
صفحه آخر

خروج 2650 جسد از زیر آوارهای موصل
اجساد، قربانیان حمالت داعش و آمریکا هستند

نیروهــای نظامی عراق 2650 جســد را از زیر 
خاک های موصل بیرون کشیدند. گفته می شود این 
افراد قربانیان تله های انفجــاری داعش و حمالت 

جنگنده های ائتالف آمریکا هستند.
مسئوالن بهداشت و ســامت در استان نینوای عراق 
اعام کردند که صدها جســد از زمان بازپس گیری موصل 
از نیروهای گروه تروریســتی داعش تاکنون از زیر خاک ها 
و آوارهای این شهر بیرون آورده شده اند.بیشتر این اجساد، 

قربانیــان تله های انفجاری تکفیری ها و همچنین حمات 
هوایــی جنگنده های آمریکایی هســتند.رئیس ســازمان 
بهداشــت نینوا هم در این باره بــه خبرگزاری »آناتولی« 
گفته: »مراکز بهداشــت محلی طی دو ماه گذشته 2650 
جســد را از زیر خاک ها بیرون آورده اند. بیشــتر اجسادی 
که وزارت بهداشــت به طور رسمی به ثبت رسانده از زیر 
ساختمان های تخریب شده در منطقه شهر قدیمی موصل 

بیرون کشیده شده اند.«

تسلط کامل ارتش سوریه
بر 85 درصد خاک این کشور

ارتش روسیه اعالم کرده دولت سوریه کنترل 85 
درصد از مناطق کشور را در اختیار دارد و تروریست ها 

فقط 15 درصد خاک این کشور را در تصرف دارند.
ارتش روسیه روز گذشته اعام کرده نیروهای سوری 
تاکنون موفق شــده اند نزدیک به ۸5 درصد از اراضی این 
کشــور را که در اشغال عناصر تروریست بود آزاد کنند.ایلنا 
در این باره به نقل از آسوشیتدپرس نوشته: ژنرال »الکساندر 
الپین« سخنگوی ارتش روسیه در جمع خبرنگاران در پایگاه 

هوایی »حمیم« واقع در استان الذقیه گفت: دولت سوریه 
تنها با آزادی ۱5 درصد از اراضی خود که معادل 2۷ هزار 
کیلومتر مربع اســت، این کشــور را از وجود تروریست ها 
پاک ســازی می کند.نیروهای ســوریه و رزمندگان محور 
مقاومت موفق شدند در روزهای اخیر با عقب راندن عناصر 
گروه تروریستی داعش در استان مرکزی حمص و همچنین 
اســتان دیرالزور محاصره این شهر را شکسته و بسیاری از 

چاه های نفتی را نیز آزاد کنند. 
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طالبان می گوید 13 تفنگدار آمریکایی را طی حمله ای در استان 
»پروان« شهر بگرام افغانستان به هالکت رسانده و 11 تفنگدار دیگر 
را نیز زخمی کرده است. منابع رسمی وقوع حمله را تأیید می کنند 

اما درباره تلفات آن سکوت کرده اند.
شبه نظامیان طالبان اعام کرده اند در نزدیکی »بگرام« محل استقرار 
بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در افغانســتان، علیه اشغالگران دست به 
عملیات زدند؛ به گزارش تسنیم، در این عملیات، یک کاروان خودروهای 
زرهی نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفته است. فرماندهان آمریکایی و 
ناتو این حمله را تأیید کرده اند ولی در ارتباط با تلفات و خسارات احتمالی 

این حمله سکوت اختیار کرده اند.
اما، »ذبیح اهلل مجاهد« سخنگوی گروه طالبان ضمن پذیرفتن مسئولیت 
این عملیات که در اســتان »پروان« انجام شده، شمار تلفات تفنگداران 
آمریکایی را ۱3 تن و مجروحان را نیز ۱۱ نفر اعام کرده اســت. مجاهد 
گفته، در این حمله سه خودروی زرهی آمریکایی هم منهدم شده است.

برخی منابع نیز گفته اند، حمله فوق، به شیوه انتحاری صورت گرفته 
است.چند روز قبل نیز یک عامل انتحاری، بمب همراه خود را مقابل در 
ورودی پایگاه بگرام منفجر کرد، که جراحت ســه نظامی اشــغالگر را به 
دنبال داشــت. »دانارد دوایر« تحلیلگر و استاد دانشگاه های آمریکا اخیراً 
طی مقاله ای در نشریه »شرپورت تایمز« نوشته بود، اگر آمریکایی ها مردم 
افغانستان را می کشند، افغانستانی ها هم حق کشتن سربازان اشغالگر را 

