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تل آویو روابط با باکو را 
منحصر به فرد خواند

سفیر رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان 
گفت: روابط خاص و منحصر به فردی بین تل آویو و 
باکو وجود دارد و ما عالقه مند به گس�ترش بیش از 

پیش این روابط هستیم.
به گزارش فارس، »هارپاز« س��فير اسرائيل در باکو با 
اش��اره به برگزاری نشست تجاری باکو و تل آویو در باکو 
گفت: ش��رکت های اسرائيلی از ش��رایطی که جمهوری 
آذربایجان برای آنها ایجاد کرده است، بسيار راضی هستند.

وی گف��ت: دو طرف در آینده نزدیک توافقنامه تس��هيل 
روادید امضا خواهند کرد.بر اس��اس ای��ن گزارش، رژیم 
صهيونيستی که در بخش های مختلف مخابرات و ارتباطات 
جمهوری آذربایجان نفوذ دارد، برای گسترش دامنه این 
نفوذ و انجام اقدامات جاسوس��ی، حضور گس��ترده ای در 
نمایش��گاه بين المللی باکو پيدا کرده است.دولت باکو در 
کنار تحکيم مناسبات با صهيونيست ها سياست سرکوب 

نيروهای مخالف دولت را تشدید کرده است.

تیراندازی افراد ناشناس
آرامش 3 روزه شمال لبنان را بر هم زد

پس از گذش�ت س�ه روز آرامش نسبی در شهر 
طرابلس در ش�مال لبن�ان، درگیری های مس�لحانه 
بین مناطق جبل محس�ن و باب التبانه دوباره از س�ر 

گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری ها، در این درگيری ها که از عصر 
روز پنجشنبه آغاز شد و پای ارتش نيز به ميان کشيده شد 
دست کم یک نظامی کشته شد. در جریان این حادثه هفت 

نظامی دیگر مجروح شدند. این حمله در پی فيلمبرداری یک 
تيم تلویزیونی از خيابان های طرابلس در منطقه سنی نشين 
التبانه آغاز ش��د و برخی جوانان با تيراندازی به سوی این 
تيم فيلمبرداری و نظاميان ارتش درگيری را آغاز کردند.از 
سوی دیگر با شروع تيراندازی ميان ارتش و عناصر مسلح، 
تبادل آتش ميان ساکنان جبل محسن و التبانه نيز آغاز شد 

و آرامش موقتی که سه روز حاکم شده بود از بين رفت.
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تهران - خیابان فردوسی
کوچه شهید شاهچراغی

قهرم�ان مبارزه با اس�تعمار 
غ�رب و تبعی�ض ن�ژادی در 95 

سالگی درگذشت.
به گ��زارش خبرگ��زاری فارس، 
»نلس��ون ماندال« پنجشنبه گذشته 
ب��ر اثر کهولت س��ن و عفونت ریوی 
درگذش��ت. وی ط��ی ماه های اخير 

تحت مراقبت های ویژه قرار داشت.
رئيس جمهور پيش��ين آفریقای 
جنوب��ی در س��ال 2004 اعالم کرد 
فعاليت ه��ای عمومی خود را کاهش 
می دهد تا بقيه عمر خود را با خانواده 
و دوستان در زادگاه خود سپری کند.

»ژاک��وب زوم��ا« رئيس جمهور 
آفریقای جنوبی با اعالم خبر درگذشت 
ماندال گفت: او )ماندال( االن استراحت 
می کند و در آرامش اس��ت. ملت ما 
بزرگتری��ن فرزند خود را از دس��ت 
داده اس��ت. مردم ما یک پ��در را از 

دست داده اند.
پيکر ماندال به یک بيمارس��تان 

نظامی در پرتوریا منتقل ش��ده قرار 
است 15 دسامبر )24 آذر( به خاک 
سپرده شود. در این مراسم با حضور 
رهب��ران کش��ورهای مختلف جهان 
در پرتوریا برگزار می ش��ود. مقدمات 
برگزاری این مراسم نيز از هم اکنون 

آغاز شده است.
پيکر ماندال پس از مراسم تشييع 
نيز قرار اس��ت با هواپيما به اس��تان 
»کي��ب ش��رقی« زادگاه وی منتقل 
ش��ود و در آنجا نيز طی یک مراسم 
خصوصی، مجاور قبر سه فرزندش به 

خاک سپرده می شود.
رئيس جمه��ور آفریقای جنوبی 
همچنين دستور داد پرچم های این 
کش��ور تا بعد از مراسم خاکسپاری 
ماندال به حالت نيمه افراشته درآید.

ه��زاران نفر از س��اکنان ش��هر 
ژوهانس��بورگ آفریق��ای جنوبی در 
پی شنيدن خبر مرگ ماندال، مقابل 
منزل وی در این شهر اجتماع کردند.

