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ترور نخست وزیر ترکیه
 نافرجام ماند

پلیس ترکیه تالش یک فرد انتحاری برای انفجار 
مقر نخست وزیری در آنکارا را ناکام گذاشت.

به گزارش خبرگزاری ایس��نا، پلیس ترکیه اعالم کرد، 
یک عامل انتحاری پنج ش��نبه قصد داشت خود را به دفتر 
»رجب طیب اردوغان« نخست وزیر در آنکارا برساند و بمب 
همراه خود را منفجر کند. اما محافظان دفتر نخست وزیری 

به سوی این فرد شلیک و وی را زخمی کردند.

پلی��س ترکیه هر چند درباره دس��تگیری فرد مهاجم 
خبر داد، ولی در مورد هویت و وابستگی گروهی او چیزی 
نگفت. عناصر القاعده اخیرا اردوغان را به حمالت انتحاری 
تهدید کرده بودند. نخس��ت وزیر ترکیه هم اکنون س��رگرم 
دیدار از روسیه است. وی دیروز در شهر »سن پترزبورگ« 
با »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه دیدار و در مورد 

اوضاع خاورمیانه با وی گفت وگو کرد.

چین پهپاد رادارگریز
آزمایش کرد

ارتش چین به منظور تقویت توان نظامی خود 
پهپاد رادارگریز را با موفقیت آزمایش کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، پرواز آزمایش��ی این 
پهپ��اد گام دیگر چین برای تقوی��ت قدرت نظامی در 
مقابل قدرت های بزرگ است.بودجه نظامی چین پس 
از آمریکا دومین بودجه نظامی جهان به شمار می رود.

روزنام��ه چاینا دیلی اعالم کرد پرواز موفقیت آمیز این 
هواپیمای بدون سرنش��ین نشان می دهد چین فاصله 

خود در زمینه توان هوایی با قدرت های غربی را بار دیگر 
کاهش داده است. این روزنامه افزود این پرواز آزمایشی 
چین را تبدیل به چهارمین قدرت جهان پس از آمریکا، 
اتحادیه اروپا و انگلیس ک��رد که فناوری هواپیماهای 
بدون سرنش��ین و رادارگری��ز را دارد. تصاویری که در 
اینترنت منتشر شده است یک هواپیما دارای بال های 
مثلثی را نشان می دهد دارای موتور جت است و ظاهری 
شبیه به هواپیماهای شکاری بدون سرنشین آمریکا دارد.
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تهران - خیابان فردوسی
کوچه شهید شاهچراغی

رئیس جمهور سوریه تاکید 
کرد، جنگ س�وریه شش ماه 

آینده پایان می یابد.
به گزارش خبرگزاری ها، بشار 
اسد در دیدار با هیئتی از احزاب 
کش��ورهای عربی اظهار داش��ت، 
عملیات نظامی برای پاکس��ازی 
س��وریه از افراد مس��لح در شش 
ماه آینده به پایان خواهد رس��ید 
و س��وریه روابط خود با کشورها 
و شخصیت های عرب و بیگانه ای 
که در این جنگ نقش داشته اند را  
بر اساس معیارهای جدید تعریف 

خواهد کرد.
وی با تاکید بر پایداری سوریه 
در مقاب��ل حم��الت دش��منان و 
تصمیم برای مقابله با آنها گفت، در 
حالی که عناصر تروریست خارجی 
و تکفیری در خاک سوریه حضور 
دارند راه حل سیاسی هیچ معنایی 
ن��دارد و ملت و ارتش س��وریه به 
دفاع از خودشان ادامه خواهند داد.
هرگونه  سوریه  رئیس جمهور 
راه ح��ل در س��ایه تروریس��م را 
بعید دانست و تاکید کرد، سوریه 
چاره ای جز دفاع از خود در مقابل 
تروریست های  تکفیری که به جان 

ملت افتاده اند ندارد.
وی به دس��تاوردهای میدانی 
بزرگ ارتش س��وریه ب��ه ویژه در 
حومه دمش��ق و حلب و القلمون 
اش��اره ک��رد و افزود، پاکس��ازی 
شهر القاره از وجود تروریست ها، 

س��رآغاز عملیات مستمر نظامی 
ارتش سوریه است و این عملیات 
تا پاکسازی کامل سوریه متوقف 