دارند. این مقاله جنجالی سر و صدای زیادی به پا کرد.
پارلمان افغانستان علیه ترامپ

خبر دیگر اینکه شــماری از نمایندگان پارلمان افغانستان خواستار 
لغو توافقنامه امنیتی این کشور و آمریکا شدند. این نمایندگان می گویند 
آمریکا هیچ برنامه ای برای برقراری ثبات در افغانستان ندارد و حتی برای 

طوالنی شدن جنگ، تاش می کند.
آنها همچنین راهبرد جدید »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در 
افغانســتان را در اصل، تداوم بمباران و کشتار مردم می دانند. »منور شاه 
بهــادری« نماینده مردم هرات در پارلمان گفته، »اگر اســتراتژی جدید 
آمریکا، به معنی افزایش حمات هوایی باشد، برای مردم افغانستان قابل 

قبول نیست.«
»ترامپ« اخیراً راهبرد خود را در افغانستان اعام کرد، که بخش مهم 

آن، تقویت نیروهای آمریکایی در افغانستان است.
تظاهرات ضد آمریکایی

ده ها نفر از اهالی شهرســتان های شمال کابل اما با حضور در بزرگراه 
کابل- پروان در شهرستان »قره باغ«، اهانت نیروهای آمریکایی به مقدسات 

اسامی را محکوم کردند و شعارهای ضد آمریکایی سردادند.
تظاهر کنندگان با بســتن بزرگراه کابــل- پروان، بر لزوم اقدام قاطع 
دولت افغانستان در برابر توهین نیروهای آمریکایی به ارزش های اسامی 
تأکید کردند. »احمد تمیم« یکی از تظاهرات کنندگان گفت: »عذرخواهی 
نیروهای خارجی بعد از توهین به مقدسات اسامی دردی را دوا نمی کند. 

آنها به اسام و مسلمانان توهین کرده اند.«
دوشــنبه گذشته نیز پارلمان افغانســتان با صدور بیانیه ای، هتاکی 
نظامیان آمریکایی به مقدســات اسامی در استان پروان را محکوم کرد. 
نظامیان آمریکایی هفته گذشته برگه های توهین آمیزی علیه اسام را از 

هوا در برخی مناطق استان پروان پخش کردند.

یکی از دستیاران ارشد پیشین ترامپ اعالم کرده افراد بیشتری تا 
پیش از پایان سال از دولت اخراج خواهند شد.

سیل استعفا یا برکناری مقامات دولت ترامپ گویا تمامی ندارد و هر روز اخبار 
جدیدی در این رابطه به گوش می رســد با برکناری »استیو بنن«، استراتژیست 
ارشــد کاخ ســفید اوضاع برای ترامپ بیش از پیش بحرانی شده است. با خروج 
»بنن« از کاخ سفید ترامپ در میان دشمنانش بیش از پیش تنها شده و طرفداران 
ایده ای را که می گوید وی نمی تواند دوره چهار ســاله ریاســت جمهوری خود را 
به پایان برساند بیشتر کرده است.در ۸ ماه گذشته چند تن از مقامات اصلی که 
در مراســم ادای ســوگند در کنار وی بوده اند کنار رفته یا برکنار شده اند. ژنرال 
»مایکل فلین«، مشاور امنیت ملی که سه هفته پس از انتصاب و در فوریه )بهمن 
ماه( اخراج شــد.« »مایکل دابکی«، مدیر ارتباطات کاخ ســفید که در پایان ماه 
مه) اردیبهشت( کاخ ســفید را ترک کرد، »شان اسپایسر«، سخنگوی جنجالی 
کاخ ســفید که ژوئیه)خرداد( و همزمان با انتصاب »آنتونیو اسکارموچی« استعفا 
داد. »راینس پریبس«، رئیس دفتر ترامپ که در ژوئیه )خرداد( کنار گذاشــته شد 
و باالخره »آنتونیو اســکارموچی« که همچنان رکورددار کوتاه ترین زمان خدمت 
در کاخ سفید است و تنها ۱0 روز به عنوان مدیر ارتباطات دوام آورد و در روز 3۱ 

ژوئیه) 9 مرداد( اخراج شد.
بر اساس گزارش های رسمی تاکنون ۱5 نفر از مقامات ارشد »دولت« ترامپ 

که بیش از ۷ ماه عمر دارد برکنار شده یا استعفا کرده اند. 
»سباستیان گورکا« از دستیاران ارشد پیشین ترامپ که آخرین فردی است 
تاکنون از کاخ ســفید اخراج شده است نیز در گفت وگویی اعام کرده که انتظار 