بازتاب جهانی
در پی انتش��ار خبر درگذش��ت 
مان��دال، ای��ن خب��ر در رأس اخبار 
رس��انه های جه��ان ق��رار گرفت. در 
برخی از کش��ورها پرچم ها به حالت 
نيم افراشته درآمد. در آمریکا و ونزوئال 
سه روز و در کرانه باختری رود اردن 

یک روز عزای عمومی اعالم شد.
»بان کی مون« دبير کل سازمان 
مل��ل، در واکن��ش ب��ه درگذش��ت 

مان��دال گف��ت: بای��د خردمندی در 
تصميم گيری ه��ای او را الگوی خود 
قرار دهيم تا برای جهانی بهتر تالش 
کنيم. مان��دال الگویی برای جهانيان 

است.
»باراک اوبام��ا«، رئيس جمهور 
آمریکا گفت: ماندال با اراده قوی خود، 
آزادی خودش را فدای آزادی دیگران 
کرد. وی گفت که از ماندال الگو گرفته 
اس��ت. وزیر خارج��ه چين گفت که 

ماندال دوست وفادار مردم چين بوده 
اس��ت. ملکه انگليس از مرگ ماندال 
ابراز تاس��ف کرد. »دیوید کامرون« 
نخست وزیر انگليس نيز مرگ ماندال 
را پنهان ش��دن نوری بزرگ توصيف 
کرد و گفت:  ماندال قهرمان دوران ما 
بود. رئيس جمهور فرانسه، صدراعظم 
آلمان، رئيس جمهور برزیل، رهبران 
کشورهای آفریقا، هائيتی، فيليپين، 
ایتاليا، روسيه و بسياری از کشورهای 
دیگر جه��ان به مرگ ماندال واکنش 
نش��ان دادن��د و از ش��خصيت وی 
پوتين«  تجليل کردن��د. »والدیمير 
رئيس جمهور روس��يه، ضم��ن ابراز 
تأس��ف از درگذش��ت ماندال، وی را 
از برجسته ترین سياستمداران  یکی 

عصر کنونی دانست.
ماندال از س��ال 1994 تا 1999 
ریاست جمهوری آفریقای جنوبی را 
بر عهده داش��ت. پس از آن از صحنه 

سياست کناره گرفت.

درگذشت نلسون ماندال
تیتر اول دنیا

نیروه�ای ارتش س�وریه در جری�ان عملیات 
پاکسازی منطقه غوطه شرقی در حومه دمشق به 
اتاق های عملیات سعودی دست پیدا کردند که در 
آنها انواع تجهیزات، سالح ها و دستگاه های تماس 

ماهواره ای به چشم می خورد.
به گزارش خبرگزاری فارس، منابع رس��می سوریه 
از کش��ف اتاق های عمليات سعودی ها در منطقه غوطه 
شرقی و مصادره تجهيزات، سالح ها و دستگاه های تماس 
ماهواره ای خبر دادند که زیر نظر مس��ئوالن نظامی در 

عربستان اداره می شدند.

مراکز فرماندهی عربستان در حومه دمشق
کارگران رستوران های بزرگ به دست ارتش سوریه افتاد

آمری�کا در اعت�راض به ش�رایط 
بغرنج کاری و »اس�تثمار« دست 
از کار کش�یدند و ش�رایط کاری 
خود را به دوران برده داری تشبیه 

کردند.
کارگران و کارکنان رستوران های 
بزرگ سرتاسر آمریکا از روز پنجشنبه 
در اعتراض به ش��رایط بدمعيشتی و 
کمی حقوق و دس��تمزد دست از کار 
کشيده در برخی ش��هرها تظاهرات 

کردند.
خب��ری  ش��بکه  ک��ه  آنط��ور 
»سی بی اس« آمریکا نوشته کارکنان 
رس��توران های مع��روف مک دونالد، 
وانکين دونات، وندی، آربی و تاکوبل 
در این اعتصاب سراس��ری مشارکت 
داش��تند و از ای��ن ک��ه در یک دهه 
گذشته حقوقش��ان فقط 50 درصد 
افزای��ش یافت��ه به ش��دت معترض 
بودند. براساس این گزارش معترضان 
می گوین��د حتی ب��ه حداقل حقوق 
تعيين شده از سوی مراکز رسمی که 
15 دالر در س��اعت اس��ت نيز راضی 
هستند اما کارفرمایان آنها فقط 7 دالر 
و 25 س��نت به آنها حقوق می دهند. 

