ايران وجهان

مخالف برجسته کویتی دست به اعتصاب غذا زد
مخالف برجسته کویتی که به اتهام اهانت به امیر کویت در سخنرانی خود در سال  2012در زندان به سر میبرد ،دست به اعتصاب غذا زد .به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی ،مسلم البراک،
نماینده سابق پارلمان کویت و دبیرکل جنبش کار مردمی و جزو مخالفان برجسته دولت کویت است .وی با مقامات کویتی در خصوص تغییرات سال  2012درباره قانون انتخابات اختالف دارد.البراک و
دیگر مخالفان کویتی میگویند که هدف چنین تغییراتی محروم شدن آنها از پیروزی در انتخابات با اکثریت آراء بوده است.مسلم البراک به اتهام اهانت به امیر کویت در سخنرانی مشهورش در سال
 2012تحت بازداشت است.در همین راستا محمد عبدالقادر الجاسم وکیل مسلم البراک اعالم کرد که وی در اعتراض به قرار دادنش در سلول انفرادی اعتصاب غذا کرده است.دادگاه تجدیدنظر کویت مه
گذشته حکم دو سال حبس مسلم البراک را تایید کرد .مردم کویت تظاهرات گستردهای را در اعتراض به بازداشت وی برگزار کردهاند.

انصاراهلل برای حل و فصل بحران راهی سوئیس شده است؛

گروه ایران و جهان -پس از تعویق یک روزه مذاکرات
صلح یمن در ژنو امروز طرف های درگیر در یمن برای
حل و فصل سیاسی بحران این کشور در ژنو گرد هم جمع
می شوند.در همین راستا برخی منابع از سفر هیئتی از
انصاراهلل به ژنو خبرداده است.بر اساس بیانیه فرستاده
ویژه سازمان ملل به یمن ،این نشست امروز در ژنو تحت
نظر سازمان ملل برگزار می شود که برای شرکت در آن
از گروههای سیاسی یمن شامل حزب کنگره مردمی
و همپیمانانش ،انصاراهلل و همپیمانانش ،ائتالف دیدار
مشترک و همپیمانانش و جنبش اعتراضی و مسالمتآمیز
جنوب یمن دعوت شدهاند.
«عبد الجلیل عدنان الشلل» ،یکی از رهبران جنبش «انصار اهلل»
یمن گفت که هیاتی به نمایندگی این جنبش روزگذشته راهی
«ژنو» ،پایتخت سوئیس شد تا در مذاکراتی شرکت کند که تحت
نظارت سازمان ملل متحد در این شهر برگزار میشود و انصار اهلل
به آن دعوت شده است.این عضو اظهار کرد« :حمزة علی الحوثی»
و «مهدی المشاط» نمایندگان انصار اهلل در مذاکرات ژنو شمرده
میشوند و انتظار میرود ،رهبرانی از انصار اهلل که در «مسقط»،
پایتخت عمان حضور دارند ،به آنها ملحق شوند.به گزارش منابع
پیش از این ،سازمان ملل یک هواپیما برای انتقال هیأتی از صنعا
به ژنو فرستاده بود اما نماینده انصاراهلل اعالم کرد که با این انتقال
مخالفت میکند زیرا قرار بوده اعضای شرکتکننده در نشست
ژنو به  2هیأت تقسیم شوند و یک گروه به نمایندگی از دولت
و دیگری به نمایندگی از کودتا وارد هواپیما شوند.به نوشته
«اسوشیتد پرس» ،این اقدام به منظور اعمال فشار بر هیأت صنعا
و اجبار آنها به عقبنشینی از پایتخت یمن صورت گرفت.الشلل با
بیان اینکه عربستان سعودی تالش کرد ،موانعی برسر راه مذاکرات
سیاسی ژنو ایجاد کند و این موضوع موجب عدم حضور برخی از
احزاب سیاسی در نشست شد ،افزود :آمریکا از طریق مسقط از
انصار اهلل و دیگر طرفهای سیاسی یمنی خواست به ژنو رفته و در
مذاکرات حضور یابند .همچنین«عارف الزوکا» ،دبیرکل و «یاسر
العواضی» ،معاون دبیرکل حزب «کنگره ملی» یمن به عنوان
نمایندگان این حزب در کنفرانس ژنو حضور مییابند.پیشتر
سازمان ملل برگزاری نشست را یک روز به تعویق انداخته بود تا
به دیگر گروهها و طرفهای سیاسی فرصت الزم جهت شرکت در
این نشست را بدهد .اما طرفهای سیاسی یمنی سازمان ملل را