می رود به زودی تعداد بیشتری از مقامات کاخ سفید اخراج شوند.
وی که با شبکه خبری ان بی سی نیوز گفت وگو می کرد اظهار داشته »افرادی 
که بیش از همه در پیروزی ترامپ نقش داشته اند، آنچه که ما آن را »دستور کار 
بازگرداندن عظمت آمریکا« می نامیدیم، به آرامی منزوی می شوند و گاهی اوقات 
اخراج شده و یا از مناصب سیاستگذاری کنار گذاشته می شوند«. »گورکا« که پیشتر 
از دستیاران ترامپ در امور امنیت ملی بود همچنین پیش بینی کرده که تا پیش از 
کریسمس، و زمانی که ترامپ متوجه شود دستیاران ارشد کنونی او »توصیه های 

نادرستی به وی می دهند«، تغییرات بیشتری در مقامات کاخ سفید رخ دهد. 
این دستیار پیشین ترامپ در ادامه گفته: »من فکر می کنم که تقریبا تمامی 
تغییرات پرســنل، تغییرات عمده، توسط رئیس جمهوری انجام نشده است، این 
کارها توسط افراد زیر دست وی انجام شده است. من پیش بینی می کنم که شاید 
پیش از کریسمس، رئیس جمهوری افراد عالی رتبه را هم از دولت کنار می گذارد، 

زیرا وی متوجه خواهد شد که در محاصره آنها است.«

مقام اتحادیه اروپا می گوید، 2500 اروپایی برای گروه تروریســتی 
»داعش« در عراق و ســوریه می جنگند و آنها نگران بازگشــت این 

تروریست های خطرناک هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس، »گیلس دی کرچوف« هماهنگ کننده مســایل 
مربوط به مقابله با تروریسم اتحادیه اروپا به روزنامه آلمانی »ولت« گفته، در حال 
حاضر 2500 اروپایی برای گروه تروریســتی داعش می جنگند. وی درباره نحوه 
مقابله با خطرات احتمالی آتی این افراد برای اتحادیه اروپا پس از بازگشت گفت 
»باید همکاری بیشتری در مناطق جنگی صورت بگیرد تا نهادهای اطاعاتی اروپا 
بتوانند اطاعات کاملتری از جمله اثر انگشت این افراد را به دست بیاورند. به همین 

خاطر، تبادل اطاعات فردی)آنها( ضروری است.«
اروپایی ها که زمانی با رژیم صهیونیســتی و آمریکا تبانی کرده بودند و راه را 
برای افراد تندرو باز گذاشته بودند تا به سوریه و عراق بروند، طی سال های اخیر 
ضربات مرگباری را از جانب همین افراد دریافت کرده اند و به نظر می رســد که 
پس از پاک شدن سرزمین های عراق و سوریه از تروریسم، ضربات مهلک تری را 

هم دریافت کنند.

سرویس خارجی-
در پی اعمال تحریم های اقتصادی جدید شورای 
امنیت سازمان ملل علیه پیونگ یانگ، کره شمالی 
تهدید کرد، »اقدامات آتی این کشور باعث خواهد شد 
که آمریکا دردناک ترین تجربه ممکن را داشته باشد.«

شــورای امنیت ســازمان ملل متحد روز دوشــنبه با 
تاش های آمریکا و  به اتفاق آرا با اســتناد به آنچه »تهدید 
شمال شرق آسیا و کل جهان در پی آزمایش های هسته ای 
اخیر کره شــمالی« خوانــده، این کشــور را تحریم کرد. 
تحریم های جدید به شــدت واردات نفت کره شــمالی را 
محدود، صادرات منسوجات این کشور را به طور کلی ممنوع 
و کارگران فعال در خارج از این کشور را به بازگشت به این 
کشور ملزم می کند. برخی نمایندگان کشورهای حاضر در 
شــورای امنیت در اظهار نظرهای پس از تصویب قطعنامه 
اعام کردند، این تحریم ها آن قدر شدید نیستند که آسیبی 
به کره شــمالی برسانند و تنها با هدف هشدار دادن به این 

کشور برای بازگشت به مسیر مذاکره، اعمال شده اند. 
با این حال ،»هان تائه ســانگ« نماینده کره شمالی در 
ســازمان ملل در واکنش به این قطعنامه گفت که »آمریکا 

بازی وحشیانه  ای برای وارونه کردن توسعه قدرت اتمی کره 
شمالی در پیش گرفته اما پیونگ یانگ در این زمینه به تکامل 
رسیده است.« به گفته وی، »اقدامات آتی کره شمالی باعث 
خواهد شــد که آمریکا دردناک ترین تجربه ممکن را داشته 
باشد.« وی به نمایندگی از کشورش شدیدا از قطعنامه جدید 