»یو اس نيوز« نيز با انتشار گزارشی از 
این اعتصاب سراسری نوشت در حال 
حاضر بيش از 3/5 ميليون آمریکایی 
ب��ا حقوق کمت��ر از حداق��ل حقوق 
تعيين ش��ده امرار معاش می کنند و 
آمارهای رس��می نش��ان می دهد در 
ميان این افراد، اشخاص فارغ التحصيل 
دانش��گاهی ني��ز وج��ود دارد. طبق 
این گزارش، تع��داد فارغ التحصيالن 
دانش��گاهی ک��ه با کمتری��ن حقوق 
ممک��ن در آمری��کا زندگی می کنند 
طی س��ال های گذشته افزایش یافته 
طوری که آمارها نشان می دهد نسبت 
به 10 س��ال پيش تعداد آنها بيش از 

71 درصد افزایش یافته است.
به گ��زارش واح��د مرکزی خبر 
در آتالنتا، معترض��ان پيش از طلوع 
آفت��اب تجمع خود را آغاز کرده و در 
تمام طول روز خواس��ته های خود را 

فریاد زدند.
یک��ی از معترضان به نام »آنتون 
ب��راون« می گوی��د پس از س��ال ها 
کارک��ردن فقط 25 س��نت افزایش 
حقوق داش��ته اس��ت. این اعتراضات 
سراسری بزرگترین اعتراضاتی است 
که در این خصوص از س��ال گذشته 

تاکنون صورت گرفته است. در شهر 
نيوی��ورک، نيز معترض��ان در مقابل 
برخی از رس��توران های بزرگ تجمع 
کرده اند. »جنی پاریس« 19 ساله که 
در برابر یکی از این رستوران ها ایستاده 
اس��ت، می گوید: »واقعاً سخت شده 
اس��ت. من برای تأمين نيازهای خود 
مجبور هستم کار دوم داشته باشم و 

با این حال هنوز نمی توانم مخارج خود 
را کاماًل تأمين کنم«.

»ادواردو ش��ر« می گوید باید 75 
س��اعت در هفته کار کن��د تا هزینه 
خان��واده خ��ود را تأمي��ن کند. وی 
می گوی��د: »پان��زده دالر در س��اعت 
می تواند س��طح زندگی بهتری برای 
من رقم بزند و من می توانم در محيط 

بهتری زندگی کنم«. یک ش��هروند 
دیگر می گوید این شرایط کاری مانند 

»بردگی« کردن است.
گفتنی است باراک اوباما، رئيس 
جمهور آمریکا خواهان افزایش حقوق 
هر س��اعت 10 دالر اس��ت اما برای 
رس��يدن به ای��ن رقم ني��ز نيازمند 

کنگره است.

اعتراض سراسری کارگران آمریکایی ؛ با ما مثل برده رفتار می کنند

»نلسون روليهال هال ماندال« 18 ژوئيه 1918 )26 تير 1297( در 
روستای کوچک »مورو« ناحيه »متاتا« واقع در استان »کيپ شرقی« 
آفریق��ای جنوبی به دنيا آمد. ماندال تحصيالتش را در رش��ته حقوق 

دانشگاه »ویتواتر سند« به پایان رساند.
در سال 1948 »حزب ملی آفریقای جنوبی« از طریق رای گيری از 
ميان اقليت سفيدپوستان این کشور به قدرت رسيد و قوانينی را توسط 
مجلس به تصویب رساند که مبتنی بر جداسازی نژادی )آپارتاید( بود 

و دولت آفریقای جنوبی نيز رژیم آپارتاید نام گرفت.
ای��ن ش��رایط ماندال را مصمم کرد که با رژی��م آپارتاید به مبارزه 

برخيزد.
مقاومت مسلحانه

ماندال در س��ال 1961 فرمانده عالی جناح مسلح محرمانه کنگره 
ملی آفریقا بود یک سال بعد در الجزایر و اتيوپی آموزش نظامی دید 
و پس از یک سال زندگی مخفی، دستگير و در سال 1964 به حبس 

ابد محکوم شد.
ماندال 18 سال از دوران حبس خود را در جزیره »روبن« سپری 
کرد و پس از آن در سال 1982 به زندان »بولزمور« در »کيپ تاون« 
منتقل شد و سپس در زندان ویکتور فيرستر در شهر »پارل« زندانی 
بود. بدین ترتيب، 27 سال از زندگی وی در زندان سپری شد و پس از 
آزادی از زندان در سال 1990 سياست صلح طلبی را در پيش گرفت، 
و این امر به تسهيل انتقال آفریقای جنوبی از رژیم آپارتاید به سمت 

دموکراسی منجر شد.
هر چند ماندال رویه آشتی جویانه با سفيدپوستان در پيش گرفت، 
اما به وضوح اعالم کرد که مبارزه مسلحانه »کنگره ملی آفریقا« ادامه 
دارد، چ��را که به گفته وی، عوامل ایجاب کننده این مبارزه همچنان 
ادامه دارد. )ماندال در سال 1960 شاخه نظامی کنگره ملی آفریقا را 

تشکيل داد و رهبری آن را خود بر عهده گرفت.
در تاریخ 27 آوریل 1994 )6 فروردین 1373( نخستين انتخابات 
دموکراتيک در آفریقای جنوبی برگزار شد و »نلسون ماندال« به عنوان 
رهبر کنگره ملی آفریقا به عنوان رئيس جمهور آفریقای جنوبی انتخاب 
ش��د و این پست را تا س��ال 1999 برعهده داشت. سپس از سياست 

کناره گرفت.
او در طول زندگی خود سه بار ازدواج کرد. 