یمنی ها پای میز مذاکره ژنو

به عدم موضعگیری شفاف و اعالم صریح جدول اعمال نشست و
میزان و نسبت حضور شرکت کنندگان در آن متهم کردند.الشلل
عضو انصار اهلل تصریح کرد :آمریکا در نشست مسقط به صراحت
گفت که عربستان دارای هیچ نقش سیاسی در بحران یمن نیست
و پس از بدست آمدن توافقات الزم در ژنو ،این کشور باید تجاوز
خود به یمن را متوقف کند.
تکذیب هماهنگی با آمریکا
در همین حال جنبش انصاراهلل یمن ضمن تکذیب هرگونه
هماهنگی با آمریکا در خصوص امور سیاسی یمن اعالم کرد
که عربستان از مذاکرات مستقیم این جنبش در مسقط اطالع
نداشت.به گزارش سایت اینترنتی النشره ،عبدالمنعم رسول
الطلیعی ،یکی از رهبران جنبش انصاراهلل یمن اعالم کرد :ما در
امور سیاسی و نظامی به هماهنگی و ارتباط با آمریکا نمیپردازیم.
همچنین پس از برگزاری مذاکرات سیاسی شاهد کاهش

کری :در بیمارستان با ظریف تماس ایمیلی داشتم
وزیر امور خارجه آمریکا ضمن امکانپذیر دانستن حصول یک توافق هستهای
با ایران گفت که برخی مسائل سخت شده است.
جان کری وزیر خارجه آمریکا یک روز پس از مرخصی از بیمارستان ،در مصاحبه با
روزنامه «بوستون گلوب» گفت مذاکرات هستهای با ایران در برخی موارد با دشواری
مواجه است و در برخی موضوعات پیشرفت کرده است«.جان کری» که بعد از گذراندن
عمل جراحی در قسمت استخوان ران خود ،مصاحبه میکرد ،گفت که مشتاقانه به
سوی یکی از بزرگترین چالشهای دیپلماتیکی که دولت «باراک اوباما» رئیسجمهور
آمریکا با آن مواجه است ،بازمیگردد و آن مذاکره درباره برنامه هستهای ایران است.
وی در خصوص مذاکرات هستهای ایران و ( 5+1آمریکا ،انگلیس ،فرانسه ،روسیه ،چین
بعالوه آلمان) گفت« :ما بر روی شمار غیرقابل باوری از موضوعات کار میکنیم .هنوز
چیزهای زیادی پیش رو داریم .خیلی چیزها پیش روی خود داریم».کری که یک روز
کامل را در خانه خود در بوستون به سر برده است ،قرار است در هفته جاری عازم
واشنگتن شود تا دیدارهایی با مقامات چینی داشته باشد .وی روز شنبه نیز با «ارنست
مونیز» وزیر انرژی آمریکا دیدار کرده است.کری قرار است اواخر ماه جاری میالدی برای
دور نهایی مذاکره با ایران به اروپا سفر کند .پزشکی که کری را تحت عمل جراحی قرار
داده است ،روز جمعه هفته گذشته اعالم کرد که کری برای بهبودی کامل به چندین
ماه فیزیوتراپی نیاز دارد.وزیر خارجه آمریکا در واکنش به برخی گزارشها ،مبنی بر
بروز بنبست در مذاکرات ،گفت« :همانطور که میدانید ،برخی موضوعات دشوار شده

قابل توجه سطح هماهنگی و مشورتهای سیاسی ،امنیتی
و نظامی میان آمریکا و عربستان بودیم.وی تاکید کرد :آمریکا
میداند که نقش سیاسی عربستان در کشورهای عربی اجرایی
و کارآمد نیست؛ چرا که ریاض دارای اصول نژادی و طایفهای
و نه دیپلماتیک و سیاسی است.الطلیعی با بیان اینکه جنبش
انصاراهلل پیروزی سیاسی بزرگی را در مذاکرات اخیر در مسقط
به دست آورد گفت :آمریکا مجبور شد برای بررسی چند مساله
باب گفتوگو را با ما باز کند این مسائل شامل رسیدن به توافق
سیاسی در یمن و آزادی گروگانهای آمریکایی بود.وی تصریح
کرد :عربستان از مذاکرات مستقیم ما در مسقط اطالع نداشت
ی میان دو کشور پیش از این
و هیچ گونه مشورتها یا هماهنگ 
مذاکرات صورت نگرفت و آمریکاییها تنها تاکید کردند که مواضع
و گفتههایشان تنها به خودشان مربوط است و هیچ گونه ارتباطی
با کشورهای عربی ندارد.وی تاکید کرد :آمریکا در نقش سیاسی

