امنیتی نفوذ دارد با متعب بن عبداهلل که
فرمانده گارد ملی است همدست شود و محمد بن
س��لمان را با توسل به زور کنار بزند .چنین اقدامی
هرچند در تاریخ خاندان س��عودی به ندرت دیده
شده ولی پیامد وخیمی بر ائتالفهای بینالمللی
عربس��تان نخواهد گذاش��ت .دولت آمریکا محمد
ب��ن نایف را خواهد بخش��ید همانط��ور که دیگر

گ�روه بینالمل�ل :روز اول ماه مه جهان ش��اهد
بزرگترین تظاهرات و درگیریها به مناس��بت
روز جهانی کارگر بود .یکشنبه گذشته کارگران
در کش��ورهای مختلف به مناس��بت روز کارگر
با برگزاری تجمع خواس��تار رس��یدگی بیش��تر
ب��ه وضعیت خود ش��دند ک��ه در اکثر ش��هرها
ای��ن تجمع به درگی��ری با نیروه��ای امنیتی و
بازداشت کارگران منتهی شد .اما کمسابقهترین
ناآرامیهای روز کارگر را در غرب ش��اهد بودیم،
از تظاهرات ضدسرمایهداری سیاتل در آمریکا تا
اعتراضات گس��ترده کارگری در آلمان و فرانسه.
به گزارش رویترز ،مردم ش��هر صنعتی س��یاتل
در ایال��ت واش��نگتن ایاالت متحده ،مناس��بت
میدی (اول ماه مه) را با برگزاری یک تظاهرات
ضد سرمایهداری کمس��ابقه مقارن ساختند که
با دخالت پلیس به خش��ونت کش��یده ش��د .در
حالی که ش��هردار این ش��هر حضور هزاران تن
معت��رض را در روز کارگر بیمعن��ی میخواند،
به گفته ش��اهدان عيني تظاهرات مسالمتآميز
در نهايت ب��ا حمله پلیس فدرال و حتی منفجر
کردن توپ انفجاری در میان جمعیت به خشونت
كشيده شد .در حمله پلیس سیاتل برای متفرق
کردن جمعیت  2افسر پلیس مجروح و دستکم
 7نفر دستگیر شدند .مقامات پلیس نیز میگویند
گروه بینالملل :تشدید حمالت خمپارهای و موشکی
تروریستهای تکفیری مورد حمایت غرب ،ترکیه و
عربستان به محلههای مسکونی حلب این شهر را در
آستانه فاجعهای انسانی قرار داده است .طی بیش از
ی��ک هفته از گلولهباران بیوقفه مردم حلب ،صدها
ی شدهاند .به گفته
غیرنظامی بیدفاع کشته یا زخم 
منابع محلی ،این حمالت تنها طی  2روز گذش��ته
دس��تکم باعث مرگ  35غیرنظامی شده است .در
ادامه این حمالت یکشنبهش��ب مناطق مس��کونی
غرب حلب و همچنین محالت العزیزیه ،السلیمانیه
و السریان در مرکز شهر آماج گلولههای تکفیریها