جایزه صلح نوبل در سال 1993 و تعدادی جوایز دیگر در سال های 
بعد به او اعطا شد.

از س��ال 2004 به بعد نيز وضعيت جسمانی ماندال رو به وخامت 
نهاد و پس از یک دوره چندین ماهه که تحت مراقبت ویژه قرار داشت، 

پنجشنبه گذشته در 95 سالگی درگذشت.

مردم بحرین با برگزاری تظاهرات در منامه پایتخت 
این کش�ور با عن�وان »محاکمه آل خلیف�ه« بار دیگر 
خواستار سرنگونی رژیم بحرین و مجازات سران این 

رژیم شدند.
به گ��زارش خبرگ��زاری، مناطق مختل��ف بحرین روز 
پنجش��نبه و جمعه شاهد تظاهرات مردمی بود که بار دیگر 

سرنگونی آل خليفه را فریاد می زدند.
در منامه تظاهرکنندگان راهپيمایی گسترده ای با عنوان 
»محاکمه آل خليفه« برگزار و تاکيد کردند خاندان آل خليفه 
به دليل جرایم و جنایاتی که در جریان س��رکوب اعتراض 
های مردمی مرتکب شده است باید محاکمه و مجازات گردد.

در بسياری از روستاها و شهرهای این کشور نيز تظاهرات 
مش��ابهی صورت گرفت و تظاهرکنن��دگان ضمن تاکيد بر 
سرنگونی آل خليفه خواستار آزادی زندانيان سياسی شدند.

تظاهرکنندگان همچنين خواستار آزادی »نبيل رجب« 
فعال سرشناس حقوق بشر شدند.

در همين رابطه شيخ علی سلمان دبيرکل جمعيت الوفاق 
بحرین تاکيد کرد، هر قدر فشارها و مانورهای سياسی رژیم 
افزای��ش یاب��د باز هم ملت بحرین دس��ت از مطالبات خود 
برنمی دارد زیرا هوش��ياری سياس��ی آنها به شدت افزایش 
یافته اس��ت.از سوی دیگر، ائتالف انقالبی جوانان 14 فوریه 
در بحرین از تمام مردم خواس��ت به تظاهرات خود تا زمان 
س��رنگونی آل  خليفه ادامه دهند.این ائتالف همچنين اعالم 
کرد، مردم بحرین به راه انقالب و راه شهدا پایبند است و از 

خواسته های خود کوتاه نمی آید.
گفتنی اس��ت از آغاز قيام مردم بحرین در سال 2011 
تاکنون عده زیادی کشته شده و حدود 2500 نفر به زندان 

افتاده اند.

فریاد محاکمه آل خلیفه در تظاهرات مردم بحرین

ش�بکه تروریس�تی القاعده با منفجر کردن 
س�اختمان وزارت دف�اع یم�ن در ش�هر صنعا 
پایتخت این کشور دست کم 52 نفر را کشت و 

167 نفر دیگر را مجروح کرد.
به گزارش خبرگزاری ها، در پی حمله تروریستی به 
وزارت دفاع یمن که بزرگ ترین عمليات تروریستی در 
این کشور طی سال جاری ميالدی محسوب می شود 

صدها نفر کشته و زخمی شدند.
مهاجم��ان القاعده روز پنجش��نبه یک خودروی 
بمب گذاری ش��ده را مقابل وزارت دفاع منفجر کردند 
و پس از انفجار آن وارد س��اختمان ش��ده و شروع به 

تيراندازی کردند.
شبکه تروریستی القاعده در این درگيری از انواع 
سالح های سبک و نيمه سنگين و گلوله های آرپی چی 
اس��تفاده کرد که س��تون های عظيمی از دود به هوا 
برخاست و به ساختمان ها و خودروهای محل حادثه 
خس��ارات زیادی وارد شد. بيمارستان نظامی وابسته 
ب��ه وزارت دفاع نيز در کنار وزارت دفاع قرار دارد که 

خسارت های زیادی به این محل وارد شده است.

