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زدوخورد شدید انقالبیون بحرین
با نیروهای آل خلیفه در میدان لؤلؤ

نیروهــای امنیتــی رژیم آل خلیفه بــا حمله به 
تظاهرکنندگانی که در حال حرکت به ســوی میدان 
لؤلؤ منامه بودند، با آنان به شدت درگیر شدند. شماری 
از تظاهرکنندگان سیاه پوش در این درگیری ها زخمی 

شدند.
نیروهای امنیتــی رژیم آل خلیفه به تظاهرکنندگانی که 
قصد داشــتند خود را به محل میدان لؤلؤ در منامه، که قبال 
کانون تجمع مخالفان دولت بود برســانند حمله و چند نفر را 

زخمی کرده اند. نیروهای امنیتی برای سرکوب تظاهرکنندگان 
از گلوله های ســاچمه ای و گاز اشک آور به صورت گسترده ای 
اســتفاده کردند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نیروهای 
امنیتی رژیم آل خلیفه در روستای »نویدرات« نیز به عزادارانی 
که برای سوگواری شهادت امام حسین)ع( گرد هم آمده بودند 
حمله کردند. در روســتای »مالکیه« نیز گزارش شده، پلیس 
برخورد خشــنی با تظاهرکنندگان داشــته که طی آن چند 
تظاهرکننده بر اثر برخورد گلوله های ساچمه ای زخمی شده اند.

پاکستان نخست وزیر هند را
تروریست و قاتل مسلمانان خواند

وزیر خارجه پاکستان در ادامه درگیری های 
لفظی این کشــور با هند، نخست وزیر هند را 
»تروریست« خواند و گفت که او در قتل و کشتار 

مسلمانان دست داشته است.
به گزارش تسنیم، »خواجه آصف« گفت، »نارندرا 
مودی« یک تروریســت اســت و او در قتل و کشتار 
مسلمانان بســیاری دست داشته است.خواجه آصف 

در این رابطه توضیحی نداد، اما به نظر می رســد که 
منظورش مربوط به زمانی است که »نارندرا مودی« 
ریاســت حزب »بی جی پی« را برعهده داشته و هنوز 
به قدرت نرســیده بود. پاکستان و هند بر سر منطقه 
کشــمیر، با هم اختالف دارند و اخیرا رئیس جمهور 
آمریکا به تحریک هند، »حزب المجاهدین« کشمیر 

را یک گروه تروریستی اعالم کرده است.
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کوبا
ایسنا: منابع آمریکایی می گویند دولت ترامپ تصمیم گرفته تا از کوبا بخواهد 
60 درصد از دیپلمات های سفارتخانه اش در واشنگتن را از آمریکا خارج کند. این 
طرح از ســوی رئیس جمهور آمریکا و در واکنش به اقدامی مشابه از سوی دولت 
هاوانا صورت می گیرد.  این درخواست همچنین پس رفت دیگری در روابط میان 
دو کشــور محسوب می شــود که در دوران اوباما پس از گذشت 50 سال روابط 

دیپلماتیک خود را از سرگرفته بودند.
نیجریه

دیلی تراست: مسلمانان نیجریه مراسم عاشورای امسال را در بیش از 60 شهر 
این کشور برپا داشتند. این مراسم از سوی جنبش اسالمی نیجریه سازمان دهی 
شده بود و شرکت کنندگان در آن ضمن برگزاری مراسم سوگواری خواهان آزادی 
»شــیخ زکزاکی« از روحانیان شیعه و سرشناس این کشور شدند که بیش از دو 
سال است با وجود حکم دادگاه عالی »آبوجا« همچنان در حبس به  سر می برد. 
سخنگوی جنبش اسالمی نیجریه در بیانیه ای اعالم کرده مراسم عاشورا فرصتی 
منحصر به فرد برای نشــان دادن به جهانیان اســت که جنبش اسالمی نیجریه 
عاری از خشونت بوده و اگر به آنها امکان اجرای فرایض مذهبی داده شود، هیچ 

اتفاقی نخواهد افتاد.
یمن

ســبا: ســتاد فرماندهی مرکزی آمریکا اقدام نیروهای یمنی در ساقط کردن 
یک فروند پهپاد جاسوسی این کشور در منطقه »جدر« را تأیید کرده است. این 
پهپاد حدود ساعت 11 صبح یکشنبه در منطقه ای پرازدحام در ورودی های صنعا  
ســرنگون شده است. »ارل براون«، سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در 
واکنش به گزارش های منتشر شده درباره ساقط شدن این پهپاد گفته: »ارزیابی 
ما این است که یک فروند هواپیمای بدون سرنشین ام کیو 9 در غرب یمن مورد 