طغیانگران را بخشید به این شرط که منافع آمریکا
تأمین شود.
معض��ل دوم بنس��لمان،
مانع
معض��ل اصالحات اس��ت.
دوم
روش��ن اس��ت ک��ه ای��ن
شاهزاده جوان تالش میکند پایگاه مردمی خاص
خ��ود را ایجاد کند زیرا فاق��د محبوبیت در داخل
خاندان حاکم اس��ت .اعضای خاندان آلسعود به او
به علت داشتن ویژگیهای نامأنوس به چشم تردید
نگاه میکنند .او نمیتواند به برادران ناتنی خود تکیه
کند زیرا آنها را برای نزدیک ش��دن به تاج و تخت
پادشاهی نادیده گرفت .اما دیدگاه او برای کاستن
از وابس��تگی به درآمدهای نفتی ،وعدهای است که
همواره با کاهش قیمت جهانی نفت ،در عربستان
شنیده شده اس��ت .اما چگونه میتوان ظرف چند
سال اقتصاد عربس��تان را که  80درصد درآمد آن
به نفت وابسته است تغییر داد؟ همچنین در فضای
اجتماع��ی خفهکننده حاکم بر عربس��تان چگونه
میت��وان به جذب س��رمایهگذاران و گردش��گران
خارجی امیدوار بود.
محمد بن س��لمان تناقض
مانع
در داخ��ل بدن��ه خان��دان
سوم
پادشاهی س��عودی است.
این شاهزاده جوان حتی اگر رویایش برای نشستن
بر تخت تحقق پیدا کند ،نیازمند حمایت خاندان
پادشاهی است .اما برنامههای او با برنامههای خاندان
سعودی همخوانی ندارد مگر اینکه برنامه او صوری
باش��د .زمانی که این ش��اهزاده از اسراف و حیف و
می��ل پوله��ا در پایگاههای نظامی عربس��تان در
مقایسه با پایگاههای نظامی آمریکا سخن میگوید،
به شیوهای که عربستانیها درک میکنند از سلطان
بن عبدالعزی��ز و فرزندانش انتقاد میکند که دهها
سال کنترل وزارت دفاع و بخش نظامی عربستان
را در اختیار داشتند .او برای ترویج طرح اصالحات
خود باید گذشته را تقبیح کند که این اقدام موجب
فاصله گرفتن بخشی از خاندان سعودی از او خواهد
ش��د و کار محمد بن سلمان را برای حفظ وحدت
این خاندان در صورتی که پادش��اه ش��ود ،دش��وار
خواهد کرد.

چهارمی��ن معض��ل ،عمل
مانع
چهارم کردن اس��ت .این شاهزاده
میخواه��د تص��ور رای��ج
درباره عملکرد سیاسی سنتی آلسعود را که پر از
محافظهکاری و پنهان��کاری و دورویی و احتیاط و
تردید و کندی است تغییر دهد و خود را فرماندهای
جس��ور معرفی کند .یک��ی از اه��داف محمد بن
سلمان محکوم کردن سیاس��تهایی است که در
دوره ملک عبداهلل اجرا میشد .اما اقدامات محمد
بن س��لمان به سرعت به ماجراجوییهای پر سر و
صدا و ناخوشایند تبدیل شد .همچنین این جنگ
زیر فشار مستقیم و علنی دولت آمریکا متوقف شد.
برنامههای محمد بن س��لمان در سوریه و مصر و
در برابر ایران همگی با شکست مواجه شده است.
دوره کوتاه حکومت محمد بن سلمان پر از وعدهها و
شکستهای سخت و بدون هرگونه دستاورد واقعی
است مگر اینکه اعالم علنی ائتالف با اسرائیل را جزو
دستاوردهایش محسوب کنیم.
معضل پنجم ضرورت جلب
مانع
پنجم رضایت آمریکاس��ت .جلب
رضای��ت آمریکا همچنین با
اصول وهابیت تناقض دارد که رژیم سعودی بر مبنای
آن تش��کیل ش��د .حاکمان جدید عربستان سعودی
بیش از حاکمان قبلی برای جلب رضایت کنگره آمریکا
به س��وی همپیمانی با اسرائیل پیش رفتند .عالوه بر
این آیا برنامه چشمانداز محمد بن سلمان با تالش او
برای جلب رضایت آمریکا همخوانی دارد؟ او میخواهد
نیمی از بودجه نظامی را به ساخت تسلیحات در داخل
عربستان اختصاص دهد ولی آیا آمریکا چنین اجازهای
خواهد داد؟ مش��ارکت در تولی��دات نظامی امتیازی
اس��ت که فقط به اسرائیل داده میشود و غیرممکن
است که کنگره آمریکا چنین اجازهای به طرف دیگر
بدهد .خریدهای نظامی گسترده عربستان از آمریکا
یکی از عوامل ائتالف بین  2کشور است و آمریکا اجازه
نمیدهد به این مساله خللی وارد شود.
معض��ل شش��م ب��ه وعده
مانع
ششم پاس��خگویی و توس��عه
و م��درن ش��دن مرب��وط
میشود .این معضل برای شاهزاده جوان سعودی،