نخواهد شد.
بشار اس��د تاکید کرد: هدف 
تروریست ها، نابود کردن کشور و از 
بین بردن جایگاه آن است و امروزه 
با اس��تفاده از حمایت بیگانگان، 
اقداماتی را که مشاهده می کنیم 
انجام می دهند. این در حالی است 
که دولت در ابتدای اعتراضات به 
خواسته های مردم پاسخ گفت. اما 
تروریست ها خواسته های مردم را 
تحریف کردند و به این خواسته ها 

سمت و سوی دیگری دادند.
وج��ود  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
تماس ه��ای بین المللی و تماس 
بس��یاری از کش��ورها با س��وریه 
اف��زود: برخی از کش��ورها مانند 
اردن به ما پیغام می دهند که در 
بحران سوریه بی طرف هستند. اما 
رویدادهای میدانی کامال برخالف 
پیام های دوستانه مذکور است و 

اقدامات آنها کامال اشتباه است.
رئیس جمهور س��وریه گفت، 
تیم��ی در عربس��تان س��عودی 
به رهب��ری »بندر بن س��لطان« 
و  اطالع��ات  دس��تگاه  رئی��س 
»س��عود الفیصل« وزی��ر خارجه 
این کشور برای س��رنگونی نظام 
دمشق می کوشند و از تروریست ها 
حمایت می کنند و دلیل این امر 

حمایت سوریه از مقاومت است.

بشار اس��د تاکید کرد، دولت 
سوریه در کنفرانس ژنو2 که قرار 
است اواسط ماه دسامبر )آذرماه( 
برگزار شود ش��رکت خواهد کرد 
لیک��ن س��وریه در مقابل هرگونه 
فش��اری ب��رای پای��ان دادن ب��ه 
عملیات نظامی تس��لیم نخواهد 
شد و تا ریشه کن کردن توطئه با 

آن مقابله خواهد کرد.
وی از همه طرف ها خواس��ت 
قب��ل از هر چیز ب��رای موفقیت 
کنفرانس ژنو2، پایان یافتن ارسال 
تروریس��ت ها به س��وریه و دست 
برداشتن از حمایت القاعده تالش 

کنند.
17 شخصیت عربی از احزاب 
س��وری، مصری، اردن��ی، لبنان، 
فلسطین، مغرب، تونس و بحرین 

در این دیدار حضور داشتند.
اظهارات رئیس جمهور سوریه 
در ش��رایطی صورت می گیرد که 

ارتش س��وریه با پاکسازی کامل 
حلب یکی از بزرگترین اتاق های 
تروریس��تی  عملی��ات گروه های 
مسلح در مسیر بزرگراه بین المللی 

حلب- ادلب را هدف گرفت.
همچنی��ن 9 نقطه جدید در 
منطق��ه برزه به دس��ت نیروهای 

ارتش افتاد.
این در حالی است که منطقه 
درگیری های  ش��اهد  »یب��رود« 
شدید میان ارتش و عناصر مسلح 

است.
واحدهای��ی از ارتش س��وریه 
موفق شدند تالش گروه های مسلح 
برای نزدیک ش��دن ب��ه بزرگراه 
بین المللی دوما در حومه دمشق 

را دفع کنند.
ارتش سوریه همچنین چندین 
عملیات گس��ترده در تعدادی از 
روس��تاها و ش��هرک های حومه 
الذقیه را به اجرا گذاش��ت که در 

جریان آن ده ها تروریست مسلح 
وابس��ته به داع��ش را به هالکت 

رساند.
مناب��ع نظامی س��وری تاکید 
کردن��د که ب��ا اج��رای عملیات 
موفقیت آمیز گسترده در سراسر 
شکس��ت های  ارت��ش،  کش��ور 
سنگینی بر تروریست های تکفیری 
وارد کرده اس��ت و به زودی خبر 
این پیروزی ها منتشر خواهد شد.

این منابع افزودند، مهمترین 
مرحله ای��ن عملیات ارتش طرح 
کنترل اصلی و انهدام پناهگاه های 
شورشیان در منطقه حلب بود که 
به پایان رسید و مرحله دوم شامل 
پاکس��ازی روس��تاهای منطقه و 
تامی��ن امنیت ج��اده اصلی رقه، 

حلب بود که انجام شد.
از س��وی دیگر، شبکه خبری 
الجزی��ره اعالم کرد، ش��ش گروه 
تروریستی س��وریه با یکدیگر در 
گروه��ی تح��ت عن��وان »جبهه 
اسالمی« ادغام شدند. همچنین در 
کنار تحوالت میدانی می توان به 
تالش های سیاسی برای برگزاری 
کنفران��س ژنو2 اش��اره کرد و در 
این رابطه رایزنی هایی بین مقامات 
کشورهای مختلف صورت گرفته 