هدف قرار گرفته است.«
قطر

الیوم الســابع: رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داده بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی سلسله تماس هایی با قطر، ترکیه و دیگر طرف های 
بین المللی به  خاطر تحویل گرفتن اجســاد سربازان اسرائیلی داشته است. شبکه 
تلویزیونی رژیم صهیونیســتی هم در این بــاره اعالم کرده »صدها تن از اعضای 
ســازمان های یهودی فعال در آمریکا تظاهرات گسترده ای مقابل سفارت قطر در 
واشنگتن به راه انداختند و از دوحه که نخستین حامی مالی جنبش حماس است، 
خواستند تا اجساد دو سرباز به نام »اوران شاؤل« و »هدار جولدین« که این جنبش 

در غزه در اختیار دارد را تحویل اسرائیل دهند.
آمریکا

اسپوتنیک: آژانس همکاری امنیت دفاعی آمریکا با انتشار بیانیه ای اعالم کرده 
کــه »وزارت خارجه آمریکا با فروش حدود 4000 بمب هدایت شــونده و دقیق 
و تجهیــزات مرتبط با آن به ارزش 800 میلیون دالر به اســترالیا موافقت کرده 
اســت.« دراین بیانیه آمده: وزارت خارجه آمریکا موافقت نهایی خود را با فروش 
تجهیزات نظامی به استرالیا از جمله بمب های هدایت شونده جی بی یو 53 بی  به 
ارزش تقریبی 815 میلیون دالر اعالم کرده اســت. عالوه بر فروش 3900 فروند 
بمب هدایت شونده، این قرارداد شامل فروش 30 دستگاه خودروی آزمایش هدایت 

بمب ها و آموزش تعمیر و خدمات مربوط به این تجهیزات نظامی خواهد بود.

سرویس خارجی-
واکنش ها به مرگبارترین حادثه تیراندازی تاریخ 
آمریکا که طی آن مردی 64 ساله با 23 قبضه سالح و 
72 دقیقه تیراندازی جان صدها غیرنظامی آمریکایی 

را گرفت یا زخمی کرد، همچنان ادامه دارد.
 در حالی که ترامپ در حال شاخ و شانه کشیدن برای 
سایر دولت هاست و به مشاورینش توصیه می کند که در 
مذاکرات تجاری وی را »دیوانه« نشــان دهند تا بتوانند 
با ترســاندن امتیاز بگیرند و طرفداران نژادپرستش نیز با 
اســلحه گاه و بیگاه در خیابان ها رژه می روند، خبر رسید، 
آمریکا در شوک مرگبارترین تیراندازی جمعی تاریخ این 

کشور فرو رفته است. 
کشــتار روزانه شهروندان با اسلحه در آمریکا به امری 
کاماًل طبیعی بدل شده چرا که خرید، فروش و نگهداری 
سالح در این کشور آزاد است. به گفته هیالری کلینتون 
ســاالنه 33 هزار نفر و به طور روزانــه 90 نفر در آمریکا 
با شــلیک اسلحه کشته می شوند. طبق آخرین مطالعات 
انجام گرفته در آمریکا نیز به طور میانگین در هر روز 23 
کودک در حوادث مختلف تیراندازی در آمریکا جان خود 
را از دست می دهند. بر اساس این آمار به طور تقریبی از 
هر 8400 فقره تیراندازی صورت گرفته در نقاط مختلف 
آمریکا در ســال 2015 تعداد 1/458 مورد منجر به فوت 
شده است. این آمار حتی از آمار تلفات نظامیان آمریکایی 
در طول یک دهه گذشــته در افغانستان هم باالتر است. 
البی سنگین کارخانه های اسلحه سازی اما، بزرگترین مانع 

برای کنترل فروش سالح در آمریکا عنوان شده است.
آخرین قمار آقای مولتی میلیونر

گزراش های جدید از تیراندازی شوک آور روز دوشنبه 
»الس وگاس« نشــان می دهد »اســتفان پدوک«، عامل 
تیراندازی مرگبار که 59 نفر را کشــت و 530 نفر دیگر 
را مجروح کرد، یک »مولتی میلیونر قمار باز« بوده اســت 
که پیش از اقدام به آخرین قمار خونین خود، 10 چمدان 

حاوی 23 اسلحه به داخل هتلی که در آن پناه گرفته بود، 
برده اســت. برادر وی روز دوشنبه اعالم کرد، استفان 64 
ساله، میلیون ها دالر از طریق معامالت امالک و مستغالت 
بدست آورده است. وی همچنین 2 هواپیما و تعدادی ملک 

در سراسر آمریکا دارد. 
برخی گزارش ها نیز حاکی اســت وی موفق شده 23 
قبضه اسلحه را به داخل هتلی که در آن اقامت داشته ببرد و 
از پنجره طبقه سی و دوم هتل، به سمت جمعیتی که برای 
تماشای کنسرت در فضای باز آمده بودند، تیراندازی کند.