شهرهای غربی صحنه بزرگترین تظاهرات به مناسبت روز جهانی کارگر بودند

خشم «اول مه» در آمریکا ،آلمان و فرانسه

ش��ماری از تظاهراتکنندگان اق��دام به پرتاب
بطری ،سنگ و کوکتلمولوتف کرده و پنجرهها
را شکستهاند .اما بیسابقهترین تنشهای شهری
در اروپا به مناسبت روز کارگر را در آلمان شاهد
بودیم ،کش��وری که طی یک س��ال اخیر بیش
از یک میلیون پناهجوی آس��یایی و آفریقایی را
پذیرفته و ادامه ورود بیحد و حساب این نیروی
کار ارزان ،حقوق صنفی کارگران آلمانی را تهدید
میکن��د .اگرچه در برلین ،پایتخ��ت اعتراضات

تقریبا آرام و صلحآمیز برگزار ش��د اما بس��یاری
شهرهای دیگر شاهد درگیریها و خشونتهایی
بودند که بر اثر آنها تعداد زیادی مجروح شدند.
شدیدترین درگیریها در بندر هامبورگ بود
که پ��س از پایان تظاهرات حمالتی به نیروهای
پلیس ش��کل گرفت .پلیس هامبورگ اعالم کرد
مجموع��ا  41نف��ر را به صورت موق��ت یا نهایی
بازداشت کرده است .به گزارش روزنامه فرانکفورتر
آلگماینه ،در شهرهای کوچکتر پالون و زویکاو در

ادامه گلولهباران مردم حلب توسط تروریستها
قرار گرفتند به طوری که دستکم  6نفر به شهادت
رس��یدند و آمبوالنسها هم برای انتقال قربانیان به
این مناطق شتافتند ،این در حالی است که شلیک
گلولهها همچنان ادامه دارد .از سوی دیگر اتاق صنایع
حلب تاکید کرده است برای عرضه رایگان داروها به
تمام بیمارستانها و مراکز درمانی شهر حلب تا زمان
پایان این حمالت تروریستی وحشیانه آمادگی دارد.
تروریس��تها هفته گذش��ته یک بیمارستان و یک

مس��جد را در منطقه تحت کنترل دولت در حلب
هدف قرار دادند که در اثر آن  2پزشک متخصص و
 15نمازگزار کشته شدند .با آنکه روسیه از پیشرفت
مذاکرات آتشبس میان طرفهای درگیر در حلب
خبر داده اس��ت ،برخی منابع نزدی��ک به داعش و
القاعده از احتمال موج جدیدی از حمالت تروریستی
به مناطق مسکونی با استفاده از ادوات نظامی زرهی
و توپخانه خبر دادهاند.

