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با صدور بیانیه ای جنبش عدم تعهد نیز
همه پرسی تجزیه کردستان عراق را مردود خواند

 کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نیز، همه پرسی 
تجزیه کردستان عراق را مردود خوانده و بر ضرورت 
حفظ وحدت سیاسی و حاکمیت ملی عراق تأکید کردند. 
به نوشته وبگاه »بغداد تودی«، دفتر هماهنگ کننده این 
جنبش دیروز )شنبه( با انتشار بیانیه ای بر ضرورت پایبندی 
کامل به وحدت سیاســی عراق و حاکمیت ملی این کشور 
تأکید کرده و اعالم کرد همه  پرسی جدایی منطقه کردستان 
عراق را به رســمیت نمی شناسد.جنبش عدم تعهد در این 

بیانیــه همچنین از حمایت کامــل خود از عراق در زمینه 
مقابله با تروریسم خبر داد. در این بیانیه از مقامات و رهبران 
کردستان عراق خواسته شــده است گزینه های جایگزین 
جدایی را که گفت وگوهای مســتمر با دولت مرکزی عراق 
است قبول کنند. جنبش عدم تعهد تأکید کرد که همه پرسی 
اخیر کردستان عراق، در سایه جنگ با داعش و گروه های 
تروریستی دیگر که همچنان ادامه دارد روابط بین اربیل و 

بغداد و همسایگان را پیچیده خواهد کرد.

خسارت 30 میلیارد دالری شرکت های اروپایی
 از تحریم اقتصادی روسیه

بر اســاس بررســی های جدید، اتحادیه اروپا 
همچنان از ادامه تحریم های اقتصادی روسیه که با 

هدایت آمریکا وضع شده است متضرر می شود.
بررسی های دانشــگاه اقتصاد اتریش که به درخواست 
پارلمان اروپا انجام گرفته نشــان می دهد از ســال ٢٠١٤ 
میالدی که اتحادیه اروپا به دلیل بحران اوکراین روسیه را 
مورد تحریــم قرار داد تاکنون بیش از ٣٠ میلیارد یورو به 
شرکت های اروپایی ضرر رسیده است.طبق این بررسی، از 

ســال ٢٠١٤ میالدی صادرات اروپا به روسیه ١5/7 درصد 
در سال کاهش داشــته و با اعمال تحریم ها به ٤٠ درصد 
رسیده است. براین اساس در سال ٢٠١٣ میالدی صادرات 
اروپا به روســیه ١٢٠ میلیارد یورو بوده که در سال ٢٠١٦ 
میالدی این رقم به 7٢ میلیارد یورو کاهش یافته است.در 
سال ٢٠١٤ میالدی اروپا و آمریکا تحریم  اشخاص حقیقی 
و شرکت های روســی را آغاز و سرانجام تمامی ارگان های 

اقتصادی این کشور را تحریم کردند.
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عراق
باشــگاه خبرنگاران جوان: آیت اهلل سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان 
عراق، از »فداکاری ها و جانفشــانی های نیروهــای عراقی در آزاد کردن 
شــهرهای عراق از جمله شــهر حویجه« قدردانی کرد. نماینده آیت اهلل 
سیســتانی در خطبه های نماز جمعه در صحن شریف حسینی کربالی 
معلی گفت: »مرجعیت عالی قدر به ملت شریف عراق و قهرمانان نیروهای 
مسلح و نیروهایی که آنها را در رسیدن به پیروزی های اخیر و آزاد کردن 
شهر حویجه و روستاهای اطراف آن از دست تروریست های داعش یاری 
کردند، قدردانی می کند و امیدوار اســت که به زودی مناطق باقیمانده در 

سیطره تروریست ها نیز آزاد شود.«
میانمار

ایسنا: شبه نظامیان روهینگیایی)ارتش رهایی بخش آراکان( دیروز اعالم 
کردند که آماده اند تا به هرگونه ابتکار عمل صلح از ســوی دولت میانمار 
پاســخ دهند. ســخنگوی دولت میانمار تاکنون در این باره به اظهارنظر 
نپرداخته است. ارتش رهایی بخش آراکان دولت میانمار را به قتل،  آتش 
زدن روستاها و تجاوز به عنوان ابزاری برای خالی کردن روستاهای راخین 