است.
خب��ر دیگر اینک��ه والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روس��یه در 
دی��دار ب��ا رجب طی��ب اردوغان 
نخس��ت وزیر ترکیه ب��ر ضرورت 

حل اختالفات و برداشتن گام هایی 
برای حل و فصل بحران س��وریه 

تاکید کرد.
همچنین پادشاه عربستان در 
گفت وگوی تلفنی با پوتین آمادگی 
عربستان برای حمایت از کنفرانس 

ژنو2 را اعالم کرد.
سایر رویدادها

* روزنامه دیلی تلگراف فاش 
ک��رد 20 انگلیس��ی در نبردهای 

سوریه کشته شدند.
* وزارت خارجه روس��یه طی 
بیانیه ای اعالم کرد تروریس��ت ها 
هزاران ش��هروند سوری را از غذا، 
س��وخت و دارو مح��روم کرده اند 
و  بین الملل��ی  س��ازمان های  و 
بشردوستانه باید برای پایان دادن 
به رنج مردم سوریه هرچه زودتر 

وارد عمل شوند.
* برخی از نمایندگان احزاب 
مخالف دول��ت ترکیه در مجلس 
ملی این کشور سیاست های دولت 
آنکارا در قبال سوریه را به چالش 

کشیدند.
* س��ازمان منع تس��لیحات 
شیمیایی از شرکت های خصوصی 
خواسته است که در نابودی ذخایر 
سالح های شیمیایی سوریه با این 

سازمان همکاری کنند.
* ده ها تن از تروریس��ت های 
س��وری در یک منطقه صحرایی 
قطر برای فرمانده کشته شده خود 

مراسم برگزار کردند.

بشاراسد:جنگباتروریستها
6ماهدیگرپایانمییابد

با شلیک 8 گلوله خمپاره به خاک عربستان
جیشالمختارعراقبهآلسعود

دربارهحمایتازتروریستهاهشدارداد

»جیش المخت�ار« ضم�ن پذیرفت�ن مس�ئولیت حم�الت 
خمپاره ای به خاک عربستان، تأکید کرد در صورتی که ریاض 
به حمایت از تروریست ها در عراق پایان ندهد، حمالت بیشتری 

در راه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، در پی اصابت ش��ش گلوله خمپاره 
ب��ه منطق��ه »حفر الباطن« عربس��تان، که پنجش��نبه اتف��اق افتاد، 
»واثق البطاط« رهبر گروه »جیش المختار« مس��ئولیت این حمله را 
برعه��ده گرفت و تهدید کرد: در صورتی که عربس��تان از دخالت در 
امور عراق دست برندارد، حمالت بیشتری در راه خواهد بود. ریاض از 
گروه های تروریستی تکفیری و بعثی در عراق حمایت مالی و تسلیحاتی 
می کند. حفرالباطن در داخل خاک عربس��تان و در نزدیکی مرزهای 
عراق و کویت واقع است. البطاط گفت: شلیک این گلوله ها هشدار و 
تأکید بر این مسئله است که المختار توانایی هدف قرار دادن مناطقی 

در عربستان را دارد. 
وی تأکید کرد، در صورتی که عربس��تان دست از دخالت در امور 
عراق برندارد، حمالت بیش��تری در انتظار عربستان خواهد بود و این 

چند گلوله فقط به منزله شروع کار بوده است.
همزمان با این خبر، وزارت دفاع عراق نیز از دس��تگیری شماری 
تروریست سعودی خبر داد. براساس گزارش شبکه تلویزیونی سوریه، 
این س��عودی ها با خودروهای دارای پالک عربستان وارد خاک عراق 
ش��ده بودند و قصد داشتند علیه مردم این کشور عملیات تروریستی 

انجام دهند.
نیروهای امنیتی عراق همچنین توانس��تند 11 اردوگاه گروهک 
»دولت اس��المی عراق و ش��ام« را در حد فاصل میان شهر »القائم« 
و »بعاج« در مجاورت مرز س��وریه منهدم کنند. 39 تروریست نیز به 

دست نیروهای دولتی عراق دستگیر شدند.
شمار قربانیان حمالت تروریستی روز پنجشنبه عراق نیز به 52 نفر 
رسید. خونین ترین این حمالت در شهر »سعدیه« استان »دیالی« رخ 
داده بود که به تنهایی جان 30 غیرنظامی را گرفت و 40 مجروح بر 
جای گذاش��ت. پیامد حمالت تروریستی دیروز عراق نیز چهار شهید 