شورای امنیت علیه کره شمالی انتقاد کرد. 
ذوق زدگی نیکی هیلی

نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل اما بعد 
از پایان نشست شورای امنیت در حالی که بسیار خوشحال 
به نظر می رسید گفت: »اگر کره شمالی به مسیر خطرناک 
فعلی خود ادامه دهد ما فشار را بیشتر خواهیم کرد. انتخاب 
با خودشان است. ما همچنان می گوییم که جهان یک کره 
شــمالی هسته ای را به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد. وقتی 
تحریم های جدید به تحریم های قبلی اضافه شود 90 درصد 
صادرات کره شــمالی ممنوع خواهد شد و از آن جلوگیری 

می شود.« 
قطعنامه تلطیف شده بود

خبرگزاری رویترز نیز نوشــت، این قطعنامه پیشنهاد 
آمریکا بود اما به نسبت پیش نویس اولیه تغییرات زیادی در 

آن صورت گرفت. در پیش نویس اولیه کیم جونگ اون رهبر 
کره شمالی، هواپیمایی ملی این کشور و همچنین کاهش 
صادرات نفت به این کشور نیز هدف تحریم ها بود اما در طرح 
نهایی و با فشار دیگر اعضای شورای امنیت )چین و روسیه( 

این بندها حذف شد. 
این قطعنامه نهمین قطعنامه شورای امنیت علیه پیونگ 
یانگ از سال 2006 است. این قطعنامه در واکنش به ششمین 
آزمایش هسته ای کره شمالی صادر شده است که حدود ۱0 
روز پیش توســط پیونگ یانگ انجام شد. آخرین آزمایش 
کره شمالی یک بمب هیدروژنی بسیار قوی بود که انفجار آن 
در زیر زمین زلزله ای به قدرت 6/3 ریشتر ایجاد کرده بود.

واکنش ها
به دنبال تصویب قطعنامه تحریم های جدید علیه کره 
شمالی در شورای امنیت سازمان ملل، چندین کشور جهان 
از جمله هم پیمانان آمریکا در آسیا از تصویب این تحریم ها 
استقبال کردند. ژاپن و کره جنوبی گفتند اگر پیونگ یانگ 
دست از پیشبرد تهاجمی تسلیحات هسته ای و موشک های 
بالســتیکش برندارد آماده اعمال فشــارهای بیشــتر علیه 
پیونگ یانگ هســتند. دولت کره جنوبی نیز اظهار داشت: 

»کره شــمالی باید بفهمد که به چالش کشیدن بی محابای 
صلح بین الملل تنها تحریم های بین المللی شدیدتر علیه آن 
را موجب خواهد شــد.« با این حال کاخ ریاست جمهوری 
کره جنوبی اعام کرده »تنها راه برای آنکه پیونگ یانگ به 
انزوای دیپلماتیک خود پایان داده و از فشــارهای اقتصادی 
رهایــی پیدا کند پایان دادن به برنامه هســته ای خود و از 

سرگیری گفت وگو است.« 
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز از این قطعنامه استقبال 
کرده و گفته: »این مهم است که سیاست های کره شمالی 
را با تحمیل سطح باالتری از فشارها تغییر دهیم.« نماینده 
چین در ســازمان ملل نیز از همه طرف ها خواست، هر چه 

زودتر به میز مذاکرات برگردند. 
»لیو جیه یــی« همچنین از همه طرف های درگیر در 
موضوع تنش ها در شبه جزیره کره خواست آرامش خود را 

حفظ کنند و بر تنش ها نیفزایند.
پیش از این چین و روسیه با ارائه پیشنهادی مشترک 
درخصوص تنش ها در شــبه جزیره کره، خواســتار تعلیق 
همزمان آزمایش  موشکی، اتمی کره شمالی به موازات تعلیق 
مانورهای نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی شده بودند.

شورای امنیت سازمان ملل سرانجام پس از هفته ها 
انفعال و  پس از کشــته شدن3500 نفر و فرار کردن 
370 هزار تن دیگر از مسلمانان میانمارتصمیم گرفت 
امروز نشستی را برای بررسی! این فاجعه برگزار کند.
کشتار مسلمانان میانمار تبدیل به یک تراژدی بین المللی 
شده اســت. این تراژدی واکنش های مختلفی را به همراه 
داشته است و حتی داالیی الما رهبر بوداییان تبت نیز ضمن 
محکوم کردن این فاجعه اعام کرده که اگر بودا نیز زنده بود 

به کمک مسلمانان میانمار می شتافت. 
رهبر معظم انقاب نیز دیروز اعام کرد که این جنایت 
به معنای مرگ جایزه صلح نوبل است چرا که این جنایت ها 
تحت رهبری آنگ ســان ســوچی برنده این جایزه صورت 
می گیرند. اما با این وجود شــورای امنیت سازمان ملل به 
عنوان مهمترین رکن این ســازمان در 20 روز گذشته که 
دور جدید خشونت های علیه مسلمانان شروع شده و بیش 
از 3500 تن کشته و 3۷0 هزار نفر فراری شده اند هیچ اقدام 
عملی انجام نداده است و در سایه فشار ها امروز قرار است در 

مورد این جنایت نشست برگزار کند.
 نشستی که هنوز مشخص نیست چه کمکی به مسلمانان 

میانمار خواهد کرد.