است .برخی موضوعات پیشرفتهایی داشته است .مذاکرات سخت است .ما  35سال با
یکدیگر (ایران و آمریکا) گفتوگویی نداشتیم .بدگمانیهایی وجود دارد و میزان ریسک
هم باالست».وزیر خارجه آمریکا درباره چشمانداز خود در خصوص رسیدن به توافق
جامع هستهای ایران و  5+1گفت« :من هرگز نمیگویم خوشبین هستم من همیشه
میگویم که امیدوارم .من امیدوارم .آیا ممکن است به توافق برسیم؟ قطعاً ممکن است.
آیا امکان شکست مذاکرات وجود دارد؟ بله».
سوریه محلی برای جذب جنگجوها
جان کری تصریح کرد که در حالی که در بیمارستان بستری بود ،مصمم بود که از
آنجا به کارهای خود رسیدگی کند .او چندین خط تلفنی امن داشت که در اتاق وی در
بیمارستان نصب شده بود .از یکی از خطوط برای تماس گرفتن با رئیسجمهور استفاده
میکرد و جلسات راهبردی با تیم مذاکرهکننده در وین برگزار میکرد .وی همچنین با
وزرای خارجه تماس تلفنی برقرار کرد و با «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه ایران نیز
تبادل ایمیل کرده بود.طبق این گزارش ،کری در این مدت بر روی چندین سخنرانی
کار کرده و همچنین چندین خطوط کلی رویکرد احتمالی جدید برای مواجه با
ناآرامیهای سوریه را نیز مورد بررسی قرار داده است .کری تأکید کرد« :سوریه همچنان
غربالی برای جذب جنگجویان خارجی است .شما به نیروی زمینی نیاز دارد .این نیروها
آمریکایی نخواهند بود بنابراین سوال این است که این نیروها باید کجایی باشند و نقش
آمریکا در کمک به آنها باید چگونه باشد.کری در خصوص مسئله بازرسیها و مخالفت
تهران با شمول مراکز نظامی در بازرسی ،مدعی شد که ایران «تالش میکرد تا برخی
از مسائلی که مفروض نشده بود یا اینکه بخشی از توافق نبود ،منحرف کند ».وی با

جزئیات مذاکرات محرمانه پوتین و اردوغان در باکو
خود در منطقه دیگر به سیاست عربستان اعتماد ندارد برای همین
تصمیم گرفت تا با برگزاری مذاکرات سیاسی با جنش انصاراهلل به
طور عملی برخورد کند .عربستان در حال حاضر نگران نزدیک
شدن آمریکا به یمن است .آمریکا برای دوستی با جنبشهای
سیاسی یمن مثل انصاراهلل جهت حفظ منافع خود در یمن تالش
میکند اما ما مخالف هرگونه هماهنگی با آمریکا در خصوص امور
سیاسی یمن هستیم.
بیانیه فرستاده سازمان ملل
«اسماعیل ولد الشیخ» فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن با
صدور بیانیهای درباره نشست امروز ژنو اعالم کرد :رایزنیهای
اولیه و جامع درباره یمن تحت نظارت سازمان ملل امروز در ژنو
برگزار خواهد شد.بر اساس این گزارش در این نشست گروههای
سیاسی یمن شامل حزب کنگره مردمی و همپیمانانش ،انصاراهلل
و همپیمانانش ،ائتالف دیدار مشترک و همپیمانانش و جنبش
اعتراضی و مسالمتآمیز جنوب یمن دعوت شدهاند.در این بیانیه
تاکید شده است که سازمان ملل این فرصت را برای دعوت از
گروههای سیاسی یمن به منظور مشارکت در این نشست با حسن
نیت و بدون هیچ پیششرطی در فضایی از فرهنگ و احترام
متبادل غنیمت میشمرد تا راهکارهایی برای احیای روند سیاسی
در یمن ایجاد شود و به یک راه حل به منظور نجات یمن و
مردمش از بحران جاری برسیم.
عبداهلل صالح فلج شد
مدیر دفتر علی عبداهلل صالح اعالم کرد که وی به دلیل یک
“عارضه جسمی” بسیار خطرناک ،تا آخر عمر توان حرکت
نخواهد داشت.به نوشته روزنامه مصری الوطن ،محمد الفقیه،
مدیر دفتر علی عبداهلل صالح ،رئیس جمهوری پیشین یمن
اعالم کرد وی به دلیل فشارهای بسیاری که در دوره گذشته
داشته ،در تکلم دچار مشکالت بسیاری شده است و تا پایان
عمر نمیتواند حرکت کند.الفقیه ادامه داد :یک گروه پزشکی
عصر روز شنبه وضعیت جسمانی صالح را بررسی و تاکید کردند
که وی دست کم به دو ماه استراحت نیاز دارد.تیم پزشکی در
حال حاضر هرگونه درگیری با مسائل سیاسی و یا تحت فشار
قرار گرفتن را به دلیل ضعف ضربان قلب برای وی ممنوع کردند.
مدیر دفتر صالح در ادامه تاکید کرد :صالح دیگر به هیچ یک از
اطرافیان خود اطمینان ندارد و تقریبا هر سه یا چهار روز کادر
حراست خود را تغییر میدهد.