در مي��ان کشته ش��دگان این حادثه تروریس��تی 
چندین نفر از اتباع خارجی از جمله هفت نفر از اتباع 
فيليپين نيز دیده می ش��وند که در بيمارستان وزارت 
دفاع کار می کردند. تلویزیون یمن اجسادی را در این 
مرکز درمانی نشان داد که آثار گلوله در آنها به چشم 

می خورد یا سوخته بودند.
ناظ��ران معتقدند که هدف از این حمله اش��غال 
وزارت دف��اع ب��ود که با دخالت ارت��ش کنترل کامل 
س��اختمان در اختيار ارتش قرار گرف��ت و نيروهای 
ارتش و گروه های نجات و پليس در اطراف ساختمان 

وزارت دفاع مستقر شدند.
»عبدرب��ه منصوره��ادی« رئيس جمه��ور یمن با 
بازدید از ساختمان وزارت دفاع دستور تشکيل کميته 

تحقيقات را صادر کرد.
گفتنی اس��ت شبکه تروریس��تی القاعده با صدور 
بيانيه ای مسئوليت حمله خونين به وزارت دفاع را به 

عهده گرفته است.
در همين رابطه بان کی مون دبير کل سازمان ملل 

حمالت تروریستی یمن را به شدت محکوم کرد.

52 کشته و 167 مجروح
در حمله تروریستی القاعده به وزارت دفاع یمن

وزیر کش�ور اوکراین به تمام 
تس�خیرکنندگان  و  مخالف�ان 
ساختمان  های دولتی 5 روز مهلت 

داد تا به خانه هایشان بازگردند.
»ویتالی زاخارچنکو«، وزیر کشور 
اوکراین روز پنجشنبه در یک نشست 
خبری به معترضانی که ساختمان های 
دولتی را محاصره یا تسخير کرده اند 
هشدار داد در صورت پایان ندادن به 
»تخلفات قانونی« و تظاهرات با آنها 

به شدت برخورد خواهد شد.
این اولتيمات��وم در حالی مطرح 
می ش��ود که اعتراض های ضددولتی 
در »کيف« وارد هفته س��وم شده و 
هزاران نف��ر از معترضان در محوطه 
پيرامون س��اختمان نخس��ت وزیری 
برای تصرف این س��اختمان مستقر 
ش��ده اند. ش��ماری از معترضان نيز 
راه های منتهی به ساختمان ریاست 
جمهوری را مس��دود و عده ای هم 5 
روز است که ساختمان شهرداری را 

اشغال کرده اند.
ناآرامی های »کي��ف« که از 21 
نوامب��ر )30 آب��ان( و در اعتراض به 
امضا نش��دن توافقنام��ه تجاری بين 
اوکرای��ن و اتحادی��ه اروپا  از س��وی 
»ویکتور یانوکوویچ« آغاز ش��ده، در 
این ایام مراحل مختلفی را طی کرده 

و امروز مخالفان دولت به چيزی کمتر 
از برکن��اری دولت تن نمی دهند. در 
این بين احزاب نزدیک به حاکميت 
اوکرای��ن از جمله نخس��ت وزیر این 
کش��ور همص��دا با مقامات روس��يه 
مخالف��ان را ک��ه طرف��داران »یوليا 
تيموش��نکو«، نخس��ت وزیر س��ابق 
نارنجی ها هس��تند، ب��ه تالش برای 
کودت��ا محکوم می کنن��د و از طرف 
دیگر غربی ه��ا به رهبری آمریکا نيز 
با حمای��ت از مخالفان می گویند به 
آنها در رس��يدن به اهدافشان کمک 
می کنند.به اعتقاد ناظران سياس��ی 
ه��دف غرب از حمای��ت از مخالفان 
دولت غرب س��تيز اوکراین »انتقام« 
از س��قوط انقالب نارنجی اس��ت که 
چند س��ال پيش به رهبری »ویکتور 
یانوکوویچ«، رئيس جمهور فعلی این 

کشور صورت گرفت. 
آخرین گزارش ها حاکی اس��ت، 
ناآرامی ها در این کشور همچنان ادامه 
دارد و گروهی از مخالفان با حمله به 
مراکز نظامی مثل خوابگاه نيروهای 
ویژه ضدش��ورش، اق��دام به تخریب 
س��اختمان و شکس��تن پنجره های 

آن کرده اند.
دادس��تانی کل اوکراین نيز روز 
پنجش��نبه اع��الم کرده، بس��ياری 

از عوام��ل ناآرامی ه��ای »کي��ف« را 
شناسایی کرده و به زودی بازداشت 
خواهد کرد. به گفته دادستانی اوکراین 
اکثر آنها عضو حزب ملی گرای افراطی 
آزادی هستند و رهبر این حزب نيز 
تح��ت تعقيب ق��رار دارد. دیروز نيز 
صدها نف��ر از معترضان با تجمع در 
ميدان  اس��تقالل عليه دولت ش��عار 
دادند. معترضان خواس��تار برگزاری 

انتخابات زودهنگام شدند.
آربوزوف«، معاون  اما »س��رهی 

نخست وزیر اوکراین درخواست اصلی 
معترض��ان برای اس��تعفای دولت و 
برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست 
جمهوری را رد ک��رده و گفت: هيچ 
دليل��ی برای این کار نمی  بينم. هيچ 
بودج��ه ای برای برگ��زاری انتخابات 