و 15 مجروح بود.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اس��المی »عالیه نصیف« نماینده 
مجلس عراق از دولت این کشور خواست از کشورهای حامی تروریسم 
به ش��ورای امنیت س��ازمان ملل ش��کایت کند. نصیف گفت: رابطه 
دیپلماتیک داشتن با کش��ورهای قاتل فرزندان ما چه فایده ای دارد. 
این نماینده از عربستان به عنوان حامی تروریست ها در عراق نام برد.
»زاید العیس��ی« کارشناس مس��ائل خاورمیانه هدف عربستان از 
حمالت تروریستی را متوقف کردن روند دموکراسی در عراق ذکر کرد.

2500 عض�و »لویه جرگه« 
مت�ن  بررس�ی  افغانس�تان 
 - کاب�ل  امنیت�ی  توافقنام�ه 

واشنگتن را آغاز کردند.
به گ��زارش خبرگزاری فارس، 
لوی��ه جرگ��ه اجالس پن��ج روزه 
خود را  از پنجش��نبه آغ��از کرد. 
در این اج��الس توافقنامه امنیتی 
کابل - واشنگتن مورد بررسی قرار 
می گیرد. اعضای 2500 نفری لویه  
جرگ��ه به همین منظ��ور، در 50 

کمیته کاری متشکل شده اند.
»حامد کرزای«، رئیس جمهور 
افغانس��تان که نخستین سخنران 
اجالس بود در ارتباط با توافقنامه 
موضع��ی دو پهلو گرفت؛ او از یک 
ط��رف، حضور 12 س��اله آمریکا و 
متحدانش در افغانستان را  اشغال 
غیرمستقیم توصیف کرد و از طرف 
دیگر گفت در صورتی که توافقنامه 
امضا بش��ود، برای مردم افغانستان 
تا حداکثر 10 س��ال ممکن است 
پیامدهایی داش��ته باشد و پس از 
آن، این کش��ور از حضور نظامیان 

خارجی پاک خواهد شد.

هنگام سخنرانی کرزای یکی از حاضران با صدای بلند فریاد زد: 
امضای قرارداد امنیتی با آمریکا وطن فروشی است.

آغاز بررسی قرارداد امنیتی واشنگتن - کابل در اجالس 2500 نفری لویه جرگه
منابع لبنانی از کش�ف یک دس�تگاه خودرو حامل 400 کیلوگرم 
مواد منفجره در منطقه بقاع شمالی در شمال شرق لبنان خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری ها به نقل از خبرگزاری شرق االوسط، ارتش لبنان روز 
گذشته یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده در منطقه بقاع شمالی را در 
شرایطی کشف و ضبط کرد که یک خودروی دیگر این خودروی بمب گذاری 

شده را همراهی می کرد.
نیروهای ارتش با سرنش��ینان خودروی دیگر که نقش کنترل خودروی 
بمب گذاری شده را داشتند درگیر شدند ولی سرنشینان آن اقدام به فرار کردند.

بر اس��اس اعالم ارتش لبنان این خودرو بمب گذاری شده از نوع بلیزر به 
همراه خودروی دیگر از منطقه عرس��ال از س��وریه وارد لبنان شده و در بین 
روستای »مقنه« و »یونین« در منطقه بقاع شمالی مورد شناسایی ارتش قرار 
می گیرد.دو منطقه مقنه ویونین از مناطق تحت کنترل حزب اهلل لبنان است.

به گفته منابع نظامی، این خودروی بمب گذاری ش��ده قرار بود همزمان 
با روز اس��تقالل لبنان که روز گذش��ته به شکل رسمی با رژه نیروهای ارتش 

لبنان در بیروت برگزار شد در نقطه ای مهم در پایتخت لبنان منفجر شود.
گفتنی اس��ت تروریست های تکفیری وابس��ته به القاعده اخیرا در حمله 
انتحاری به س��فارت جمهوری اس��المی ایران در بیروت 23 نفر را ش��هید و 
150 نفر دیگر را مجروح کردند.از س��وی دیگر رئیس کل امنیت ملی لبنان 
درب��اره وقوع انفجاری بزرگ در لبنان در ص��ورت مقابله نکردن با تهدیدات 

تروریستی هشدار داد.
وی افزود، اگر تالش هایمان را برای مقابله با نقشه تروریستی که لبنان را 
تهدید می کند بیشتر و هماهنگ تر نکنیم در آن صورت انفجارهای تروریستی 
روی خواهد داد.حزب اهلل لبنان نیز تمامی گروه های سیاسی را به هماهنگی 

و تالش بیشتر برای انجام گفت وگوهای ملی فراخواند.