این حال توضیح بیشتری در این رابطه نداده است.وزیر خارجه آمریکا درباره مهلت
 30ژوئن برای رسیدن طرفین مذاکره به توافق جامع نهایی گفت« :اگر طبق برنامه
نتوانیم کار را تمام کنیم ،خرابکارها همه جا وارد میشوند .افراد زیادی در ایران وجود
دارند ،که تمایل ندارند که توافق حاصل شود که آنها تندروها هستند .در آمریکا نیز
افرادی هستند که نمیخواهند
توافق حاصل شود».وی در
پاسخ به انتقادات درباره راهبرد
آمریکا در عراق ادامه داد:
«من میدانم که برخی اوقات،
افراد نارنجک سیاسی پرتاب
میکنند تا بگویند که راهبردی
وجود ندارد .فکر نمیکنم پیش
از این در تاریخ زمانی وجود
داشته که آمریکا تا این حد به
صورت همزمان در معرض این
همه مسائل مهم قرار گرفته باشد».کری ضمن دفاع از راهبرد دولت آمریکا در عراق
گفت« :شما میدانید که اگر آمریکا مداخله نمیکرد ،بغداد تحت محاصره میرفت.
رئیسجمهور تصمیم به استفاده از نیروی هوایی و سپس آموزش افراد گرفت .در حال
حاضر ما در حال بازپسگیری قلمرویی در عراق هستیم .امیدواریم پیشرفتهایی
حاصل شود .این یک اقدام دشوار است».

هشدار اردوغان در مورد برگزاری مجدد انتخابات
رئیس جمهوری ترکیه گفت :اگر حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب اپوزیسیون در تشکیل دولت جدید در ضرب
االجل  45روزه به توافق نرسند انتخابات زودهنگام به ناچار برگزار میشود.
رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه در یادداشتی برای روزنامه ملیت نوشت که قصد دارد حکمی را برای تشکیل دولت
جدید ابتدا به حزب حاکم بدهد که  41درصد آراء را در انتخابات پارلمان هفتم ژوئن به دست آورده است.وی به خبرنگاران پس از
بازگشت از جمهوری آذربایجان گفت :بگذارید بگویم که حزب حاکم به خاطر آنکه نتوانست اکثریت قطعی آراء انتخابات هفتم ژوئن
را به دست آورد نمیتواند خودش تشکیل دولت دهد و ما باید با حزب اپوزیسیون اصلی ترکیه این کار را انجام دهیم و براساس
محدودیت قانون اساسی که  45روز است این دولت جدید باید شکل گیرد .در غیر این صورت انتخابات زود هنگام به ناچار برگزار
خواهد شد.پس از آنکه پارلمان جدید ترکیه اواخر ماه جاری میالدی سوگند یاد میکند انتظار میرود اردوغان به صورت رسمی حزب
حاکم عدالت و توسعه را مامور تشکیل دولت جدید کند و اگر برای این کار ظرف  45روز موفق نشود اختیار این را دارد که انتخابات
جدیدی را درخواست کند.رئیس جمهوری ترکیه ادامه داد :نمیتوان به کشوری بدون دولت فکر کرد باید دولتی تشکیل شود که
براساس آن سرمایهگذاریها و روابط بین الملل برقرار شود .بنابراین تشکیل دولت باید هرچه سریعتر صورت گیرد.وی همچنین اعالم
کرد که قصد دارد با رهبران چهار حزب سیاسی که وارد پارلمان ترکیه شدهاند هرچه سریعتر دیدار داشته باشد.اردوغان افزود :من
آنها را جداگانه دعوت میکنم و عقاید آنها را درباره روند تشکیل دولت جدید گوش میدهم .این امر ممکن است پیش از ادای سوگند
قانونگذاران جدید در پارلمان صورت گیرد .من با رهبران این چهار حزب طی چند روز آتی دیدار خواهد کرد.