زودهنگام وجود ندارد.
ی��ادآور می ش��ود رئيس جمهور 
اوکراین علت امضا نکردن توافقنامه 
تجاری با اتحادیه اروپا را »سياسی« 
بودن ش��روط این اتحادیه دانس��ته 

و اع��الم کرده در ص��ورت تغيير این 
ش��روط حاضر به امضای آن خواهد 
ب��ود. آزادی »یوليا تيموش��نکو« از 
زندان یکی از ش��روط اتحادیه اروپا 
عنوان ش��ده اس��ت. مخالفان دولت 
اما می گوین��د »یانوکووی��چ« بنا به 
درخواست مس��کو حاضر به امضای 

این توافق نامه نشده است.
در پی حمایت آمریکا از مخالفان 
دولت کيف روسيه از غربی ها خواست 
در امور داخلی اوکراین دخالت نکنند.

دولت اوکراین به معترضان اولتیماتوم داد

هواداران اخوان المسلمین 
مص�ر بع�د از نم�از جمع�ه 
برگزار  تظاهرات ضدکودت�ا 

کردند.
روز گذش��ته به رغم استقرار 
امنيت��ی  نيروه��ای  گس��ترده 
در قاه��ره و چن��د ش��هر دیگر 
و  مرس��ی  ه��واداران  مص��ر، 
اخوان المس��لمين پ��س از نماز 
جمعه تظاهرات خود را با عنوان 
»ای مادر شهيد لبيک« برگزار 
کردن��د. ب��ه نظر می رس��د این 
عنوان ب��ه دلي��ل برخوردهای 
ش��دید نيروهای امنيتی با زنان 
و دختران معترض در هفته های 
اخير انتخاب ش��ده باشد. هفته 
گذش��ته دادگاه مصر ش��ماری 
از دختران مس��لمان و طرفدار 
اخ��وان را ب��ه دليل مش��ارکت 
به  اعتراض ه��ای ضددولتی  در 
تحمل 11 سال حبس محکوم 
ک��رد که این حکم اعتراض های 
گس��ترده ای را به دنبال داشت. 
آنطور که شبکه خبری الجزیره 
اع��الم کرده دیروز اس��تان های 
»الش��يخ زوی��د، المنصوری��ه و 
دمنه��ور« نيز ناآرام ب��ود و در 
آنها دانشجویان دانشگاه ها عليه 
حاکمان فعلی مص��ر تظاهرات 

کردند.

هزاران نفر از طرفداران مرسی 
علیه نظامیان حاکم شعار دادند

افغانستان  رئیس جمهور 
در دیدار با فرس�تاده ویژه 
آمریکا گفت، شروط کابل در 
امنیتی  توافقنامه  با  ارتباط 

تغییرناپذیر است.
به گزارش خبرگزاری فارس، 
رئيس جمهور  کرزای«  »حامد 
افغانس��تان به »جيمز دابينز« 
گف��ت، ت��ا زمانی که ش��روط 
افغانس��تان در مورد توافقنامه 
امنيت��ی ب��رآورده نش��ود، این 
توافقنامه توسط دولت افغانستان 
امضا نمی شود. کرزای گفت که 
»لویه جرگه« )شورای بزرگان( 
افغانستان امضای توافقنامه را به 
خودداری نظاميان آمریکایی از 
ورود به منازل مردم افغانستان 
و چند شرط دیگر مشروط کرده 
اس��ت. دابينز در ا ین دیدار از 
کرزای خواس��ته بود توافقنامه 

را امضا کند.

تازه تری�ن اس�ناد مرب�وط به 
رس�وایی های جاسوس�ی آمریکا 
منتش�ر ش�د؛ آژانس امنیت ملی 
آمریکا روزان�ه 5 میلیارد مکالمه 
تلفن�ی در جه�ان را ثبت و ضبط 

می کند!
واش��نگتن پس��ت آمری��کا برگ 
دیگری از اس��ناد ف��وق محرمانه ای را 
که »ادوارد اس��نودان«، مأمور س��ابق 
آژانس امنيت ملی آمریکا )ان اس ای( 
در اختيار این روزنامه قرار داده اس��ت 
را منتش��ر کرد. براساس این گزارش، 
ان اس ای به بهانه مبارزه با »تروریسم« 
اق��دام به ردیابی افراد و گفت وگوهای 
آنه��ا حين صحبت ب��ا تلفن و موبایل 
می کند. به نوش��ته واش��نگتن پست 