با ادامه تظاهرات دانشجویی علیه حاکمان نظامی مصر، دولت این 
کشور مجوز ورود پلیس به دانشگاه ها را صادر کرد.

به گزارش شبکه خبری »الجزیره«، طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 
گذش��ته شمار زیادی از دانشجویان دانشگاه های مختلف مصر در حمایت از 

اخوان المسلمین و محمد مرسی تظاهرات کردند.
در این تظاهرات که در اعتراض به کش��ته ش��دن یک دانشجوی مصری 
به دس��ت نیروهای امنیتی این کش��ور برگزار ش��ده بود، شرکت کنندگان با 
حمل دست نوشته  هایی ضمن محکوم کردن »کودتای نظامی« مصر بازگشت 

»مشروعیت« را خواستار شدند.
براس��اس این گزارش، این تظاهرات که بعضا به خشونت  نیز کشیده شد 
در دانشگاه »المنای«، »االزهر« و دانشگاه های استان های مختلف مصر برگزار 
شد. نیروهای امنیتی شماری از دانشجویان را دستگیر و تعدادی را نیز مجروح 
کردند.در عین حال، ش��بکه خبری »اسکای نیوز« نیز اعالم کرد، همزمان با 
برگزاری این اعتراض ها، دولت موقت مصر مجوز رسمی ورود پلیس به محوطه 
دانشگاه ها  را صادر کرد؛ هرچند پیش از این بارها نیروهای امنیتی اقدام به 
ضرب و شتم  دانشجویان اسالمگرا در محوطه داخلی دانشگاه »االزهر« کرده 

بود! پیش از این دادستانی این مجوز را صادر کرده بود.
واح��د مرکزی خبر نیز در این باره نوش��ت، دولت موقت مصر به پلیس 
»اختیار تام« داد تا برای فرو نشاندن اعتراض ها هر وقت نیاز دید وارد دانشگاه ها 
شود.همچنین خبرگزاری رسمی مصر )منا( گزارش داد: یک دادگاه در قاهره 
38 دانشجوی دانشگاه االزهر را به دلیل حضور در خشونت های محوطه دانشگاه 

در ماه اکتبر به 18 ماه حبس محکوم کرده است.
از تحوالت مربوط به صحرای س��ینا نیز خبر می رس��د، شبه نظامیان این 
ب��ار انب��ار مواد غذایی ارتش مص��ر را هدف قرار داده اند. ب��ه گزارش روزنامه 
»شرق االوسط«، یک مقام امنیتی مصر گفت  افراد مسلح ناشناس سه خمپاره 
به انبار مواد غذایی نیروهای مسلح ارتش مصر در منطقه »ابوشنار« در ساحل 

دریای مدیترانه واقع در شهر »رفح« شلیک و به آن خساراتی وارد کردند.
روز سه شنبه گذشته نیز گروه های مسلح در مناطق شمالی سینا با حمله 
به اتوبوس حامل نظامیان ارتش مصر 10 تن را کشته و 41 نفر را نیز مجروح 
کرده بودند. از زمان برکناری مرسی از قدرت اوضاع مصر و صحرای سینا به 

شدت ناامن شده است.

پلیسمصربرایورودبهدانشگاهها
ازدولتمجوزگرفت

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست از »بی کفایتی تمام دولت های 
آمریکا« نوش��ت و نتیجه گرفت، این مهم باعث بی اعتمادی مردم 

آمریکا به دولتمردانشان شده است.
به گزارش واحد مرکزی خبر، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست 
در مطلبی به قلم »فرید زکریا« به مقایس��ه عملکرد و چالش های 
دولت ه��ای مختلف آمریکا با یکدیگر پرداخت و نوش��ت: »یکی از 
موضوعات مورد بحث در واشنگتن این است که آیا عملکرد دولت 
اوباما در مورد برنامه مراقبت های درمانی بدتر از واکنش دولت بوش 

در مواجهه با طوفان کاترینا است یا خیر؟«
زکریا در پاسخ به این سؤال نیز می نویسد: »پاسخ هر چه باشد، 
واقعیت این اس��ت که هر دو مورد نمونه هایی از یک مس��ئله مهم 
و نگ��ران کننده را تداع��ی می کنند و آن کفایت رو به تنزل دولت 