سرویس خارجی-
دیده بان حقوق بشــر اعــالم کرده ائتالف 
ســعودی در حمالت 2 ماه اخیر در یمن، 3۹ 
غیرنظامی از جمله 26 کودک را کشته و جنایات 
جنگی مرتکب شده است بنابراین سازمان ملل 

باید نام این کشور را به لیست سیاه بازگرد اند.
در حالی که حمات کور ائتاف سعودی به یمنی ها 
از دو سال و نیم قبل همچنان ادامه دارد، حاال دیدبان 
حقوق بشــر بر وقوع ارتــکاب »جنایات جنگی« این 
ائتاف در یمن برای چندمین بار تاکید کرده است. به 
گزارش رویترز، دیدبان حقوق بشر، ائتاف به رهبری 
ســعودی در جنگ یمن را بــه جنایات جنگی متهم 

کرده است.
 طبق اعام این نهاد حقوق بشری، فقط در حمات 
هوایی دو ماه اخیر ائتاف سعودی، 39 یمنی از جمله 

26 کودک جان خود را از دست داده اند.
بنا به اعام دیدبان حقوق بشر، ائتاف سعودی 5 
حمله هوایی »عامدانه« یا »ناشــیانه« هم به 4 منزل 
مسکونی و یک خواربار فروشی در یمن انجام داده که 
در این حمات مغایر با قوانین جنگ، جان غیرنظامیان 
گرفته شــده است. »ســارا لیا ویتسون« مدیر بخش 

خط و نشان اتمی پیونگ یانگ برای آمریکا همزمان با تصویب تحریم های شورای امنیت

پس از قتل عام 3000 مسلمان

شورای امنیت باالخره تصمیم گرفت 
نسل کشی میانمار را بررسی کند !

دستیار اخراجی ترامپ فاش کرد

موج تازه اخراج ها از کاخ سفید
در راه است

درخواست دیده بان حقوق بشر از سازمان ملل
برای بازگرداندن آل سعود به لیست قاتالن کودکان یمنی

مقام اروپایی اعالم کرد
وحشت اروپا از بازگشت 

2500 داعشی چشم آبی به خانه!

اتحادیه های کارگری فرانســه با برپایی اولین تظاهرات سراسری 
خود علیه ماکرون، اعتراض خود را با »اصالح قوانین کار« اعالم کردند. 
»ماکرون« که چند ماهی اســت به قدرت رسیده، به سرعت در حال از 

دست دادن محبوبیت خود است.
در حالی که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانســه قصد دارد سیاســت های 
ریاضتی را در قالب »اصاحات« در قوانین بازار کار و  اشتغال اجرا کند، این مسئله 

با مخالفت و اعتراض کارگران و اتحادیه کارگری روبرو شده است. 
آخرین خبر ها حاکی اســت ، تظاهرات اتحادیه هــای کارگری در  پاریس 
به خشســونت و درگیری با پلیس کشیده شــد.  در ارتباط با شمار زخمی های 
احتمالی این زد و خورد گزارشی نرسید.نظرسنجی که نتایج آن اخیرا منتشر شده 
شامل دیدگاه های پیچیده و متفاوت رای دهندگان فرانسوی درباره اصاح قانون 
کار اســت. در حالی که حدود 60 درصد مردم فرانسه با اصاح قانون کار توسط 
ماکــرون به طور کلی مخالفت کرده اند. ولی زمانی که با اقدامات خاص دولت به 
طور کامل آشــنا شده اند، با اکثر آنها موافقت کرده اند، ماکرون قصد دارد اجرای 
اصاحات جدید قانون کار را از 22 سپتامبر)3۱ شهریور( آغاز کند. اما بر اساس 
گزارش های کارگران و اتحادیه های کارگری فرانسه که با این اصاحات مخالفند 
دیروز در سراســر این کشــور به خیابان ها ریختند و اولین اعتراضات سراسری 
بــر ضد »ماکرون« را رقم زدند.کارگران خواســتار توقف اجرای این اصاحات از 
سوی رئیس جمهور جوان خود هستند.»فیلیپه مارتینز«، رئیس اتحادیه کارگری 
سی جی تی، اصاحات مورد نظر دولت فرانسه را یک »کودتای اجتماعی« خوانده 
است. این اعتراضات در بخش های حمل ونقل ریلی، نفت و برق رقم خورده است. 
اتحادیه کارگری »ســی جی تی« که از آن به عنوان بزرگ ترین اتحادیه کارگری 
فرانسه یاد می شود پیش از این از کارگران این کشور خواسته بود تا ضمن برپایی 
اعتصاب، در اعتراض به سیاســت های ریاضتی دولت در اجتماعاتی اعتراض آمیز 

گردهم آیند.