 وی همچنیــن مهمات دیگری با خود به داخل هتل 
برده و به همین دلیل توانسته است به طور مکرر در مدت 
زمان 72 دقیقه، تیراندازی کند. جسد »پدوک« در طبقه 
32 هتل »ماندلی بِی« پیدا شد و پلیس و مقامات آمریکایی 
معتقدند که وی خودکشی کرده است.  پیش از این گفته 

می شد پلیس آمریکا وی را از پای درآورده است.
 »پدوک« که پیشتر به عنوان حسابدار برای شرکت 

الکهید مارتیــن کار می کرده هیچگونــه پرونده جنایی 
نداشــته اســت؛ در اداره پلیس الس وگاس غیر از تخلف 
معمولی رانندگی چیز دیگری درباره »اســتیفن پادوک« 

ثبت نشده است. 
با وجــود اینکه گروه تروریســتی داعش در ادعایی، 
مســئولیت این حمله را بر عهده گرفته است، اف بی آی 
اعــالم کرد هیچ مدرکی دال بر ارتباط عامل تیراندازی با 
داعش یافت نشده است. پلیس آمریکا پیشتر اعالم کرده 
بود  در جســتجوی یک زن آسیایی تبار به نام »ماری لو 
دانلی« اســت که در هنگام تیراندازی همراه فرد مهاجم 
بوده، اما تحقیقات نشان داد که وی ارتباطی با تیراندازی 
نداشته است. در عین حال هنوز مواردی وجود دارد که برای 
پلیس و کارشناســان مبهم باقی مانده است. از جمله این 
موارد انگیزه عامل این حمله است و این موضوع همچنان 
نامشخص اســت که عامل حمله به تنهایی این حمله را 

برنامه ریزی کرده بود یا همدستی داشته است.

واکنش ها
اما با گذشت یک روز از این جنایت هولناک واکنش ها 
نیز همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ در کنفرانس خبری 
درباره تیراندازی در شهر الس وگاس گفت: »آنچه در الس 
وگاس روی داد یک اقدام کامال شرورانه بود.« نانسی پلوسی 
رئیس اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا هم در 
نامه ای به »پل رایان« رئیس این مجلس از وی خواســت 
فوراً کمیته ای درباره خشونت ناشی از حمل سالح تشکیل 
دهد. پلوسی در این نامه »تشکیل فوری کمیته منتخب 
برای بررسی خشونت سالح در آمریکا« و »تصویب قانون 
بررسی سوابق افراد برای دریافت سالح« موسوم به »قانون 
کینگ - تامپســون« را خواستار شد. اوباما رئیس جمهور 
سابق آمریکا نیز تیراندازی الس وگاس را »تراژدی بدون 

توجیه« خواند.
فرماندار ایالت کانکتیکات نیز در واکنش به این حادثه 
گفت: »شــرم بر آمریکایی ها که دیگر کشورها را به علت 
مشکالت داخلی تخطئه می کنیم اما خودمان از پس اصالح 
قوانین کنترل سالح بر نمی آئیم. »دانی یل مالوی«، افزود: 
»باید از اشتباهاتی این چنینی درس بگیریم این یک اشتباه 
است. نمی توانیم به افراد اجازه دهیم ده ها قبضه از چنین 
سالح هایی در اختیار داشته باشند. این سالح ها به خودی 

خود سالح های کشتار جمعی به شمار می آیند.« 
»دانــی یل مالوی« در ادامه افــزود: هنوز در آمریکا 
بیــش از 40 درصد ســالح ها بــدون در نظــر گرفتن 
سوءپیشینه افراد به فروش می رسد. هنوز هم سالح ها در 
فروشــگاه های اینترنتی به فراوانی عرضه می شوند بدون 
اینکه پیشــینه خریدار بررسی شــود. هنوز هم در برخی 
ایالت ها نمایشگاه هایی برای فروش سالح برگزار می شود و 
بدون در اختیار داشتن هیچگونه اطالعات پیش زمینه ای، 
سالح به فروش می رسد. افرادی که بیمار هستند در آمریکا 
می توانند ســالح تهیه کنند و ما نمی توانیم قوانین را در 

سطحی ملی اصالح کنیم.«

واکنش ها به مرگبارترین حادثه تیراندازی تاریخ آمریکا

فرماندار آمریکایی: شرم بر ما، دنیا را تخطئه می کنیم 
اما از پس مشکالت خودمان برنمی آئیم

عامل تیراندازی الس وگاس که 23 قبضه سالح به همراه داشته؛ به مدت 72 دقیقه مشغول شلیک به مردم بود.

درخواست سید حسن نصراهلل از یهودیان برای ترک فلسطین 
اشغالی در رسانه های جهان به ویژه رسانه های رژیم صهیونیستی 

بازتاب بسیار گسترده ای داشته است.
ســید حسن نصراهلل در ســخنرانی روز عاشــورا، با اعالم به اینکه 
»نتانیاهو و ترامپ منطقه را به سمت جنگی جدید می برند« از یهودیان 
خواســته بود تا »حساب خود را از حساب صهیونیست ها« جدا کنند و 
»به کشورهایی که از آنجا آمده اند« بازگردند »تا هیزم آتش جنگی که 