فدرال است.«
در ادامه مقاله واشنگتن پست، نویسنده به نقل قولی از رئیس 
سابق بانک مرکزی آمریکا یعنی »پل ولکر« استناد کرده و می نویسد: 
پل ولکر همواره می گفت اکثر مردم آمریکا معتقدند دولت آنها دیگر 
نمی تواند عملکرد کارآمدی داشته باشد و این بی اعتمادی ناشی از 

آن بی کفایتی و آن مشکالت عمیق است.
طی دهه گذشته دولت فدرال آمریکا چند چالش عمده داشته 
است که عبارت بود از عراق، افغانستان، نظام جدید امنیت داخلی، 
طوفان کاترینا و برنامه مراقبت های درمانی اوباما. تقریباً در تمام این 
موارد عملکرد دولت با سوء مدیریت، هزینه های گزاف و تأخیرهای 

طوالنی مدت همراه بوده است.
در ادامه این مقاله، نویس��نده با اشاره به عملکرد مناسب برخی 
سازمان های آمریکا مثل ناسا، مراکز کنترل و پیشگیری بیماری ها 
و سیس��تم بانک مرکزی، این موارد را به مثابه چند استثنا معرفی 
کرده و فضای حاکم بر آمریکا را به »دریایی از بی کفایتی ها« تشبیه 
می کند. نویسنده در نهایت علت بی اعتمادی مردم آمریکا در طول 
دهه های مختلف گذش��ته به دولت هایشان را همین بی کفایتی ها 
معرفی کرده و به آنها حق می دهد نسبت به رهبرانشان »سوءظن« 

داشته باشند.
در بخش دیگری از مقاله واش��نگتن پست آمده: »آمریکایی ها 
همواره به دولت ش��ان سوء ظن داشته اند. ممکن است رویدادهایی 
مانند جنگ جهانی دوم مدتی این نگرش را تغییر داده باش��د، اما 
طی س��ی سال گذشته نگرش های ضد دولتی به طور چشمگیری 
تشدید شده است. عالوه بر مشکالت متعددی که بسیاری از آنها به 
موضعگیری های حزبی باز می گردد، کاهش پیوسته بودجه توانایی 
دول��ت را در مواجه��ه با چالش های جدید تضعیف کرده اس��ت به 
طوری که هیچ تالش بلندپروازانه ای در زمینه برنامه های فضایی یا 
زیرساختاری صورت نمی گیرد. ظاهراً همه سازمان های فدرال گرفتار 

کاهش هزینه ها و کنترل خسارت های وارده اند.«
از سوی دیگر شبکه تلویزیونی »سی بی سی« نیز نتایج جدیدترین 
نظرس��نجی انجام گرفته در مورد میزان محبوبیت »باراک اوباما«، 
رئیس جمهور آمریکا را منتش��ر کرد. طبق این نظرسنجی میزان 
محبوبیت اوباما به پایین ترین س��طح خود یعنی 37 درصد رسیده 

است.

بی کفایتی دولت های آمریکا

کرزای درباره بندهای جنجالی 
توافقنام��ه مورد نظر نیز گفت: اگر 
این پیمان امضا ش��ود، 10 تا 15 
هزار نیروی آنان )ناتو( در افغانستان 
باق��ی خواهند مان��د. وقتی من به 
واژه نیروهای آنان اش��اره می  کنم، 
منظورم فقط س��ربازان آمریکایی 

نیست.
پیمان  ای��ن  اف��زود:  ک��رزای 
بای��د صلح را  برای افغانس��تان به  
ارمغان بیاورد. من می دانم که آنها 

)آمریکایی ها( می توانند صلح را به 
ارمغان بیاورند.

وقتی سخنان کرازی به اینجا 
رسید، شماری از اعضای لویه جرگه 
به س��خنان وی اعتراض کردند و 
از لویه جرگه خواس��تند توافقنامه 
را امضا نکند. یک��ی از اعضای زن 
لویه جرگه پالکاردی را در دس��ت 
داش��ت  که روی آن نوش��ته شده 
بود: »پیمان با آمریکا وطن فروشی 
است.« نیروهای امنیتی این خانم را 

به بیرون از اجالس هدایت کردند.
اجرای تصمیم های لویه جرگه 
برای دولت الزامی نیست بلکه فقط 
جنبه اخالقی دارد و گرایشات عامه 

مردم افغانستان را نشان می دهد.
در همی��ن ح��ال، دولت کابل 
درخواس��ت آمریکا ب��رای امضای 
ک��رد؛  رد  را  توافقنام��ه  ف��وری 
واشنگتن خواس��تار امضای آن تا 