از مسلمانان روهینگیایی متهم کرده است.
انگلیس

تسنیم: ترزا می  نخست وزیر انگلیس در سخنانی تاکید کرد همچنان 
به عنوان رهبر به فعالیت سیاسی اش ادامه می دهد تا ثبات را حاکم کند. 
اظهارات ترزا می  پس از آن بیان شــده که رهبر سابق حزب محافظه کار 
اعالم کرد، ٣٠ نماینده حامی و مخالف برگزیت خواســتار برکناری ترزا 
می  از قدرت هستند. اقتدار ترزا می  پیش از این نیز به واسطه درخواست 
برای برگزاری انتخابات زودرس و در آستانه مذاکرات برگزیت با اتحادیه 

اروپا با کاهش روبه رو شده بود.
بحرین

المنار: نیروهای امنیتی بحرین شــنبه شب تظاهرات مردم در جزیره 
ستره را که خواهان اجرای اصالحات در کشور و آزادی زندانیان سیاسی 
بودند، ســرکوب کردند. تظاهرات کننــدگان پرچم های بحرین و تصاویر 
آیت اهلل عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را در دست داشتند و نیروهای 
امنیتی نیز به سمت آنها گاز  اشک آور و گلوله ساچمه ای شلیک می کردند. 
ساکنان شهرک مالکیه نیز تظاهراتی در محکومیت تعرض نیروهای امنیتی 

به مظاهر عاشورایی برگزار کردند.
سودان

العالم: آمریکا تحریم های اعمال شــده علیه سودان را برداشته و علت 
اصلی این اقدام را پیشــرفت سودان در زمینه مقابله با تروریسم و بهبود 
شرایط انسانی عنوان کرده است. آمریکا عالوه بر لغو تحریم های سودان، 
از مقام های این کشور تعهد گرفته است تا قراردادهای تسلیحاتی با کره 
شمالی را متوقف کنند. رئیس جمهور سودان به اتهام کشتار و نسل کشی 

در دارفور از سوی دادگاه بین المللی کیفری تحت تعقیب قرار دارد.
عربستان

رویترز: وزارت خارجه آمریکا قرارداد فروش سامانه های پدافند موشکی 
»تاد« به ارزش ١5 میلیارد دالر به عربســتان را تایید کرد. عربستان در 
حالی توانســت این قرارداد خرید هنگفت را از آمریکا به دست بیاورد که 
روز جمعه در جریان سفر »ملک سلمان« شاه این کشور به روسیه، توافق 
خرید سامانه های پیشرفته پدافند موشکی اس٤٠٠ از مسکو را امضا کرد.

سرویس خارجی- 
ارتش یمــن در جدیدترین واکنش خود به 
حمالت ائتالف سعودی به شهرهای یمن اعالم 
کرده، »عربســتان منتظر عملیات تهاجمی و  

غافلگیرانه ما در عمق خاک خود باشد.«
ســرهنگ دوم شــرف غالب لقمان، ســخنگوی 
نیروهای مسلح یمن می گوید، هدف عملیات نظامی 
یمن در مرحله کنونی »شکســت تجمعات دشمن، 
مقابله با پیشــروی آنها و به شکست کشاندن هرگونه 
افزایش تنش احتمالی نیروهای ائتالف عربی است.« 
بــه گفته وی ایــن عملیات دفاعی تنهــا محدود به 
ممانعت نیست بلکه شامل عملیات هجومی ناگهانی 
به پایگاه های دشــمن در عمق خاک عربســتان نیز 
می شــود.«  این مقام ارشد نظامی که طی هفته های 
گذشته کشورش بارها آماج حمالت نظامی سعودی ها 
بوده به »تخریب پایگاه ها و ساقط کردن جنگنده های 
دشمن« را هم جزو برنامه های ارتش یمن اعالم کرده 

ارتش یمن هشدار داد

حمله غافلگیرانه به عمق خاک عربستان

اسپانیا هنوز از شّر بحران اقتصادی رها نشده، 
با بحرانی تازه به نام »استقالل خواهی« مواجه 
شــده که موافقان و مخالفان زیادی هم دارد. 
طرفداران دو طیف دیروز همزمان به خیابان ها 

آمده بودند تا بر خواسته های خود تاکید کنند.
همه پرسی اســتقالل کاتالونیای اسپانیا و ادعای 
نتیجه 9٠ درصدی آری به جدایی، روز یکشنبه نهم 
مهرماه در حالی برگزار شد که دولت مرکزی به ریاست 
»ماریانو راخوی« به شدت با برگزاری آن مخالفت کرده 
و تمام تــالش خود را برای جلوگیری از برگزاری آن 
به کار بسته بود. وضعیت کاتالونیا اکنون به بحث داغ 
اروپا تبدیل شده اســت و همه از گسترش بی ثباتی 
به وجود آمده از این بحران به سراســر اروپا نگرانند. 
با وجودی که نماینده ای از دولت مرکزی اســپانیا در 
واکنش به اقدامات خشونت بار پلیس عذرخواهی کرد، 