تفاوت این س��ند با اس��ناد افشا شده 
س��ابق در حجم بسيار گس��ترده آن 
اس��ت که نش��ان می دهد این کشور 
چگونه بی محابا حریم خصوصی افراد 
را نقض می کن��د. آژانس امنيت ملی 
آمریکا روزانه 5 ميليارد مکالمه تلفنی 
را ثبت و با استفاده از نرم افزارهای فوق 
پيشرفته و یک سيستم رایانه ای با نام 
»کوتراول��ر« تجزیه و تحليل می کند. 
جالب اینجاس��ت که 99 درصد از این 
حجم گس��ترده اطالعات ارتباطی به 
آنچه مقامات رسمی آمریکا به عنوان 
»هدف« از ش��نود مکالم��ات، مطرح 
می کنند، ندارد. به عبارتی این اس��ناد 
نش��ان می دهد تنها ی��ک درصد این 
اطالعات جمع آوری ش��ده به آنها در 

رسيدن به اهداف ضد تروریستی کمک 
کرده است!

جزئيات��ی که از طری��ق تجزیه و 
تحليل توس��ط این سيستم به دست 
می آید ب��ه اندازه ای دقيق اس��ت که 
حتی وقتی تلف��ن افراد خاموش بوده 
و ی��ا حتی برای م��دت کوتاهی از آن 
استفاده می کنند، آژانس باز هم قادر 

است آنها را تعقيب کند.
گفته می ش��ود حجم زی��ادی از 
اطالع��ات توس��ط ردیاب هایی که در 
ش��بکه های تلفن همراه کار گذاشته 
شده است، جمع آوری می شود. به این 
ترتيب شبکه های تلفن همراه در حالی 
که افراد حرکت می کنند قادر به ثبت 
داده های مربوط به مکان یابی هستند.

به گ��زارش ش��بکه بی بی س��ی، 
اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا گفته 
است این امر که آژانس توانسته بدون 
آنکه موضوع را به بحث عمومی بگذارد، 
سيس��تمی به این وس��عت به منظور 
مکان یاب��ی ایجاد کن��د »تعجب آور« 
اس��ت. این نهاد حقوق بش��ری گفته 
است سيستم اطالعاتی »تارعنکبوتی« 
آژانس ناقض تعهدات آمریکا نسبت به 
حریم خصوصی شهروندان آمریکایی 

و خارجی است.
س��ند دیگ��ری از رس��وایی های 
جاسوس��ی های آمریکا در شبکه های 
خبری س��وئد منتشر ش��ده که نشان 
می دهد، دولت سوئد نيز همچون دولت 
انگليس به این کشور در جاسوسی از 

کشورهای دیگر کمک می کند.
به گزارش »پرس ت��ی وی«، این 
اس��ناد نش��ان می دهد که استکهلم 
هنگام��ی ک��ه ان اس ای از مقام��ات 
جاسوس��ی  روس  سياس��تمداران  و 
می کرده اند، به این مرکز جاسوس��ی 
کمک می کرده اس��ت. ای��ن گزارش 
می افزاید، اطالعات جمع آوری شده از 
روس��يه از سوی نهادهای سوئدی که 
بر فعاليت های مخابراتی و الکترونيکی 
نظارت دارند، تحویل به آژانس امنيت 
ملی آمریکا )ان اس ای( می ش��ود. این 
س��ند همچنين نش��ان می دهد نهاد 
»رادیو دفاع ملی س��وئد« نيز در این 
جاسوس��ی ها همچون یک »شریک« 
برای آمریکایی ها عمل می کرده است!

کرزای به خواست 
آمریکا

برای امضای
 توافقنامه امنیتی

 »نه« گفت

رئیس پیشین پارلمان رژیم صهیونیستی 
اعالم کرد، پنهانکاری دیگر بس است اسرائیل 
هم س�الح هس�ته ای و هم س�الح شیمیایی 

دراختیار دارد.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ه��ا به نقل از س��ایت 
اینترنتی النش��ره، »آبراهام بورگ« رئيس پيشين 
پارلمان اس��رائيل در کنفرانسی در دانشگاه حيفا 
اذعان کرد، اس��رائيل س��الح هس��ته ای و س��الح 
ش��يميایی در اختيار دارد و سياس��ت پنهانکاری 
ما در مورد تسليحات هسته ای باید متوقف شود. 

بورگ تاکيد کرد، پنهانکاری دیگر کافی است 
امروزه س��الح هسته ای به یک بار منفی سياسی و 
خطر طوالنی مدت تبدیل ش��ده و از این سياست 
پنهانکاری که کهنه و کودکانه اس��ت باید دس��ت 

برداشت.
وی از اعضای کنونی پارلمان خواست که آگاهی 
خود را درباره س��الح های هسته ای افزایش داده و 

قانون های بازدارنده ای در این باره وضع کنند.
مس��ئوالن بلندپایه صهيونيستی بارها داشتن 

سالح هسته ای را تکذیب کرده اند.