پای��ان 2013 )10 دی( ش��د. اما 
دول��ت کرزای اعالم ک��رد پس از 
انتخابات ماه آوریل )10 فروردین 
تا 10 اردیبهشت( این توافقنامه به 

امضای نهایی می رسد.
به نظر می رس��د ک��ه کرزای 
نمی خواه��د امضای او در پای این 

توافقنامه باشد.
اعط��ای مصونی��ت قضایی به 

آمریکایی ه��ا، و اس��تقرار 15 هزار 
نظامی آمریکایی در 9 پایگاه داخل  
خاک افغانستان، از بحث های جدی 

اعضای لویه جرگه است.
بسیاری از چهره های سیاسی 
افغان  ضرورت��ی در مورد امضای 
توافقنام��ه نمی بینن��د و معتقدند 
ای��ن توافقنامه تنها حاکمیت ملی 

افغانستان را نقض می کند.

و  ی  د قتص�ا ا ن  ا بح�ر
سیاس�ت های ریاضت�ی این ب�ار 
پرتغ�ال،  امنیت�ی  نیروه�ای 
دانشجویان اسپانیا و کشاورزان 
فرانس�ه را به تظاهرات خیابانی 

کشانده است.
ادامه بحران اقتصادی و تشدید 
سیاس��ت های ریاضت��ی نیروه��ای 
پلیس پرتغال را به خیابان ها کشاند. 
دولتم��ردان این کش��ور اروپایی در 

صدد هس��تند برای جبران بخش��ی 
از کس��ری بودجه، حقوق و دستمزد 
آنها را کاهش دهند. آنطور که شبکه 
خبری پرس تی وی نوشته، هزاران نفر 
از افسران پلیس روز پنجشنبه ابتدا 
مقابل پارلمان پرتغال در »لیسبون« 
تجمع کردند و پس از دقایقی شعار 
دادن علی��ه دول��ت، موانع حفاظتی 
پلی��س ضد ش��ورش را شکس��تند. 
معترضان حتی موفق شدند خود را 

به در اصلی پارلمان رسانده و کاهش 
بودجه سال آینده را محکوم کنند.

نی��ز  اس��پانیایی  دانش��جویان 
در مادری��د مقاب��ل س��اختمان های 
دولت��ی این کش��ور تجم��ع کردند. 
اس��پانیایی ها ضمن س��ردادن شعار 
علیه »سیاست های ریاضتی« نسبت 
به اث��رات مخرب کاهش هزینه های 
عمومی دولت به ویژه در بخش های 
آموزش��ی و دانشگاه ها هشدار دادند. 
دولت اس��پانیا اعالم کرده قصد دارد 
دانش��گاه های این کشور را به بخش 
خصوصی واگذار کند تا بدین وسیله 
از هزینه های دولت کاس��ته ش��ود. 
یکی از دانش��جویان معترض در این 
ب��اره به پرس تی وی گفت: »آموزش 
و پرورش عمومی در حال خصوصی 
شدن است. این امر محسوس نیست 
اما در حال رخ دادن است. این موضوع 

به وضعیتی منجر می شود که طی آن 
تنها افراد ثروتمند قادر خواهند بود 
تحصیل کنند و طبقه متوسط مانند 
من از این حق محروم خواهند شد.«
روز پنجشنبه کشاورزان فرانسوی 
نی��ز ب��رای چندمی��ن ب��ار در طول 
هفته های گذشته با تراکتورهای خود 

تظاهرات ضد دولتی برگزار کردند.
دولت فرانس��ه نیز مدتی اس��ت 
ب��ا وضع مالیات ه��ای جدید به ویژه 
در بخ��ش حم��ل و نقل ج��اده ای، 
خشم کشاورزان را برانگیخته است. 
کشاورزان فرانس��وی با تراکتورهای 
خود بزرگراه های منتهی به پاریس را 
مس��دود کردند. اتحادیه های تجاری 
بخش کشاورزی و مواد غذایی نیز با 
وضع این مالیات های جدید مخالفت 
کرده اند. مخالفان می گویند این امر 
ع��الوه ب��ر افزایش فش��ارهای مالی 
به کش��اورزان باعث از دس��ت رفتن 

فرصت های شغلی نیز خواهد شد.
دولت فرانس��ه اعالم کرده، طرح 
»اکوتک��س« )مالی��ات ب��ر حمل و 
نق��ل ج��اده ای( را از اول ژانوی��ه به 
اج��را درخواهد آورد. اما بس��یاری از 
تولیدکنن��دگان محلی غالت ضمن 
مخالفت ش��دید با ای��ن طرح تأکید 
کرده اند مان��ع از اجرای آن خواهند 
شد. وزیر حمل و نقل فرانسه نسبت 
ب��ه ادام��ه اعتراض ها به کش��اورزان 

هشدار داده است.