دولت احمق نتانیاهو برای آنها به بار می آورد«، نباشند. 
به گزارش صداوســیما، دبیرکل حزب اهلل لبنان همچنین گفته بود 
اگر نتانیاهو جنگی را در این منطقه راه بیندازد شاید آنها فرصتی برای 
ترک فلســطین نداشته باشــند و هیچ جای امنی در فلسطین اشغالی 

برای آنها نباشد.
چند روز پس از این اظهارات خبر رســید، رسانه های صهیونیستی 
و آمریکایی در کنار مقامات رژیم صهیونیســتی این تهدیدات را جدی 

گرفته و به آن واکنش نشان داده اند.
در همین رابطه آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفته: 
»اگر جنگ آتی رخ بدهد با جنگ های قبلی کامال متفاوت خواهد بود، 
ارتش اســرائیل نمی تواند جنگی طوالنی را اداره کند هر جنگی باید از 
همان لحظه اول با کارآمدسازی تمامی نیروهای نظامی در سطح عالی 
اداره شــود.« وی در عین حال اضافه کــرده که در جنگ بعدی فقط 

نظامیان صهیونیســت نیستند که مورد حمله قرار می گیرند بلکه جان 
همه صهیونیست ها در خطر خواهد بود. 

برخی تحلیلگران منطقه غرب آســیا نیز اظهار داشتند، سیدحسن 
نصراهلل با تمایز بین صهیونیســت ها و یهودیان، استراتژی تفکیک بین 
جبهه دشمن را مطرح و رویارویی را محدود به یک میلیون صهیونیست 
و به طور خاص رهبران آنان کرد تا جنگی روانی و رسانه ای علیه دشمن 
باشــد. البته او با این موضع خود نشان داد جان انسان ها با هر عقیده 
ای ارزشمند است و نبرد ما با اشغالگری و ریشه اصلی مشکالت یعنی 
تفکر صهیونیســتی و طرح استعماری آمریکا و انگلیس است که حتی 

یهودیان هیزم آن شده اند. 
گفتنی است سیدحسن نصراهلل حتی در بین صهیونیست ها نیز به 
عنوان یک »انسان راستگو که به همه آنچه می گوید عمل می کند« شهره 
اســت، لذا چنین تهدیداتی همواره از سوی آنها جدی گرفته می شود. 

تاسیسات آمونیاک حیفا با همین تهدیدات نصراهلل جمع آوری شد.

درخواست نصراهلل از یهودیان برای ترک اسرائیل
وحشت را بر سرزمین های اشغالی حاکم کرد

سرویس خارجی-
آل ســعود در حالی اصالحات ناگهانی خود را  برای هموار کردن راه 
رســیدن به پادشاهی کلید زده است که طی 48 ساعت گذشته مناطق 

مختلف یمن را 39 نوبت بمباران کرده است! 
عربســتان در روزهای اخیر به یکبــاره تحریم های چند دهه ای علیه زنان را 
برداشــته و حقوقی به زنان این کشور اعطا کرده است که به اعتقاد برخی، نوعی 
نقشــه از سوی ملک سلمان برای انحراف افکار عمومی از مشکالت داخلی باشد. 
زنان طی همین چند روز گذشــته و  پس از 8 دهه اجازه رانندگی پیدا کردند، 
اولین سخنگوی زن در سفارت عربستان در آمریکا انتخاب شد، اجازه فتوای زنان 
در عربســتان صادر شد و چندین نمونه دیگر که به نوعی از تالش »بن سلمان« 
برای هموار کردن مسیر پادشاهی خود حکایت دارد. اما در حالی که این اصالحات 
به ســرعت در جریان است و حتی با تمسخر برخی کاربران شبکه های اجتماعی 
همراه شــده، آل سعود به همین ســرعت مشغول کشتار مردم یمن است! برخی 
کارشناســان هم معتقدند احتماالً بن سلمان با این اصالحات به دنبال سرپوش 

گذاشتن بر جنایاتش علیه مردم مظلوم یمن و عوامیه و... است.
بــه گزارش فارس، یک منبع نظامی یمنی دیــروز اعالم کرده جنگنده های 
عربستانی ظرف 48 ساعت گذشته 39 بار مناطق مسکونی در استان های صعده، 
عسیر و حجه را بمباران کردند. طبق این گزارش در ادامه تجاوز نظامی سعودی ها 
به یمن، جنگنده های این کشور روز گذشته )دوشنبه( بیش از 18 نوبت مناطق 
مختلف در دو اســتان صعده و عســیر را بمباران کردند و 11 نوبت هم به ناحیه 
»باقم« حمله و مناطق مسکونی و غیرنظامی در مناطق آل مغرم، السره، الحماقی 
و القهر را بمباران کردند. این منبع آگاه یمنی همچنین با  اشاره به اینکه منطقه 
المنزاله در ناحیه الظاهر نیز شاهد 5 حمله و منطقه الربوعه در استان عسیر شاهد 
2 حمله هوایی بوده، خاطرنشان کرد: »در این حمالت شماری از شهروندان یمنی 
کشته و زخمی شدند.« تصاویر منتشر شده اجساد سوخته مردم بی دفاع یمن را 