شماره 15 1874

شهادت  20زائر در کاظمین

مبهم به نظر میرس��د .وعده محمد بن س��لمان
ب��رای توس��عه جامعه و کش��ور ،موج��ب افزایش
امید مردم و توقعات و س��طح خواس��تههای آنان
خواهد ش��د ولی این شاهزاده چگونه میتواند این
خواستهها را برآورده کند؟ پاسخگویی در پادشاهی
آلس��عود معنایی جز پاسخگو بودن مردم عادی و
وزیران عادی در برابر پادش��اه و ش��اهزادهها ندارد.
ام��ا قدرت واقعی و نفوذ واقعی و ثروت کش��ور در
دست آلسعود و اطرافیان آنهاست .این افراد از چه
کسی بازخواست خواهند کرد؟ آیا محمد بن سلمان
میتواند از فرزندان سلطان بن عبدالعزیز به خاطر
تاریخی طوالنی از رشوهخواری و فساد بازخواست
کند؟ چه کسی میخواهد وزارت کشور را بهخاطر
نقض حقوق بش��ر بازخواس��ت کند؟ او چگونه از
توس��عه و قانونمداری س��خن میگوی��د در حالی
که رژیم حاکم بر س��رکوبها و فشارها و تنگناها
میافزاید .س��رکوب آزادیها در زمان این شاهزاده
«امروزی» افزایش یافته است.
معض��ل دیگ��ر محم��د بن
مانع
هفتم سلمان ،شرکت نفتی آرامکو
اس��ت .محمد بن س��لمان
میگوید فقط  5درصد س��هام این شرکت به فروش
عمومی گذاشته خواهد شد ولی گفت شفافیت ،شامل
کل عملکرد آرامکو و بودجه آن خواهد شد .آیا محمد
بن سلمان ش��رکت کوچکی که زیرمجموعه آرامکو
باش��د تأسیس خواهد کرد تا س��هام آن را به فروش
عمومی بگذارد یا  5درصد س��هام اصلی شرکت را در
معرض پذیرهنویسی قرار خواهد داد؟ اما همین شرکت
آرامکوست که درآمدها و گنجها و ثروتهای آلسعود
و هزینه سنگین سیاستها و جنگهای پنهان و آشکار
آن را تأمین میکند .آیا شاهزادگان راضی به کاهش
یافتن درآمدهایشان خواهند شد؟ مشکل محمد بن
سلمان این است که باید برای برتخت نشستن عجله
کند .او فرص��ت زیادی ندارد .ظ��رف چند ماه آینده
معلوم خواهد شد آیا این شخص بر عربستان حکومت
خواهد کرد یا اینکه به سرنوشت پسرعموهایش مثل
عبدالعزیز بن فهد مبتال خواهد ش��د که داس��تان او
درباره مس��موم شدنش با ابراز همدردی مواجه نشد.
اما محمد بن سلمان شخصا اهل خطر کردن و قمار
است که این رفتار او با رفتار فرزندان عبدالعزیز تفاوت
دارد .ناکامی محمد بن س��لمان در نشستن بر تخت
پادشاهی احتماال مرگ این پادشاهی ظالمانه را سرعت
خواهد بخش��ید .ماهیت این پادشاهی با شرایط قرن
بیس��ت و یکم تناقض دارد و این پادش��اهی بدون در
اختیار داشتن پول کالن نمیتواند ادامه حیات دهد.
دونالد ترامپ ،نامزد ریاس��تجمهوری آمریکا آنچه را
که در ذه��ن خیلیها بود بیان ک��رد آنجا که گفت:
«اگر حمایت آمریکا نبود ،حکومت آلسعود ادامه پیدا
نمیکرد ».بوقهای تبلیغاتی محمد بن س��لمان در
رسانههای عربی و غربی ،این شاهزاده را به گورباچف
تش��یبه میکنند .ش��اید آنها یک وجه تشابه داشته
باش��ند :گورباچف اتحاد ش��وروی را به سوی نابودی
پیش برد و احتمال دارد محمد بن س��لمان نیز رژیم
سعودی را به سمت نابودی پیش ببرد.
*ستوننویس روزنامه االخبار