با این حال این کشور همچنان دستخوش ناآرامی است.
طــی یک هفته گذشــته و بعد از ایــن رفراندوم 
هنوز اعتراضات به سرکوب شــدید جدایی طلبان از 
ســوی پلیس که طی آن نزدیک به 9٠٠ نفر زخمی 
شدند فروکش نکرده است. از سوی دیگر مردم سایر 
مناطق اسپانیا نیز نگران ادامه این ناآرامی ها هستند. 
دیروز )شــنبه( اما هزاران نفر با پوشیدن لباس هایی 
ســفید رنگ در مادرید، پایتخت اسپانیا و بارسلون، 
مرکز دولت خودمختار کاتالونیا با شعار »می شه حرف 
بزنیم؟« پیامی به سیاســتمداران اســپانیایی ارسال 
کردند. برگزارکنندگان این راهپیمایی از مردم خواستند 
هیچ گونه پرچمی به همراه نداشــته باشند، نه پرچم 
کاتالونیا و نه پرچم اســپانیا و لباس های سفید رنگ 
بــه تن کنند. این عده نام تظاهرات خود را »وحدت« 

گذاشته بودند.

به نظر می رسد درخواست برگزارکنندگان با اقبال 
مردمی در بارسلون روبرو شد و مردم  این منطقه بدون 
هیچ پرچمی با در دســت گرفتن بادکنک های سفید 
و لباس سفید به خیابان ها آمدند اما تظاهرات مادرید 
با پرچم اسپانیا و شــعار وحدت همراه بود. همزمان 
در مادرید راهپیمایی دیگری هم در حمایت از اتحاد 
اسپانیا و علیه استقالل کاتالونیا برگزار شد. مقام های 
کاتالونیــا می گویند رای »آری« با کســب اکثریت 
پیروز شــد؛ این در حالی اســت که کمتر از نیمی از 
واجدین شرایط در پای صندوق های رای حاضر شدند. 
قانونگذاران جدایی طلب کاتالونیا اکنون در حال بررسی 
این مسئله هســتند که آیا به صورت یکجانبه اعالم 
استقالل کنند یا خیر. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، 
سران کاتالونیا تهدید کرده اند که به صورت یک جانبه 
اعالم استقالل می کنند و »ماریانو راخوی« نخست وزیر 

اسپانیا تالش می کند تا از این اقدام جلوگیری کند.
بدترین بحران اسپانیا

روز جمعه نخســتین نشانه ها از طرفین مبنی بر 
اینکــه آنها می خواهند تا از بحرانــی که به بی ثباتی 
سیاسی در اروپا منجر می شود، جلوگیری کنند.بدترین 
بحران اســپانیا در چند دهه گذشته این نگرانی را به 
دنبال داشــته است که شمال شــرقی این کشور که 
تعداد زیادی گردشــگر را می پذیرد را هم دستخوش 
آشوب شــود. تحوالت کاتالونیا می تواند تاثیر زیادی 
بر اوضاع اقتصادی این کشور و سایر کشورهای عضو 
یورو داشته باشد. کاتالونیا بخش مهمی از درآمدهای 
مالیاتی اسپانیا را تشکیل می دهد و شرکت های بزرگ 
داروسازی و خودروسازی در این منطقه فعالیت دارند.
بسیاری از کارشناســان اروپایی نگران ادامه این 

تجمعات و تکرار ناآرامی های روز همه پرسی هستند.