معاون رئیسجمهوری عراق با بیان اینکه آنچه عراق امروز شاهد آن است انقالب طایفهای اهل سنت علیه شیعیان
است ،سقوط موصل و االنبار به دست داعش را “توطئه “ خواند.
نوری مالکی ،معاون رئیسجمهوری عراق در سخنرانی خود در همایش قبایل استان کربال عنوان داست” ما در موصل شاهد
فروپاشی یگانهای ارتش ،فرار فرماندهان و عقبنشینی گروههای سنی و کرد بودیم.وی افزود:آنچه در حال حاضر عراق شاهد آن
است انقالب طایفهای اهل تسنن علیه شیعیان است.مالکی در ادامه تاکید کرد :سقوط شهرهای موصل و رمادی توطئه بود و کسانی
که از میادین نبرد گریختند خائن و ترسو هستند و حکم آنان از نظر نظامی اعدام است.وی در ادامه گفت :تعجب من از این است
که چرا درباره دلیل عقبنشینی ارتش و فرار فرماندهان از نینوا و تکریت از کسی سوال نشد؟ چرا حتی یک گلوله از اسلحه پلیس
موصل که دستور شلیک داشت ،شلیک نشده و این که چه برنامهای برای عملیات تدوین شده بود و ناظر آن چه کسی بود؟مالکی
در ادامه چهرههای سیاسی مخالف خود به ویژه چهرههای اهل تسنن را مسوول تحریک نیروها دانست و تاکید کرد :امروز اگر فتنه
طائفهای متوقف نشود ،بازسازی ارتش فایدهای ندارد و باید برای رهایی از تروریسم ،از داوطلبان مردمی حمایت کرد.وی ادامه داد:
عزم داوطلبان مردمی باعث توقف عملیات تروریستی شد که روزی ارتش را مختل کرده بود و بسیاری از یگانهای آن با توطئه از هم
پاشیده شده و افقی تاریک و خطرناک پیش روی بغداد قرار داده بود.معاون رئیسجمهوری عراق افزود :در موصل اگر نیروهای عراقی
حاضر با تمام توان خود با تروریستهای داعش میجنگیدند و عقبنشینی نمیکردند ،داعش نمیتوانست پیشروی کند و این توطئه
بود که با عقبنشنی همه نیروها ،ارتش سقوط کند.

ورود هیالری دموکرات به کارزار انتخابات ریاست جمهوری؛

شعار کلینتون ،حمایت از مردم عادی آمریکا

هیالری کلینتون ،داوطلب پیشتاز دموکراتها برای انتخابات ریاست جمهوری
سال  ۲۰۱۶آمریکا نخستین گردهمایی بزرگ کارزار انتخاباتیاش را در شهر
نیویویورک برگزار کرد.
هیالری کلینتون در این گردهمایی که عنوانش حمایت از “مردم عادی آمریکا” بود ،در
ی خود درباره سیاستهای آیندهاش سخنرانی کرد.او در این سخنرانی
حضور هزاران حام 
وعده داده که از خانوادههای زحمتکش حمایت کند و خطاب به آنها گفت :اگر شما به
جایی نرسید ،آمریکا هم به جایی نمیرسد.هیالری کلینتون در حالی در میان هوادارانش
سخنرانی میکرد که بیل کلینتون همسرش و چلسی دخترش در کنارش بودند.او وعده
داد در صورت انتخابش به عنوان رئیس جمهوری آمریکا ،کاری میکند که چرخ اقتصاد
آمریکا نه تنها برای آنها که در طبقات باال هستند بلکه برای همه مردم آمریکا بچرخد.
ی خود کوشیده است رأی طبقه متوسط و پایین دست
کلینتون که در کارزار انتخابات 
ی خود گفت :نمیشود دموکراسی
آمریکا را به دست بیاورد ،در اولین گردهمایی انتخابات 
فقط به نفع میلیاردرها و صاحبان شرکتهای بزرگ عمل کند.خبرگزاری اسپوتنیک،
هیالری کلینتون ،وزیر امور خارجه پیشین آمریکا و نامزد دموکرات انتخابات ریاست
جمهوری سال آینده در اولین نطق بزرگ انتخاباتی خود به ایراد سخنانی خصمانه
علیه ایران و چند کشور دیگر پرداخت.کلینتون گفت :هیچ کشوی روی زمین به اندازه
آمریکا در قرن  21پیشرفت نکرده است .هیچ کشوری بیشتر از آمریکا برای مقابله با
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انتقادات تند مالکی از اهل سنت عراق