ایالت زاکسن ،راستگرایان افراطی نیز درگیریهای
منفی و خش��ونتباری پدید آوردند به طوری که
پلیس از آبپاش و گاز اشکآور برای پراکنده کردن
معترضان اس��تفاده کرد و بس��یاری از معترضان
مجروح شدند .براساس اطالعات اتحادیه کارگری
آلمان تنها ح��دود  18هزار نفر در اعتراضات اول
ماه م ه در این ایالت شرکت کردند .راهپیماییهای
روز کارگر در فرانسه ،کشوری که طی هفتههای
گذشته صحنه تظاهرات متوالی علیه الیحه اصالح
قانون کار اس��ت نیز به خش��ونت کشیده شد .در
حالی که در سراس��ر فرانس��ه ،وضعیت هش��دار
برقرار بود ،کارگران با درگیری با نیروهای پلیس،
آت��ش زدن خودروها و پرتاب س��نگ به س��وی
نیروهای امنیتی خش��م خود را به دولت نش��ان
دادند .طبیعتا به مناسبت روز جهانی کارگر ابعاد
اعتراضات اجتماعی وسیعتر بود و هزاران نفر بویژه
کارگران ،دانش��جویان و دانشآم��وزان در پاریس
تظاهرات کردند .بیشتر شعارها علیه تغییر قانون
کار پیش��نهادی دولت اوالند بود .مخالفان تغییر
قان��ون معتقدند ای��ن اصالح به ض��رر کارگران و
حقوقبگیران اس��ت .در کرهجنوبی نیز دهها هزار
کارگر در اعتراض به اصالحات قانون کار از سوی
دولت دست به تظاهرات زدند و خواستار افزایش
حداقل دستمزد در این کشور شدند.
■■نفر دوم داعش کشته شد

داعش برای نخستین بار به کشته شدن نفر دوم
این گروه تروریس��تی اذعان کرد .گروه تروریستی
داعش ،شنبه چند عملیات خود در سوریه و عراق را
به نام «ابو علی االنباری» نامید .پیش از این نیز چند
بار خبرهایی از سوی مسؤوالن عراقی یا آمریکایی
درباره کشته شدن االنباری منتشر شده بود .گفته
میش��ود وی یکی از فرماندهان ارتش بعث عراق
بود .االنباری در س��ال  2003گروه مس��تقلی را به
بهانه نبرد با نیروهای اش��غالگر آمریکایی در تلعفر
تشکیل داد.

در پ��ی انفج��ار ی��ک خ��ودروی
بمبگذاری شده در منطقه سیدیه
در جنوب بغداد دهها تن کش��ته و زخمی شدند.
یک منبع در پلیس عراق اعالم کرد در این انفجار
دس��تکم  20تن کشته و دهها تن دیگر زخمی
شدهاند .ش��بکه المیادین اعالم کرده این انفجار
زائران کاظمین در منطقه الس��یدیه را هدف قرار
داده اس��ت .امروز مصادف اس��ت با شهادت امام
موسی کاظم(ع) و هزاران شیعه راهی این منطقه
شدهاند .همچنین برخی منابع اعالم کردند تعداد
قربانیان و زخمیهای این انفجار در حال افزایش
است .در همین حال هیات نمایندگی سازمان ملل
در عراق (یونام��ی) ،در گزارش ماهانه خود اعالم
کرد ،در پی خش��ونتهای ماه گذش��ته در عراق
دس��تکم  741تن جان خود را از دست دادهاند
ک��ه از این تعداد  410نف��ر غیرنظامی و بقیه از
نیروهای امنیتی بودند .طبق این گزارش ،یکهزار
و  374تن دیگر نیز در خشونتهای ماه آوریل در
عراق مجروح شدهاند.

س دورهای شورای امنیت شد
مصر رئی 

مصر روز یکش��نبه ریاست دورهای
شورای امنیت سازمان ملل متحد را
در ماه مه بر عهده گرفت .طبق این گزارش ،عمرو
ابو اللطیف ابو العطا ،نماینده دائم مصر در سازمان
ملل متحد ،ریاست دورهای شورای امنیت را از لیو
جیهیی ،همتای چینی خود که کشورش ریاست
دورهای ش��ورای امنیت را در ماه آوریل بر عهده
داش��ت ،تحویل گرفت .براساس منشور سازمان
ملل متحد ،شورای امنیت مسؤولیت اصلی حفظ
صلح و ثبات را در جهان بر عهده دارد.