درحالی که بعضاً زیر آوار قرار دارند، نشان می دهد.
منبع مذکور در ادامه اظهار داشته: »یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی 
یمن هم مواضع و تجمعات نظامیان عربستان و هم پیمانانش را در مناطق الرمضه و 
الطوال، در جیزان را هدف گرفتند.« وی با  اشاره به اینکه »درپی این حمله موشکی 
شماری از نظامیان عربستانی و مزدوران هم پیمانش کشته یا زخمی شدند.« گفت: 
»بالگردهای آپاچی عربستان با 15 موشک منطقه الرمضه را موشک باران کردند.« 
به گفته منبع مذکور یگان موشکی ارتش یمن همچنین مواضع ارتش عربستان در 
مناطق المخروق، الطویل، السدیس، الفواز و ارتفاعات رجال، واقع در استان نجران را 
هم هدف گرفت و خساراتی به آنها وارد کرد. این درحالی است که دیگر یگان های 
ارتش و کمیته های مردمی و انقالبی یمن نیز در صحرای میدی، مواضع نظامیان 
ائتالف عربی به رهبری عربستان را در شمال این منطقه بیابانی گلوله باران کرد.

آل سعود همزمان با اصالحات اجتماعی
قتل عام مردم یمن را شدت بخشید!

پلیس جمهوری آذربایجان امســال هم ده ها نفر از شیعیان 
این کشــور را به جرم عزاداری برای امام حسین)ع( دستگیر و 

زندانی کرد!
دولت جمهوری آذربایجان، شــیعیان این کشــور را تحت فشارهای 
شــدیدی قرار می دهد طوری که حتی عزاداری برای امام حسین )ع( هم 
در این کشور شیعه و مسلمان تحمل نمی شود.  پایگاه اینترنتی »نور« در 
این رابطه تصاویری از برگزاری تجمع مراســم عاشورا در محوطه اطراف 
امام زاده »بی بی رحیمه)س(« نارداران منتشر کرده است. طبق این گزارش 
عزاداران حســینی در نارداران با سردادن نوحه های عاشورایی، با نداهای 
»لبیک یا حسین)ع(«، »طوفان و باد فرومی خوابد، اما مکتب حسین )ع( 
آرام نمی گیرد«، »زینبم من، زینب بال دیده ام - من در این وطن، بسیار 

جفا دیده ام« به سینه زنی پرداختند.
به گزارش تســنیم این پایگاه اینترنتی همچنین اعالم کرده به رغم 
ممنوعیت حرکت دســته های عزاداری در جمهوری آذربایجان، دســته 
عزاداری مردم در شهر »گنجه« و در شب تاسوعا با وجود ممانعت نیروهای 
پلیس و قشون داخلی وزارت کشور جمهوری آذربایجان به حرکت درآمد. 
دسته عزاداران حسینی در شهر گنجه نیز با عبور از سد نیروهای پلیس 
وارد محوطه »امامزاده ابراهیم« گنجه شــد و به عزاداری پرداخت. شمار 
زیادی از اهالی گنجه با ورود به محوطه امامزاده ابراهیم)ع( شب را تا صبح 
در آنجا ماندند و در صبح روز عاشــورا خواستار باز شدن در این امامزاده 
شدند. نیروی پلیس گنجه اما پس از مراسم با استفاده از تصاویر دوربین 
مداربسته، نزدیک به 30 نفر از اهالی شهر گنجه را که تصاویرشان ضبط 

شده بود، دستگیر کردند.
برخی رســانه ها همچنین از اعمال فشــارهای پلیس و وجود فضای 
خفقان در مناطق مختلف جمهوری خودمختار نخجوان در روز عاشورا و 
بازداشت شماری از فعاالن مراسم های عزاداری در نخجوان خبر داده اند. 
مثــال پایگاه اینترنتی »پرس - آذ« خبر داده »مدیران مدارس در شــهر 
لنکران برای جلوگیری از حضور دانش آموزان در مساجد و مراسم عزاداری، 
جریمه های سنگین مالی 1700 مناتی از والدین شماری از دانش آموزانی 
که در مساجد دیده شده اند، اخذ کرده اند. همچنین دوتن از اهالی لنکران 
به نام های واصف و توران، به علت برگزاری مراسم عزاداری در منازل خود 
دســتگیر و به 30 روز بازداشت محکوم شده اند. نیروهای پلیس لنکران 
تمامی پرچم های »یاحسین)ع(« و »یا ابوالفضل)ع(« و پارچه های سیاه 
را از ســردر مساجد جمع آوری کرده اند و از ورود دانش آموزان به مساجد 
جلوگیری کرده و جوانانی را که لباس هایشان نوشته های عاشورایی داشته 

است، بازداشت کرده اند.«
گفتنی است رژیم صهیونیستی چند سالی است روابط مرموز و نزدیکی 

با دولت آذربایجان برقرار کرده است!