تهدیدات سختی از جانب کشورهایی چون روسیه ،کره شمالی و و ایران و مواجهه با ظهور
قدرتهای جدید شامل چین آماده نیست .به گزارش اسپوتنیک ،آخرین نظرسنجیها در
آمریکا نشان میدهد که تقریبا  60درصد از شهروندان این کشور کلینتون را فردی فاقد
درستکاری و غیر قابل اعتماد میدانند .این نظر سنجی عالوه بر این نشان میدهد 60
درصد از حامیان حزب دموکرات از کلینون پشتیبانی میکنند.وزیر امور خارجه پیشین
آمریکا در ادامه گفت که واشنگتن آماده است تا با تهدیدات در حال شکلگیری شامل
حمالت سایبری و شبکههای ترور به ویژه گسترش داعش مقابله کند.وی تاکید کرد :من
به عنوان رئیس جمهور شما ،از هیچ کاری برای حفظ امنیت آمریکا دریغ نخواهم کرد.به
گزارش ایسنا هیالری کلینتون در حالی این اظهارات را علیه ایران مطرح کرده است که
بررسی تاریخ در طول  35سال گذشته پس از وقوع انقالب اسالمی نشان میدهد این
آمریکا بوده است که همواره برای متزلزل کردن پایههای انقالب تالش کرده و موجب بی
اعتمادی میان دو طرف شده است .آمریکا در طول این سالها عالوه بر حمایت از جنگ
تحمیلی عراق علیه ایران به طرق مختلف سعی کرده تا به هدف اصلی خود یعنی تضعیف
نظام دست یابد.برخی معتقدند که هیالرى کلینتون با محور قرار دادن اختالف طبقاتى
در آمریکا گامى به سمت جناح چپ حزب دمکرات برداشت .او با انتقاد از بىعدالتى در
توزیع ثروت و نفوذ بیش از حد میلیاردرها در سیاست سعى کرد نگرانىهاى بعضى هم
حزبىهایش را از نزدیکى او و همسرش به پولدارها به ویژه بانکداران بکاهد.چالش اصلی
خانم کلینتون اما جلب راى دموکراتها نیست که بسیاریشان در نیویورک براى شنیدن
سخنانش جمع شده بودند و به شدت او را تشویق میکردند بلکه او با جمهورى خواهانى
رو به روست که صرف نظر از اینکه چه کسى را به عنوان نامزد نهایى انتخاب کنند ،از
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امکانات فراوان مالى برخوردارند و پیروزى خانم کلینتون را دور سوم و ادامه سیاست
ن بار این جمهورىخواهان هستند که راحتتر میتوانند با
هاى اوباما خواهند خواند .ای 
شعار “تغییر” وارد میدان شوند.هیالری کلینتون پس از اعالم ورودش به کارزار انتخابات
ریاست جمهوری در  ۱۳آوریل ( ۲۳فروردین ماه) تنها در چند گردهمایی کوچک
با مخاطبان محدود شرکت کرده بود و مراسم روز شنبه ،نخستین گردهمایی بزرگ
هوادارانش بود.به جز خانم کلینتون ،تاکنون سه سیاستمدار دیگر هم برای نامزدی حزب
دموکرات در سال  ۲۰۱۶اعالم آمادگی کرده اند.مارتین اومالی فرماندار سابق مریلند و
شهردار بالتیمور ،برنی ساندرز سناتور مستقل ایالت ورمونت از سیاستمداران نزدیک به
دموکراتها و لینکلن شیفی سناتور پیشین و فرماندار ایالت رود آیلند نیز امیدوارند بتوانند
به عنوان نامزد دموکراتها برای ورود به کاخ سفید رای مردم آمریکا را به دست آورند.
تاکنون  ۹سیاستمدار جمهوری خواه هم گفته اند که برای نامزدی این حزب در انتخابات
ریاست جمهوری با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
درباره هیالری کلینتون
در  ۲۶اکتبر سال  ۱۹۴۷در شهر شیکاگو به دنیا آمد.سال  ۱۹۷۳از دانشگاه ییل
فارغ التحصیل شد.سال  ۱۹۷۵با بیل کلینتون ازدواج کرد.سال  ۱۹۹۳تا  ۲۰۰۱بانوی
اول آمریکا بود و برای پیشبرد بیمه بهداشتی و حقوق زنان فعال بود.سال  ۲۰۰۰به
عنوان سناتور ایالت نیویورک انتخاب شد.سال  ۲۰۰۶بار دیگر با رای باال سناتور ایالت
نیویورک شد.سال  ۲۰۰۸در مرحله ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری از باراک اوباما
شکست خورد و نتوانست نامزد دموکراتها شود.سال  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۳وزیر خارجه
دولت اوباما بود.