دیروز در سراسر فرانسه برگزار شد

 اولین تظاهرات علیه »ماکرون«
در اعتراض به سیاست های ریاضت اقتصادی

به گزارش ایســنا، اعضای شورای امنیت سازمان ملل 
امروز نشستی را درباره خشونت ها در میانمار برگزار می کنند. 
این نشســت به درخواست انگلیس و سوئد و در پی تشدید 
نگرانی های بین المللی از افزایش خشونت ها در ایالت راخین 

در غرب میانمار برگزار می شــود. سفیر انگلیس در سازمان 
ملل اعام کرده: »این نشست نشانگر نگرانی شدید شورای 
امنیت از وضعیت نابسامان بسیاری از روهینگیایی هایی است 

که برای فرار از ایالت راخین تاش می کنند.«

»زید رعد الحسین«، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان 
ملل نیز روز دوشنبه با ابراز نگرانی نسبت به این مسئله اعام 
کرد »مسئله اقلیت روهینگیا در میانمار نمونه ای کاسیک از 
عملیات پاکسازی نژادی است.« شورای امنیت در ماه گذشته 
میادی نیز نشستی محرمانه درباره میانمار برگزار کرده بود 
اما هیچ بیانیه ای در این باره صادر نشــد. سفیر انگلیس در 
سازمان ملل هم گفته امیدوار است در نشست شورای امنیت 
توافقی کلی در این باره حاصل شود. برخی منابع اما به نقل 
از »دیپلمات های سازمان ملل«، اعام کرده اند چین مخالف 

دخالت شورای امنیت در این مسئله است!
از ســوی دیگر»فدریکا موگرینی« مســئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای از دولت میانمار خواست 
تا ریشــه ها و پیامدهای بحران قومیتی در استان راخین را 
در مدت زمان هفته جاری بررســی کرده و به آن رسیدگی 
کند. بنا بر گزارش خبرگزاری »اسپوتنیک«، موگرینی تأکید 
کرده که »از دولت میانمار انتظار دارد که گام های الزم برای 
رسیدگی به دالیل و نتایج فاجعه نسل کشی در منطقه راخین 

را در عرض یک هفته بردارد.«
آمریکا پیش از این اعام کرده است میانمار را به خاطر 

نسل کشی مسلمانان سرزنش نمی کند!

حقوق  دیدبان  خاورمیانه 
بشــر در این مورد اعام 
کــرده: »ایــن موضوع بر 
فوری  بازگشتن  ضرورت 
ائتاف سعودی به فهرست 
شرم«  »لیست  ســالیانه 
سازمان ملل)لیست سیاه 
ناقضــان حقوق کودکان( 
تاکید می کند. خرداد سال 
گذشته بان کی مون دبیر 
کل سابق ســازمان ملل 
اعتراف کرد، برداشتن نام 
ائتاف تحت امر عربستان 
از این فهرســت سیاه، به 
دلیــل تهدیدهای برخی 
کشورها از جمله عربستان 
مبنی بر قطع حمایت های 
ملل  از ســازمان  مالــی  

صورت گرفته اســت. این اعتراف رســوایی بزرگی را 
برای سازمان ملل رقم زد.

از سوی دیگر، مرکز قانونی حقوق و توسعه یمن در 

آخرین آمار خود از تلفات حمات عربستان و ائتاف 
آن به یمن پس از گذشت 900 روز متوالی اعام کرد، 
بیــش از ۱2 هزار و 90۷ نفر از غیرنظامیان یمنی از 

جمله ۷6۸ کودک و 9۸0 زن کشته و 2۱ هزار و ۱65 
نفر دیگر از شــهروندان یمنی از جمله 59۸ کودک و 
2 هزار و ۱49 زن زخمی شده اند. )البته برخی آمارها 
شمار شهدا را بیش از ۱5 هزار نفر ذکر کرده اند( مرکز 
حقوق و توسعه یمن در ادامه گزارش خود اعام کرده 
که طی این مدت، ۱5 فرودگاه، ۱4 بندر، یک هزار و 
94۱ جاده و پل، ۱65 ایســتگاه و نیروگاه برق، 409 
منبع و کانال آب، 3۷2 شبکه و ارتباطات و یک هزار 
و 645 تاسیســات دولتی در استان های مختلف یمن 