یورش اسرائیلیها به مقبره یوسف

(ع)

برخ��ی مناب��ع امنیت��ی اع�لام
کردن��د ،بام��داد دی��روز تع��دادی
از شهرکنش��ینها ب��ا حمای��ت ارت��ش رژی��م
صهیونیستی به محوطه مقبره حضرت یوسف(ع)
واقع در شرق شهر نابلس یورش بردند .این منابع
بدون اشاره به بازداشت و یا درگیری در این یورش
افزودند :شهرکنشینها همزمان با آغاز جشنهای
یهودیان به بهانه به ج��ا آوردن نماز ،یورشهای
خود به این منطقه را با حمایت ش��دید نیروهای
امنیتی رژیم صهیونیستی افزایش دادهاند.

سودان اقدام آمریکا را تالفی کرد

وزی��ر مش��اور در وزارت خارج��ه
س��ودان گفت :مقامهای آمریکایی
به سفارت خارطوم در واشنگتن درخواست صدور
ویزا دادند اما دولت سودان از صدور ویزا برای آنها
امتناع کرد .وی به این مس��اله اشاره نکرد که این
مقامهای آمریکایی چه کسانی بودند و اینکه چرا
میخواستند به خارطوم بروند .سهشنبه گذشته
وزارت خارجه س��ودان کاردار سفارت آمریکا در
خارطوم را احضار کرد .پیشتر واشنگتن از صدور
ویزا برای چند تن از مقامهای ارشد دولت سودان
از جمله وزیر کش��ور ،آموزش و بهداش��ت برای
شرکت در نشستهای بینالمللی امتناع کرده بود.

مادورو به مردم :شورش کنید!

با افزایش فشار مجلس ونزئال برای
ع��زل رئیسجمهور این کش��ور،
نیک��والس مادورو از طرفداران خود خواس��ت در
صورت پیروزی مخالفانش در همهپرس��ی برای
عزل وی ،دس��ت به اعتصاب عمومی و«شورش»
بزنند .به گزارش خبرگزاری فرانس��ه ،مادورو در
س��خنرانی خود به مناس��بت روز کارگر خطاب
به هزاران حامی جنبش چ��اوزی در مقابل کاخ
ریاست جمهوری گفت« :اگر الیگارشی روزی علیه
من اقدام کرد و موفق شد این کاخ را تصاحب کند،
یدهم که شورش کنید و یک
من به شما دستور م 
اعتصاب عمومی نامحدود به راه بیندازید» .این در
حالی است که هیأت ملی انتخابات ونزوئال ،هفته
گذش��ته اعالم کرد مدارک الزم برای جمعآوری
 200هزار امضا به منظور برگزاری همهپرسی عزل
رئیسجمهور ارائه شده است.

اتحادیه روزنامهنگاران مصر
خواهان برکناری وزیر کشور

در ادامه اعتراضات مردم و نهادهای
مدن��ی مص��ری علی��ه دیکتاتور
وطن ف��روش ،عبدالفتاح السیس��ی ،اتحادیه
روزنامهن��گاران این کش��ور ضمن محکومیت
یورش نیروهای امنیتی به مقر خود ،برکناری
فوری وزیر کشور را خواس��تار شد .به گزارش
تارنمای الیومالس��ابع« ،یحیی قالش» رئیس
اتحادیه روزنامهنگاران مصر گفت« :ننگ تجاوز
به مقر اتحادیه تنها با برکناری فوری وزیر کشور
شسته میشود» .یکشنبهشب گذشته حدود
 30ت��ا  35نیروی امنیتی با هدف بازداش��ت
 2روزنامهن��گار متحص��ن ک��ه در تظاه��رات
اعتراضآمی��ز ب��ه واگذاری  2جزی��ره تیران و
صنافیر به عربستان سعودی شرکت داشتند ،به
مقر اتحادیه روزنامهنگاران یورش بردند.