طرح های ریاضتی در اسپانیا، فرانسه و پرتغال معترضان را به خیابان ها کشاند

خودروحامل400کیلوگرمموادمنفجره
درشماللبنانکشفشد

به رغ�م  بحری�ن  م�ردم 
سرکوب های شدید نیروهای 
امنیتی آل خلیفه در مناطق 
مختلف این کشور تظاهرات 
کردن�د و با لگدم�ال کردن 
عکس پادش�اه بحرین علیه 

او شعار دادند.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ها، 
ب��ا وجود ممنوعی��ت تظاهرات 
و س��رکوب ش��دید مخالف��ان 
اعتراض ها علیه رژیم آل خلیفه 
در بحری��ن همچنان ادامه دارد 
و تظاهرکنن��دگان ب��ا لگدمال 
کردن عکس پادشاه بحرین شعار 

»مرگ بر حمد« سر می دادند.
از جمله ش��هرها و مناطقی 
که در آنها تظاهرات برگزار شد 
می توان از منامه، ستره، کرزکان، 

مقابه و سنابیس نام برد.
در برخ��ی مناط��ق بحرین، 
نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه 
ب��ا ش��لیک گاز اش��ک آور ب��ه 

تظاهرکنندگان حمله کردند.

رژیم آل خلیفه از زمان آغاز 
قی��ام مردم��ی در فوریه س��ال 
اعتراض��ات  تاکن��ون،    2011
مس��المت آمیز مردم بحرین را 

سرکوب  می کند.
معترضان بحرینی، برگزاری 
انتخاب��ات و اج��رای اصالحات 
سیاسی را خواستارند اما اقدامات 
سرکوب گرایانه ماموران امنیتی 
رژیم آل خلیفه تاکنون به کشته 
شدن بیش از 80 نفر و بازداشت 

هزاران نفر منجر شده است.
از س��وی دیگر، سازمان عفو 
بین المل��ل به رژی��م آل خلیفه 

جس��مانی  وخام��ت  درب��اره 
یکی  حس��ین«  »عبدالوه��اب 
از رهب��ران انق��الب بحرین در 
زندان های این رژیم هشدار داد.

سازمان عفو بین الملل تاکید 
کرد: عبدالوهاب حسین نیاز به 
درم��ان تخصص��ی دارد و وضع 
جسمانی او وخیم شده و مالقات 
اخیر خانواده وی بدون دلیل لغو 

شده است.
این سازمان خواستار آزادی 
س��ریع و بدون قید و شرط 13 
تن از معارضان بحرینی و معالجه 
و تحقیق در مورد ش��کنجه آنها 

شده است.
همچنین به غیر از عبدالوهاب 
حسین افراد دیگری از رهبران 
انقالب در زندان وجود دارند که 
از بیماری ه��ای خطرناکی رنج 
می برند و نظام بحرین در مداوای 

آنها کوتاهی می کند.
تحلیلگران معتقدند کوتاهی 
نظام بحرین در مداوای رهبران 
زندانی به س��الحی تبدیل شده 
که رژیم آل خلیف��ه آن را علیه 

انقالبیون به کار می گیرد.

مردمبحرینشعار»مرگبرحمد«سردادند

تروریست های فعال در پاکستان با انفجار پنج بمب 
در ش�هر »کویته« و دیگر مناطق ایالت بلوچس�تان، 

هشت نفر را کشتند و 58 تن را مجروح کردند.
در این انفجارها که طی روز و ش��ب پنجشنبه رخ داد، 
غیرنظامیان و نظامیان هدف قرار گرفتند. حدود دو س��ال 
است که شهر کویته پاکستان محل فعالیت تندروهای »لشکر 

جهنگوی« شده است.
این تندروها که توس��ط وهابی ها حمایت می ش��وند، 
معموال ش��یعیان را در کویته ه��دف قرار می دهند. عناصر 
طالبان نیز که ش��یعیان را دش��من خود می دانند، در نوار 
قبایلی ش��مال غرب پاکس��تان بیش از س��ایر مناطق این 

کشور فعال هستند.

انفجارهادرکویتهپاکستان
8کشتهو58مجروحبرجایگذاشت

  گزارش خبری