دولت بغداد با ارســال نامه رسماً از ایران و 
ترکیه خواست گذرگاه های مرزی خود با اقلیم 
کردستان عراق را ببندند و مبادالت تجاری با 

این اقلیم را هم متوقف کنند.
بغــداد از طریق ســفارت های ایــران و ترکیه، از 
دولت های این دو کشور خواست مرزهای خود با منطقه 
کردستان عراق را ببندند و معامالت تجاری را از این 

پس فقط با دولت عراق انجام دهند.
به گزارش ایســنا، »احمد محجوب« ســخنگوی 
وزارت خارجــه عراق طی بیانیــه ای اعالم کرده که 
درخواســت مذکور، به صورت مکتوب صورت گرفته 
اســت. وی گفت که این گذرگاه ها همچنان مسدود 
می مانند تا زمانی که دولــت بغداد کنترل آنها را در 

دست بگیرد.
عالوه بر قطع مبادالت تجاری، هرگونه تعامل در 
حوزه هــای مختلف دیگر نیز میــان ایران و ترکیه از 
یک سو و اقلیم کردســتان عراق، از سوی دیگر قطع 

می شــود و خصوصاً، این دو کشور دیگر از اقلیم نفت 
نخواهند خرید. در همین حال، »رجب طیب اردوغان« 
رئیس جمهور ترکیه گفت: با ایران و دولت عراق درباره 
ســاز و کار ســه جانبه ای برای نظارت بر تحوالت در 

مناطق مرزی توافق کردیم.
درپی برگزاری همه پرســی غیرقانونی جدایی در 
اقلیم کردســتان عراق، مناسبات میان اربیل و بغداد، 

تیره شده است.
پیش از این بغداد از اربیل خواســته بود فرودگاه 
این شــهر و شهر سلیمانیه و همه گذرگاه های مرزی 
اقلیــم در اختیار دولت مرکزی قرار گیرد، اما اربیل از 

اجرای این دستور امتناع کرد.
ماجرای پرچم

جمعه گذشته اما روی تابوت »جالل طالبانی« رهبر 
فقید »اتحادیه میهنی کردستان عراق« به جای پرچم 
عراق، پرچم اقلیم کردستان نصب شده بود. این مسئله 
باعث شد که تلویزیون »االتجاه« عراق پخش مستقیم 

مراسم را نیمه تمام بگذارد. 
در ارتبــاط با این قضیه، »آال طالبانی« از رهبران 
اتحادیه میهنی توضیح داد، درحالی که خانواده طالبانی 
و دفتر سیاسی اتحادیه میهنی خواستار پوشش تابوت 
با پرچم عراق بودند، اداره تشریفات اقلیم کردستان، 

تابوت را با پرچم منطقه کردستان پوشش داد.
آالطالبانی در بیانیه اش افزود: »من شخصاً در آلمان 
به همراه خانواده طالبانی با همان هواپیمای اختصاصی 
خطــوط هوایی عراق و به همراه پیکر مام جالل وارد 
عراق شدم... سرود ملی عراق برای پیکر مام جالل به 
محض ورود به فرودگاه سلیمانیه خوانده شد و برروی 
خودروی حامل پیکر وی، پرچم عراق نصب شده بود 
و پرچم عراق در فرودگاه سلیمانیه و سالن انتظار این 
فرودگاه و ســالن حضور شــخصیت های مختلف که 
برای تشییع پیکر جالل طالبانی از مناطق مختلف به 

سلیمانیه آمده بودند، نیز نصب بود.«
وی افزود: »پیش از پایین آمدن از هواپیمای حامل 

پیکر رئیس جمهور سابق عراق، »شیخ الهور« برادرزاده 
مام جالل با یک پرچم عراق باال آمد تا پرچم را روی 
تابوت قرار دهیم. ما نیز آن را به مســئول تشریفات 
دادیــم، اما ناگهان دیدیم کــه روی تابوت این پرچم 
را نگذاشــته اند. زمانی که از مسئول مذکور دلیل این 
اقدام را پرسیدم، گفت که اداره تشریفات دولت منطقه 
کردســتان مسئول این اقدام است نه تشریفات حزب 

اتحادیه میهنی.«
جالل طالبانی ١١ مهر در آلمان درگذشت.

پاکسازی شهرستان الحویجه
نیروهای ارتش و بســیج مردمــی عراق که اخیراً 
داعش را در شهرستان »الحویجه« واقع در جنوب غرب 
کرکوک شکست داده بودند، دیروز توانستند ارتفاعات 
»حمرین« را نیز از وجود عناصر داعش، پاکسازی کنند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، ارتفاعات 
حمرین از ســال ٢٠١٤ تاکنون تحت اشغال داعش 

قرار داشت.