تخریب شده است.
 در ادامه گزارش آماری این مرکز قانونی می خوانیم 
406 هزار و 2۸9 منزل مســکونی و ۷۷3 مسجد نیز 
در حمات ســعودی ویران و یا دچار آسیب دیدگی 
شده اند. 269 بیمارستان و مرکز بهداشت، ۷9۱ مدرسه 
و موسسه آموزشی، ۱۱4 تاسیسات دانشگاهی، 240 
مرکز گردشــگری، ۱03 مرکز ورزشی و 26 موسسه 
رســانه ای در اســتان های مختلف یمــن نیز ویران 
شــده اند. عاوه بر آن، حدود ۱200 مدرسه به دلیل 
آسیب دیدگی ناشی از حمات عربستان، برای آموزش 
مناسب نیستند و حدود یک میلیون و ۸00 هزار کودک 

یمنی نیز مجبور به ترک تحصیل شدند.

پــس از مخالفت های داخلــی در منطقه 
کردستان عراق و شــهر »مندلی« با برگزاری 
همه پرسی استقالل در منطقه مذکور، شهروندان 
عرب ساکن استان کرکوک هم با این همه پرسی 
مخالفت کردند. بارزانی گفته قصد ندارد کرکوک 

را به دولت مرکزی عراق پس دهد!
در حالــی که به ســوم مهر یعنــی روز برگزاری 
همه پرسی استقال کردستان عراق نزدیک می شویم، 
مخالفت ها با این همه پرسی در درون و یا حاشیه های 

این منطقه بیشتر می شود.
به گزارش فارس، شــهروندان عرب ساکن استان 
کرکوک از اربیل خواستند در مورد برگزاری همه پرسی 
جدایی در این استان، تجدیدنظر کند. استان کرکوک 
هر چند بخشی از منطقه خودمختار کردستان عراق 
محسوب نمی شود، ولی »مسعود بارزانی« رئیس این 
منطقه به همراه »نجم الدین کریم« استاندار کرکوک، 
قصد دارند در این استان نیز همه پرسی برگزار کنند 
تا بدین ترتیب، زمینه های ادغام این استان نفت خیز به 
منطقه خودمختار فراهم شود. پیش از این، شهروندان 
ترکمن استان کرکوک هم به برگزاری این همه پرسی 
اعتراض کرده بودند. »یوسف محمد« رئیس پارلمان 
منطقه کردستان عراق نیز ضمن مخالفت با برگزاری 

بعد از ترکمن ها و پارلمان کردستان عراق

عرب های کرکوک  هم همه پرسی استقالل کردستان را تحریم کردند

پارلمان عراق هم برگزاری همه پرسی استقالل را غیرقانونی می داند

این همه پرسی، آن را 
زمینه ساز بی ثباتی در 
عراق و منطقه دانست.

ســاکن  کردهای 
لــی«  مند « شــهر 
در اســتان »دیالــه« 
عراق هــم با برگزاری 
تظاهرات، با همه پرسی 
لفــت  مخا مذکــور 
کرده اند.کارشناســان 
می گویند، چون مبنای 
مطالبــه بارزانی برای 
همه پرسی،  برگزاری 

قومیتی  است، این مسئله زمینه ساز بحران های زیادی 
در عراق و منطقه خواهد بود.

از بغداد نیز خبر رسیده، ۱20 نماینده پارلمان این 
کشور از رئیس پارلمان خواستند مخالفت پارلمان را با 

همه پرسی مذکور اعام کند.
شکایت از بارزانی

در بغداد همچنین، حزب »الوفاء الوطنی العراق« 
علیه بارزانی و استاندار کرکوک به دادگاه فدرال عراق 
شکایت کرد. این حزب اعام کرده، دادخواست خود را 

با استناد به ماده اول قانون اساسی عراق تنظیم کرده 
است. این ماده می گوید، جمهوری عراق به عنوان یک 

نظام فدرال واحد و مستقل و دارای حاکمیت است.
آماده باش ارتش عراق

از ســوی دیگر خبر رسیده دولت عراق ارتش این 
کشور را در طول مرزهای منطقه خودمختار کردستان 
عراق تقویت کرده تا جلوی حمله احتمالی نیروهای 

پیشمرگ به کرکوک را بگیرد.
بــه گزارش ایســنا، یک منبــع نظامی گفت که 

نیروهــای ارتش عراق هم اکنون در منطقه مذکور در 
حال آماده باش هستند. 