اینجا جمهوری آذربایجان است
جایی که مردم به خاطر عزاداری برای حسین)ع( 

زندانی می شوند

هزاران نفر از مردم منطقه کاتالونیای اسپانیا در اعتراض به خشونت 
پلیس در جریان برگزاری همه پرسی جدایی دست به اعتصاب و تظاهرات 

زده اند.
در حالی که دولت اســپانیا تحت فشار شــدید بین المللی برای حل و فصل 
بدتریــن بحران سیاســی خود در دهه های اخیر قرار دارد، هــزاران نفر از اهالی 
کاتالونیا دیروز)سه شنبه( با مشارکت در یک در اعتصاب سراسری و گسترده  در 
محکومیت خشــونت نیروهای پلیس در همه پرسی جدایی شرکت کردند دیروز 
همزمان با این اعتصاب برای دومین روز متوالی هزاران تن از معترضان در شــهر 
بارسلونا در مقابل مقر پلیس ملی اسپانیا در این شهر تجمع کردند تا به اقدامات 
سرکوبگرانه و خشن نیروهای پلیس در روز برگزاری همه پرسی کاتالونیا اعتراض 
کنند. این تظاهرکنندگان در جریان تجمع در شهر بارسلونا مرکز کاتالونیا اقدام به 
سر دادن شعارهایی علیه پلیس اسپانیا کرده و آنها را »نیروی  اشغالگر« خوانده و از 
آنها خواستند تا کاتالونیا را ترک کنند. همچنین اعتراضاتی در نزدیکی حوزه های 
رای گیری که  در روز یکشنبه پلیس با خشونت جلوی برگزاری همه پرسی در آنها 
را گرفت، برگزار شد. گفتنی است پلیس اسپانیا روز یکشنبه و در جریان برگزاری 
همه پرسی با استفاده از باتوم و گلوله های پالستیکی به معترضان و شرکت کنندگان 
در این همه پرسی حمله کرد که موجب زخمی شدن بیش از 890 شهروند شد. 
اقدامات پلیس اسپانیا انتقادهای برخی کشورهای جهان را برانگیخت اما اتحادیه 
اروپا و بیشتر دولت ها از موضع دولت اسپانیا حمایت کردند. دولت مرکزی اسپانیا 
متعهد شده تا از جدایی کاتالونیا از کشور جلوگیری کند چون این منطقه خودمختار 
یک پنجم سرانه تولید ناخالص ملی اسپانیا را در دست دارد و از ذخایر غنی برخوردار 
است. رهبران کشورهای اروپایی در حالی از سرکوب استقالل طلبان اسپانیا حمایت 
کردند که چند روز قبل تر از آن، به صورت پنهانی طرح تجزیه کردستان عراق را 

با استفاده از همه پرسی اقلیم کردستان کلید زده بودند.

اعتصاب بزرگ کاتاالن ها
در اعتراض به سرکوب وحشیانه جدایی طلبان

فشارها جواب داد
چراغ سبز میانمار برای بازگشت آوارگان مسلمان

پارلمان عراق با تصویب طرحی، عضویت 
منطقه  در  همه پرسی  حامی  کرد  نمایندگان 

کردستان عراق را به حالت تعلیق درآورد.
پارلمان عراق دیروز با تصویب طرحی، عضویت 
آن دســته از نمایندگان کرد را که موافق برگزاری 
همه پرســی جدایی در کردستان عراق بودند را به 

حالت تعلیق درآورده است.
به گــزارش ایســنا، پیش از ایــن نمایندگان 
شیعه و ســنی عراق تصمیم گرفته بودند از ورود 
نمایندگان کرد طرفدار تجزیه کردستان، به داخل 

جلســه پارلمان ممانعت کنند. این در حالی است 
که »حزب دموکرات کردســتان عراق« که تحت 
رهبری »مســعود بارزانی« قرار دارد، پیش از این 
اعالم کرده بود، نمایندگان وابسته به این حزب را 
به پارلمان عراق برنمی گرداند. همه پرسی غیرقانونی 
جدایی سوم مهر در مناطق شمالی و کردنشین عراق 
برگزار شده است. از آن زمان تاکنون، روابط میان 
اربیل و بغداد تیره شده و یک حالت انسداد سیاسی 
میان آنها پیش آمده است. این وضعیت، کار را برای 
دولت خودمختار و شخص بارزانی سخت کرده است.