خطر بی ثباتی بیخ  گوش اروپا

موافقان و مخالفان جدایی کاتالونیا با هم به خیابان ها آمدند

درخواست رسمی عراق از ایران و ترکیه برای بستن مرزها و توقف مبادالت با اقلیم کردستان

است. وی همچنین از اجرای 
برای خنثی  ناگهانی  عملیات 
کردن تجهیزات دریایی دشمن 
برای ممانعت از حمالت آنها 
علیه نیروهای زمینی و مقابله 
با تحرکات دریایی در سواحل 
یمن« خبر داده است. سرهنگ 
لقمان در پایان گفته »تحرکات 
آتی دشــمن با قدرت و ثبات 
مواجه  یمنی  صــادق  مردان 
خواهد شــد، خسارت و ننگ 

برای آنها و پیــروزی از آن قهرمانان مدافع کرامت و 
حاکمیت یمن خواهد بود.«

واکنش آل سعود به اقدام سازمان ملل 
از ســوی دیگر پس از آنکه ســازمان ملل ائتالف 
ســعودی را در لیســت ناقضان حقوق بشر و حقوق 
کودکان وارد کرد طرف های مختلف نســبت به این 

مسئله واکنش نشان دادند. در این گزارش نام ائتالف 
ســعودی به عنوان ناقض حقوق بشر وارد شده است. 
وزارت بهداشــت دولت نجات ملی یمن با بیان اینکه 
»بهای تاخیر یک ساله بازگشت دوباره نام عربستان به 
فهرست سیاه کشتار کودکان را هزاران کودک یمنی 
پرداختند«، تاکید کرده، »درج دوباره نام این کشور در 

لیست سیاه به دلیل جنایت هایی است که روزانه ائتالف 
عربی به رهبری عربستان در یمن مرتکب می شود.« 
عبداهلل المعلمی، نماینده دائم عربســتان در سازمان 
ملل اما در کنفرانس مطبوعاتی خود و در واکنش به 
گزارش ســاالنه دبیرکل سازمان ملل درباره کودکان 
و درگیری های مســلحانه که شامل نام ائتالف عربی 
نیز می باشــد، گفت: »ما با اطالعات و ارقام غیردقیق 
و گمراه کننده در این گزارش به شدت مخالفیم.« این 
کنفرانس مطبوعاتی با حضور عمرو ابوالعطا، ســفیر 
مصر، منصور عیاد العتیبی، سفیر کویت و سفرای یمن 

و امارات و اردن در عربستان برگزار شد. 
  وی در جواب سوال خبرنگار روزنامه القدس العربی 
در خصوص بخش مربوط به نقض کودکان فلسطینی 
در اراضی اشــغالی که در این گزارش وارد شده، هیچ 
واکنشی به این سوال نشان نداد! سفیر کویت و امارات 
نیز هیچ واکنشی نشان ندادند. المعلمی در آخر مدعی 

شد که از این بخش از گزارش اطالعی ندارد!

نماینده جنبش حماس در لبنان در واکنش به درخواســت 
خلع ســالح حماس پس از توافق اخیر با تشکیالت خودگردان 
گفته: »موضوع سالح، خط قرمز حماس و غیرقابل مذاکره است.«

»علــی برکه« نماینده جنبش حماس در لبنان در گفت و گو با ایرنا با 
بیان اینکه سالح، »خط قرمز« این جنبش است تاکید کرده »حماس با 
طرح این موضوع در میز مذاکره کامال مخالف است چرا که سالح مقاومت 

منبع قدرت مردم فلسطین به شمار می آید و قابل مذاکره نیست.«
برکه در ادامه گفته: »تجربه ثابت کرده دشمن صهیونیستی هیچ زبانی 
جز زبان سالح و مقاومت نمی شناسد و تا زمانی که خاک فلسطین در اشغال 
اسرائیل است حماس از حق مقاومت عقب نشینی نخواهد کرد.« سخنان 
برکه در شــرایطی مطرح می شود که »محمود عباس« رئیس تشکیالت 

خودگردان هفته پیش، مخالفت خود را با سالح حماس اعالم کرد.
»برکه« درباره سخنان رئیس تشکیالت خودگردان که گفته بود اجازه 
نخواهد داد تجربه حزب اهلل در غزه تکرار شــود چنین موضع گرفت که 
»موضع محمود عباس چیز جدیدی نیســت و او همواره مخالف مقاومت 
مسلح بوده است. این مسئله یکی از نقاط اختالف بین ابومازن و جنبش 

حماس است.«
وی در ادامه با  اشاره به تالش های آمریکا برای فیصله دادن به مسئله 
فلســطین به نفع رژیم صهیونیستی و ادامه شــهرک سازی ها، آن را از 
مهمترین دالیل تصمیم برای مصالحه گروه های فلســطینی دانســت و 
تاکید کرد »حماس برای نشان دادن حسن نیت خود برای تحقق آشتی 
ملی با خواسته ابومازن برای انحالل کمیته اداری دولتی و جایگزینی آن 