ی وی
سخنگوی کرملین اعالم کرد ،رئیسجمهوری روسیه و همتای ترکیها 
درباره پروژههای بزرگ انرژی از جمله پروژ ه خط لوله گاز “ترکیش استریم”
مذاکره کردند.
به گزارش اسپوتنیک“ ،دیمیتری پسکوف” ،سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت:
“والدیمیر پوتین” ،رئیسجمهوری روسیه و “رجب طیب اردوغان” ،همتای ترکی ه وی
درباره جزئیات ساخت یک نیروگاه اتمی مذاکره کرده و به طور خالصه به بررسی
مسائل موجود در این راستا پرداختند .مشکالت فنی همیشه در پروژههای ساخت
وساز بزرگ وجود دارند .پروژههای بزرگ مختلف در زمینه انرژی در این مذاکرات به
بحث گذاشته شد .آنها درباره مسائل بینالمللی مهم کنونی از جمله اوکراین تبادل
نظر کردند .پروژه خط لوله “ترکیش استریم” و همچنین دیگر مسیرهای خط لوله
گاز نیز در این مذاکرات به بحث گذاشته شدند.پروژه خط لوله “ترکیش استریم”
جایگزینی برای پروژه خطوط لوله “استریم جنوبی” است که مسکو در دسامبر سال
 2014میالدی با اشاره به موضع غیرموثر اتحادیه اروپا از ادامه آن دست کشید.در
همان ماه شرکت انرژی “گازپروم” روسیه ساخت خط لوله “ترکیش استریم” را اعالم
کرد که کل دریای سیاه از روسیه تا ترکیه را طی خواهد کرد به گفته شرکت گاز
پروم ظرفیت ساالنه برنامهریزی شده این خط لوله  63میلیارد مترمکعب گاز است.قرار
است در دسامبر سال  2016میالدی این خط لوله مورد بهرهبرداری قرار گیرد.پسکوف
گفت :پوتین و اردوغان هدف از دستیابی به نقل و انتقال  100میلیارد دالر را در آینده
نزدیک تایید کردند.وی افزود :این دو رئیس جمهور در خصوص همکاری متقابل به
ویژه در مسائل اقتصادی و تجاری تبادل نظر کرده و به پویایی مثبت در روابط این دو
کشور اشاره کردند.این مقام روسیه ادامه داد ،اردوغان پوتین را در خصوص وضعیت
سیاسی در ترکیه و دورنماهای تشکیل دولتی جدید به دنبال انتخابات پارلمانی هفته
گذشته مطلع کرد.

ی اسنودن مکان جاسوسهای انگلیسی را لو داد
افشاگر 
افشاگریهای ادوارد اسنودن باعث شده است برخی از ماموران سازمانهای
جاسوسی انگلیس از محل ماموریت خود نقل مکان داده شوند.
یک منبع دولتی انگلیس به بیبیسی گفته است پس از آن که فایلهای به سرقت
رفته از سوی ادوارد اسنودن منتشر شد و روسیه و چین توانستند به اطالعات منتشر
شده دسترسی پیدا کنند ،انگلیس برخی از ماموران اطالعاتیاش را جا به جا کرده
است.پیش از این نشریه بریتانیایی ساندی تایمز گزارش داده بود ،چین و روسیه موفق
شدهاند رمز این فایلهای کامپیوتری را بشکنند و به اطالعات آن دسترسی پیدا کنند.
این منبع دولت انگلیس به بیبیسی گفته است این کشورها اطالعاتی داشتند که
میتوانست محل حضور ماموران اطالعاتی انگلیسی را لو بدهد.با این حال ،او گفته
است :هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان بدهد کسی به دلیل لو رفتن این اطالعات
به دردسر افتاده باشد.ادوارد اسنودن که اکنون در روسیه به سر میبرد ،دو سال پیش
اطالعات محرمانه دولت آمریکا را به بیرون درز داد .او که پیمانکار سازمان جاسوسی
آمریکا بود ،سال  ۲۰۱۳و پس از انتشار اطالعاتی که نشان از جاسوسی گسترده
اینترنتی و تلفنی دولت آمریکا از شهروندانش داشت این کشور را ترک کرد.اطالعاتی
که او باعث درز پیدا کردنشان به رسانهها شد به یک بمب خبری تبدیل شد و همان
موقع روزنامه گاردین خبر داد که آژانس امنیت ملی آمریکا (اناسای) اطالعات تلفن
دهها میلیون نفر از شهروندان آمریکایی را گردآوری میکند.اکنون یک منبع دولتی
انگلیس گفته است :اطالعاتی که در اختیار روسیه و چین گذاشته شده بود و لو رفتن
شیوه عملیاتیمان باعث شد اطالعاتی حیاتی را از دست بدهیم.