عضویت اعضای کرد پارلمان عراق
به حال تعلیق درآمد

سرویس خارجی-
االزهر مصر با صدور بیانیه ای رسمی درخواست 
جدایی منطقه خودمختار کردســتان عراق را نقشه 
استعمارگران برای تجزیه کشورهای عربی و اسالمی 

دانست.
نهاد االزهر مصر هم با صدور بیانیه ای، به همه پرســی 
جدایی ســوم مهر در کردســتان عراق، واکنش نشان داده 
است. براســاس این بیانیه، درخواست های جدایی طلبانه، 
نقشه استعمارگران برای تجزیه کشورهای عربی و اسالمی 
است. به گزارش تسنیم، بیانیه مذکور در ادامه، توضیح داده 
که »بهانه این تجزیه طلبی نیز طایفه و نژاد اســت.« االزهر 
همچنین، بر وحــدت و تمامیت ارضی عراق تاکید کرده و 
در رابطه با اهتزاز پرچم رژیم صهیونیستی در اربیل تصریح 
کرده: »این امر نشــان می دهد که دســت های پنهان برای 

تحقق طرح تجزیه طلبانه در کار است.«
گفتنی است در روزهای منتهی به سوم مهر )روز برگزاری 
همه پرسی جدایی(، جریان هایی در اربیل و کردستان عراق با 
در دست گرفتن پرچم رژیم صهیونیستی، تظاهرات کردند 
و برخی از مقامات منطقه خودمختار کردســتان عراق نیز 
علنا از حمایت تل آویو از همه پرســی، تقدیر کردند و حتی 
رژیم نامشروع صهیونیستی را »جواهر خاورمیانه« خواندند.

در بیانیه االزهر از مردم عراق خواسته شده وحدت میان 
خود را حفظ کنند.

دولت عراق پس از برگزاری همه پرسی، آن را غیرقانونی 
خواند و اعالم کرد که در مورد نتیجه همه پرســی، با اربیل 
مذاکره نخواهد کرد. مرجعیت عراق نیز اخیرا علیه همه پرسی 

کردستان موضع گرفت و آن را غیرقانونی دانست.
عالوه بر بغداد، ایران و ترکیه نیز همه پرسی را غیرقانونی 
خواندند. »باقر بوزداغ« سخنگوی دولت ترکیه دیروز بار دیگر 
اعالم کرده »همه پرسی در منطقه شمال عراق غیرقانونی و 

مغایر با قانون اساسی این کشور است.«

وی در کنفرانس خبری خود در آنکارا گفته: »آماده ایم 
براســاس تحوالت، تصمیمات الزم را درباره منطقه شمال 
عــراق اتخاذ کنیم. ما با دولت مرکزی عراق درباره تحوالت 
شمال این کشور هماهنگ هستیم... حرف و حدیث ها درباره 
دخالت نظامی ترکیه در شمال عراق بی پایه و اساس است.« 
وی افــزود: »تا زمانــی که دولت کردســتان عراق از 
همه پرسی عقب نشــینی نکند، هیچ ارتباطی با این دولت 

نخواهیم داشت.«
»مولود چاوش اوغلو« وزیرخارجه ترکیه نیز گفته: »هنوز 
دیر نشده و دولت »مسعود بارزانی« رئیس منطقه )کردستان 
عراق( می تواند بحــران به وجود آمده را برطرف کند... اگر 
اربیل از اشتباه فعلی اش بازگردد، ما نیز روابط مان را به حالت 

قبل برمی گردانیم.
سایر رویدادها

* روزنامــه »الوطن« چاپ ســوریه نوشــته: آمریکا و 
همپیمانان آن برای جبران شکســت های تروریست ها در 
منطقه، از طرح تجزیه عراق حمایت می کنند و همه پرسی 

در همین چارچوب، صورت گرفته است.
* تروریســت های داعش ســه حلقه چاه نفت واقع در 
نزدیکی شــهر »الحویجه« را به آتش کشیدند. این شهر در 

اشغال داعش قرار دارد.

واکنش رسمی االزهر به همه پرسی کردستان عراق:

جدایی طلبی نقشه استعمار برای تجزیه کشورهای اسالمی است

ترفند رئیس جمهورآمریکا برای گرفتن امتیاز ازکشورها

ترامپ: بگوئید من دیوانه ام امتیاز بگیرید!
رئیس جمهور آمریکا به مشــاور ارشدش 
دستور داده حین انجام مذاکره و برای گرفتن 
امتیاز از کره جنوبــی در توافق تجاری با این 

کشور، او را فردی دیوانه معرفی کند!
 رســانه های آمریکایی که مدتی اســت با انتشار 
خبر از جلسات غیرعلنی و محرمانه مقامات آمریکایی 
خبرســاز می شــوند این بار اعــالم کرده اند »دونالد 
ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا در جلســه ای که چند 
هفته پیش در دفتر کارش برای رایزنی درباره توافق 
تجاری سئول، واشنگتن برگزار شده به یکی از مشاوران 
ارشــدش دستور داده برای امتیازگیری از طرف های 
مذاکره او را فردی »دیوانه« و »غیرقابل پیش بینی« 

معرفی کند.
خبرگزاری تســنیم در این باره  به نقل از شــبکه 
خبری »آکســیوس« نوشته: این نشست در شرایطی 

دولت میانمار تحت فشارهای بین المللی سرانجام مجبور شد اعالم 
کند،  مهمترین اولویت کشورش در شرایط کنونی بازگرداندن آوارگان 
روهینگیایی است. صدها هزار مسلمان روهینگیایی از ترس جان خود 