سیاستمدار اسرائیلی:
 پنهانکاری بس است

ما سالح هسته ای داریم

کشف مراکز فرماندهی و اتاق عمليات سعودی ها در 
نزدیک پایتخت دمشق در شرایطی صورت می گيرد که 
آل س��عود از بزرگترین کشورهای حامی تروریست ها در 
سوریه به حساب می آید و با حمایت مالی و تسليحاتی 
از تروریست ها، همچنين با اعزام نيرو به این کشور سهم 
بزرگی در ادامه بحران در سوریه دارد و شریک جنایات 

عناصر مسلح در این کشور است.
ب��ه گفته منابع نظامی بيش��تر اتباع خارجی که در 
نبرد س��وریه حضور دارند و به هالکت می رس��ند اتباع 
س��عودی هستند.ارتش سوریه همچنين موفق شد با به 
دام انداختن ش��ماری از تروریست ها در منطقه الزبدانی 

در حومه دمشق آنها را به هالکت برساند.
تعقيب گروه های مس��لح در مناطق حماه، حمص، 
ادل��ب و دیگر مناطق س��وریه نيز همچنان ادامه دارد و 
نيروهای ارتش با تس��لط بر عناصر مس��لح توانستند به 
عمليات پاکسازی گسترده ای در این مناطق دست بزنند.
در الذقي��ه ارت��ش موفق ش��د با ی��ورش به عناصر 
تروریس��تی تعدادی از آنها را کشته و یا زخمی کند که 
دو تک تيرانداز دانمارکی نيز در بين آنها دیده می شود.
در شهر استراتژیک القلمون نيز ارتش سوریه گروهی 
از عناصر مسلح را محاصره کرد و آنها را به هالکت رساند.
این در حالی اس��ت که در پ��ی پيروزی های ارتش 
در جبهه ه��ای مختلف و پيش��روی در مناطق مختلف، 
تروریس��ت ها برای رهایی از فش��ار ارت��ش، تعدادی از 
شهروندان سوری را ربوده و عقب نشينی ارتش را شرط 

آزادی آنان قرار دادند.
در همين رابطه وزارت خارجه سوریه با ارسال دو نامه 
برای بان کی مون دبيرکل سازمان ملل و همچنين رئيس 
کنونی شورای امنيت خواستار مجازات کشورهای حامی 

تروریست ها در سوریه از جمله عربستان و ترکيه شد.
وزارت خارجه س��وریه در نامه های خود از ش��ورای 
امنيت س��ازمان ملل خواسته است به مسئوليتش عمل 
کند و با اس��تفاده از اختياراتی که بر اساس قطعنامه و 
منش��ور مبارزه با تروریسم به این شورا داده شده است 
فورا تدبير الزم را اتخاذ و از حاميان تروریسم بازخواست 
کند چرا که تروریسم ملت و کشور سوریه را هدف قرار 

داده است.

تازه ترین رسوایی جاسوسی کاخ سفید

آمریکا روزانه 5 میلیارد مکالمه تلفنی را شنود می کند

زندگینامه قهرمان ضد آپارتاید

تلویزیون��ی  ش��بکه  ای��ن 
همچنين از شليک گاز اشک آور 
به س��وی معترضان در منطقه 
»طالبيه« مصر خبر داد و افزود: 
در ناآرامی ه��ای ای��ن منطق��ه 
نيروه��ای امنيت��ی ب��ه تعقيب 
تظاهرکنن��دگان  س��رکوب  و 

پرداختند.
مصر طی دو هفته گذشته به 
دليل تصویب پيش نویس قانون 
اساس��ی از سوی رئيس جمهور، 
قتل دانشجویان معترض، تصویب 
قانون منع تظاهرات و محکوميت 
14 دخت��ر معت��رض دانش��جو 
ب��ه زندان ه��ای طوالنی م��دت 
صحن��ه درگيری های س��نگين 
بين هواداران اخوانی و نيروهای 
امنيت��ی مص��ر ب��ود. در ای��ن 
درگيری ها یک س��ال گذشته، 
ش��ماری از معترضان کش��ته و 
مجروح ش��دند و شماری نيز به 

زندان افتادند.
خبر دیگر اینکه، حزب آزادی 
و عدالت مصر )نزدیک به مرسی( 
دعوت حزب س��لفی النور برای 
حمای��ت از همه پرس��ی قانون 
اساس��ی را رد ک��رد. به گزارش 
خبرگزاری ها دکتر »حمزه زوبع« 
سخنگوی رسانه ای حزب آزادی 
و عدالت گفت: اقدام »نادر بکار« 
سخنگوی حزب سلفی نور مبنی 
بر دعوت از اخوان المسلمين برای 
رای مثب��ت به قانون اساس��ی 

خيانتی بزرگ است.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ک��ه 
اخوان المسلمين با رد پيش نویس 
در  ش��رکت  اساس��ی  قان��ون 
همه پرس��ی قان��ون اساس��ی را 

تحریم کرده است.