 ایــن منبع نظامی که نام وی ذکر نشــده، اعام 
کرده که آزادسازی شهرســتان »الحویجه« با الحاق 
مجــدد کرکوک به خاک عراق و دولت مرکزی همراه 
خواهد بود. الحویجه هم اکنون در اشغال داعش است 
و در کرکوک نیز نیروهای پیشمرگ کرد حضور دارند.
بارزانــی نیز یکبار دیگر اعام کــرد که برگزاری 
همه پرسی، حق قانونی مردم منطقه کردستان عراق 

است.
گفتنی اســت در میان کشــورهای خارجی تنها 
آل ســعود و رژیم جعلی صهیونیستی موافق برگزاری 

همه پرسی استقال در کردستان عراق هستند.
در آخرین موضعگیری صهیونیســت ها، »ایلیت 
شــاکید« وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی مجددا 
حمایت صریح اســرائیل را از برگزاری همه پرســی 
در منطقه خودمختار کردســتان عــراق اعام کرد. 
»شــاکید« گفت: »ما قویا از استقال کردستان عراق 
حمایت می کنیم.« کارشناسان می گویند، پس از افول 
داعش در منطقه، رژیم صهیونیســتی به دنبال یک 
بحران جایگزین می گردد و در حال حاضر به مسئله 
جدایی طلبی در کردستان عراق دل  خوش کرده است.

روسیه
خبرگزاری »تاس«: مشــاور همکاری های نظامی رئیس جمهوری روســیه 
گفته مســکو قرارداد فروش 50 فروند جنگنده را با قاهره امضا کرده و صادرات 
این جنگنده هم اکنون آغاز شــده است. وی عاوه بر این از امضای قراردادی با 
قزاقســتان برای فروش جنگنده های سوخو-30 به این کشور خبر داده و اعام 
کرده که قرار اســت بر اساس این قرارداد، مسکو ۱2 فروند از این جنگنده را در 

اختیار قزاقستان قرار دهد.
اسپانیا

دویچه وله: استقال طلبان کاتالونیا به مناسبت روز ملی  ایالت کاتالونیا با شعار 
»رای خواهیم داد« تظاهرات گسترده ای را برگزار کردند و خواهان برگزاری همه پرسی  
جدایی از اسپانیا برای روز یکم اکتبر )9 مهر ماه ( شدند. تظاهرات دوشنبه، ششمین 

راهپیمایی متوالی استقال طلبان است که در بارسلون برگزار می  شود.
ترکیه

رویتــرز: دادگاه در ترکیــه به ادامه حبس 5 تــن از کارکنان و خبرنگاران 
روزنامه جمهوریت تا زمان کامل شــدن تحقیقات حکم داده اســت. دادستان 
ترکیه در مجموع به دنبال 43 ســال حبس برای کارکنان محبوس این روزنامه 
است. گروه های حقوق بشری و متحدان غربی ترکیه نسبت به نقض حقوق بشر 
تحت ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان اعتراض دارند. پس از وقوع کودتای 
20۱6، 50 هزار نفر زندانی شده اند و نزدیک به ۱50 رسانه تعطیل شده و ۱60 

روزنامه نگار بازداشت شده اند.
عربستان

شبکه تلویزیونی الحدث: دستگاه امنیتی سعودی از خنثی کردن طرح داعش 
برای حمله به وزارت دفاع در ریاض خبر داده اســت. این دســتگاه در بیانیه ای 
تصریح کرده: »دو مهاجم انتحاری قبل از آنکه موفق شوند به دو مقر وابسته به 
وزارت دفاع سعودی حمله کنند بازداشت شدند. دو کمربند انتحاری، بمب های 
دست ساز و تعدادی ساح گرم و سرد به همراه این دو نفر کشف و ضبط شد.«

آفریقا
 روســیا الیوم: به دنبال اعمال فشارهای کشورهای عربی و فلسطین، وزارت 
خارجه رژیم صهیونیستی اعام کرده نشست سران اسرائیل و آفریقا لغو و به زمانی 
نامشخص موکول شده است. قرار بود نشست توسعه و امنیت سران آفریقا- اسرائیل 
در اکتبر آتی)مهرماه( در توگو با مشارکت تعدادی از مقامات آفریقایی برگزار  شود.

لهستان
ایســنا: پارلمان لهستان می گوید آلمان باید بابت خسارت هایی که در طول 
جنگ جهانی دوم به بار آورده به لهستان غرامت بپردازد. اکنون در ورشو، سخن 
از ۸40 میلیارد یورو درمیان است. بخش زیادی از جمعیت 35 میلیونی لهستان 

در سال ۱939 پس از لشکرکشی ارتش آلمان نازی کشته شدند.

طالبان به کاروان ارتش آمریکا زد
13 نظامی کشته و 11 تن زخمی شدند

در بگرام