به بنگالدش گریخته اند.
تسنیم به نقل از رویترز نوشته، »میانمار روز دوشنبه به آژانس آوارگان سازمان 
ملل اعالم کرد اولویت مهم این کشــور بازگرداندن آوارگان روهینگیایی است که 
به بنگالدش گریخته اند ولی برای برقراری ثبات و آرامش در استان راخین هنوز 
کارهای زیادی الزم اســت که انجام شود. بنگالدش و میانمار روز دوشنبه توافق 
کردند تا کارگروهی را با هدف برنامه ریزی برای بازگشت هزاران مسلمان روهینگیا 
تشکیل دهند.« »وین میات« وزیر اتحادیه میانمار در همین ارتباط و در سخنانی 
در کمیته اجرایی آژانس پناهندگان سازمان ملل در شهر ژنو تاکید کرد: »اولویت 
فوری و بعدی ما بازگرداندن آوارگانی اســت که بــه بنگالدش گریخته اند. روند 
بازگشت آوارگان روهینگیا می تواند هر زمانی برای کسانی که مایل به بازگشت به 
میانمار باشند، آغاز شود. روند راستی آزمایی آوارگان بر اساس توافقنامه دولت های 
میانمار و بنگالدش در ســال 1993 میــالدی خواهد بود.« وی در ادامه تصریح 
کرد: »هر کســی که به عنوان یک پناهجو در میانمار تایید شود، می تواند بدون 
هیچ مشکلی وارد کشور شود و با اطمینان کامل امنیت وی تضمین خواهد شد.« 
ســازمان ملل برآورد کرده بیش از 507 هزار مســلمان روهینگیا وارد بنگالدش 
شده اند. این در حالی است که پس از اینکه روز یکشنبه، صحبت هایی از جانب یک 
وزیر بنگالدشی در مورد توافق اولیه با مقامات میانمار به منظور بازگشت مهاجران 
مسلمان مطرح شد، آوارگان روهینگیایی اعالم کردند هیچ اعتمادی به صحبت های 
مقامات کشورشان ندارند چون اصوالً آنها، مسلمانان را شهروند میانمار نمی دانند 
و از فرصت کوچ اجباری قوم روهینگیا را از دســت نخواهند داد. ارتش میانمار با 
حمایت »آنگ سانگ سوچی« رهبر این کشور در کنار بودائیان افراطی چند ماهی 
است شدیدتر از گذشته در حال نسل کشی مسلمانان و آتش زدن خانه و زمین های 
آنها هســتند. انتشار تصاویر این جنایات هولناک موجی از اعتراض های گسترده 

مردمی و دولتی علیه دولت جنایتکار میانمار به راه انداخته است.

برگزارشــده که مقام های ارشد دولت 
ترامــپ مشــغول مباحثاتــی برای 
تصمیم  گیــری درباره ماندن در توافق 
تجــاری آمریکا و کره جنوبی یا خروج 
از آن بودنــد. منابع آگاه در گفت وگو 
با »آکســیوس« روایتی از رایزنی های 
مقام های دولت ترامپ در این نشست 
عنوان کرده اند که کاخ سفید تاکنون 
آن را تکذیب نکرده است . محور بحث 
این بوده که آیا آمریکا بایستی از توافق 
تجاری با کره جنوبی خارج شود یا خیر؟

»جیمــز متیــس« ، »ســانی پــرود«، »رکس 
تیلرسون«، و »رابرت الیتیزر« که به ترتیب وزیردفاع، 
وزیر کشاورزی، وزیر خارجه و نماینده تجاری آمریکا 
هستند، مقام های ارشد حاضر در این نشست عنوان 

شده اند.
ترامپ در این نشســت به نماینده تجاری آمریکا 
گفته: 30 روز فرصت دارید، و اگر از آنها امتیاز نگیرید، 
از توافق تجاری با کره جنوبی خارج می شوم. الیتیزر 

هم در پاسخ گفته: بسیار خوب، پس من به کره ای ها 
می گویــم که 30 روز مهلت دارند. ترامپ در ادامه با 
قطع حرف های او می گوید: » نه، نه، نه. شــما نباید 
اینطوری مذاکره کنی، نباید به آنها بگوئی که 30روز 
مهلت دارند. به آنها می گویی، این آدم دیوانه است و 

هرلحظه ممکن است از توافق خارج بشود.
متاســفانه برخی از مدعیان اصالحات هم پس از 
اینکه رفتارهای ترامپ را مشاهده کرده بودند می گفتند 
» ترامپ دیوانه است و نباید سر به سرش گذاشت« تا 
بدین ترتیب کسانی را که خواستار مقابه با به عهدی ها 
و فشارهای پسابرجامی آمریکا می شدند، ترسانده و به 

روند امتیازدهی یک طرفه ادامه دهند. 
ترامپ پیش از اینکه یک احمق باشد، یک تاجر 
و کاســب شیاد است که از سیستم سیاسی حاکم بر 

آمریکا بیرون آمده است. 