زندگی مخفیانه جاسوس زن برمال شد
گذشته مخفیانه «ایلین ب ِرگوین» مستمری بگیر خجالتی و بازنشسته در
هفته اخیر برمال شد .گذشته او با یک مسلسل دستی در خانهاش گره خورده
است .حاال سوال مطرح شده این است که نقش جاسوسان زن فراموش شده
بریتانیا چه بود؟
به گزارش فرادید به نقل از تلگراف ،این هفته عکسی از «ایلین ب ِرگوین» منتشر شد
که مربوط به  78سال پیش است و او را در حال لبخند زدن در یونیفرم نظامیاش
نشان میدهد .پس از گذشت سالها عکس او حاال در فضای مجازی و رسانهها پخش
شده است و احتماال سوژه مستندها و فیلمهای آینده خواهد بود.برگوین در حقیقت
سال گذشته فوت کرد و یک مستمریبگیر بیسر و صدا بود که مرگش حتی برای
همسایههایش نیز چندان اتفاق خاصی نبود .البته شایعهای پخش شده بود که او زمانی
برای  MI5کار میکرد .در هفته گذشته یک مسلسل دستی  SMGدر خانه توئیکنهم
او پیدا شد که باعث شد نگاهها نسبت به او تغییر کند.در نهایت مشخص شد که او در
سال  1945برای بریتانیا در برلین کار میکرده است .این بدین معنا است که احتماال
برگوین هنگام بازجویی زندانیان نازی پس از جنگ به عنوان تایپیست یا مترجم مشغول
به کار بوده است .اما چرا او باید یک مسلسل دستی را در خانه نگه دارد؟ برخی میگویند
که او برای محافظت از خودش آن را نگه داشته و برخی دیگر نیز میگویند به عنوان
یادگاری آن را نزد خود نگه داشته است ،ولی به احتمال زیاد تحویل آن اسلحه پس از
مدتی دشوار بوده است.خانم برگوین مانند تمام کسانی که به طور مخفیانه در جنگ
فعال بودند از شغل خود به دیگران چیزی نمیگفت .با این حال ،او تنها زنی نیست که
پس از جنگ اسلحهاش را نزد خودش نگه داشت«.کنت کریستینا اسکاربک» که با نام
«کریستین گرانویل» نیز شناخته میشود یک هفتتیر لهستانی «ویس رادوم» داشت.
کریستین گرانویل اولین زنی بود که در جنگ جهانی دوم به عنوان مامور ویژه بریتانیا
شروع به خدمت کرد و همچنین به عنوان یک زن رکورددار بیشترین طول دوران خدمت
در بریتانیا بود .او بر سر آن اسلحه با صاحبش درگیر شد و جان سالم به در برد .آن
اسلحه حاال در موزه سلطنتی جنگ نگهداری میشود .چاقوی تکاوری کریستین همراه
با غالف چرمیاش نیز  20سال بعد پیدا شد .این چاقو زیر لباسها و کاغذهای چمدان
فراموششدهاش در انبار هتل لندن پیدا شد .او در سال  1952در همین هتل به قتل
رسید.داپنه پارک نیز در جنگ جهانی دوم و سازمان  MI6بریتانیا مشغول به کار بود
و در سن هشتاد سالگی اسلحه خود را تحویل داد .یکی از دوستانش به خانه او آمد و
گفت که اگر کسی آن را اینجا پیدا کند برای تو خیلی بد خواهد شد .هفتاد سال پیش
کسانی مانند کریستین و ایلین به صورت مخفیانه در سراسر اروپا برای بریتانیا مشغول
به کار بودند و جاسوسی میکردند.در اوایل هفته جاری نیز «الیزابت مکینتاش» در سن
 100سالگی در ایاالتمتحده جان خود را از دست داد .الیزابت از سال  1943برای اداره
خدمات استراتژیک آمریکا کار میکرد؛ سازمانی که بعدها به  CIAتبدیل شد .او به زبان
ژاپنی مسلط بود و از طراحان اصلی «تبلیغات سیاه» بود .الیزابت مکینتاش نامه ،مقاله
یا جزوهها را جعل میکرد و با پست و هواپیما بین نیروهای ژاپنی پخش میکرد .آن
کاغذها حاوی مطالبی بود که هدفش تضعیف روحیه نیروهای ژاپنی بود که با موفقیت
هم عملی شد .در طول جنگ جهانی دوم مردان در مقابل تیربارهای دشمنان کشور
خود میایستاندند و زنان هم اغلب در قالب شغلهای فرعی مانند تایپیست ،مترجم و
تلفنچی به کشور خود خدمت میکردند .در برخی موارد نیز زنان از حد انتظار فراتر ظاهر
شدند .برای نمونه میتوان به نانسی ویک استرالیایی اشاره کرد که توانست  7000مرد
را جلوی  22هزار سرباز آلمان نازی رهبری کند .ویرجینیا هال یکی دیگر از این زنان
بود که برای بریتانیا و ایاالت متحده کار میکرد و یک پای مصنوعی داشت.البته پس از
جنگ تبعیض جنسیتی دوباره در سطح جامعه پدیدار شد .این زنان شجاع نیز مدالهای
نظامی را دریافت کردند اما به دلیل زن بودنشان از ذهن مردم جامعهشان فراموش شدند.