با دولت رامی الحمداهلل در نوار غزه کنار آمده است.«
»علــی برکه« همچنین ابراز امیدواری کرد که طرف های مصالحه به 
شــرط و شروط اعالم شده در آن پایبند بمانند چرا که به گفته وی این 
مصالحه به نفع مردم فلسطین است. وی همچنین گفته »سه شنبه هفته 
آینده گروه های فلسطینی برای حل مسائل مورد اختالف در قاهره تشکیل 
جلسه خواهند داد. این نشست زمینه را برای مصالحه بیش از پیش فراهم 

خواهد کرد و امور را در روند صحیح قرار خواهد داد.«

در پاسخ به محمود عباس
حماس: سالح خط قرمز مقاومت است

هرگز آن را زمین نخواهیم گذاشت

مردم افغانستان در شانزدهمین ســالگرد تهاجم آمریکا و 
هم پیمانانش به کشورشــان دیروز در کابل و در چند شهر دیگر 
این کشــور تظاهرات کردند و خواستار خروج نیروهای اشغالگر 

آمریکایی و ناتو از کشورشان شدند.
دیروز مردم افغانستان پارچه نوشته هایی در دست داشتند که روی آن 
شعارهایی در محکومیت جنایات آمریکا و ناتو در افغانستان نوشته شده بود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در تظاهرات مردم افغانستان که به 
مناسبت شانزدهمین سالگرد تهاجم آمریکا و هم پیمانانش به کشورشان 
صــورت گرفت، مردم فریاد می زدند »این همه ســال جنایت دیگر بس 
است«، »از کشورما خارج شوید.« یکی از معترضان گفت: »هر روز شاهد 
بمباران شهرهایمان هستیم و هزاران تن از مردم بیگناه کشته می شوند. 
تظاهرکنندگان با اشاره به بمباران پی در پی شهرها و روستاهای افغانستان، 

خروج فوری نظامیان خارجی را از کشورشان خواستار شدند. 
از سوی دیگر، حامد کرزای، رئیس جمهور سابق افغانستان با  اشاره به 
حضور آمریکا در منطقه گفت: حقیقت این است که سیاست  آمریکا برای 
برقراری صلح در منطقه شکست خورده و به جای تحت کنترل درآوردن 
تروریســم در منطقه دروازه های بیشتری به روی آنها باز کرده است. وی 
همچنین از هند خواســت که روابط مستقلی با افغانستان داشته باشد و 

برای مبارزه با تروریسم با افغانستان همکاری کند.
کرزای این را هم گفت که اگر هند حمایت کامل خود را برای پایان 
یافتن افراط گرایی نشــأت یافته از پاکستان در منطقه ارائه کند در این 

صورت صلح منطقه به دست می آید.

در شانزدهمین سالگرد تهاجم آمریکا به افغانستان برگزار شد

تظاهرات گسترده در کابل
علیه جنایات آمریکا و ناتو

رئیس مجمع پارلمانی شــورای اروپا پس از سفر به سوریه و 
دیدار با رئیس جمهور این کشور، مجبور به استعفا و کناره گیری 

از پست خود شد.
»پدرو اگرامونت« از زمانی که در ماه مارس )٢9 اسفند و یک فروردین( 
به دمشــق رفت و با »بشار اسد« دیدار کرد، تحت فشار قرار گرفت و به 
فساد هم متهم شــد. به گزارش ایسنا، این پروسه همچنان ادامه یافت 
تا اینکه روز جمعه اگرامونت اعالم کرد اســتعفا داده است! مورد دیگری 
که در این سفر رخ داد و رهبران سیاسی اروپا نمی توانستند اگرامونت را 
ببخشند، این بود که وی دوشادوش نمایندگان دومای روسیه، به دیدار 

بشار اسد رفته بود.
به هر حال، وی جمعه گذشــته در توئیتر خود خبر اســتعفایش را 
اینگونه نوشت: »امروز من به دالیل شخصی تصمیم گرفتم دیگر رئیس 

مجمع پارلمانی شورای اروپا نباشم.«)!(
 مجمع پارلمانی شــورای اروپا دیده بان اصلی مسایل حقوق بشری 
در محدوده یورو است. سران اروپا تالش می کنند با به شکست کشاندن 
دولت »بشار اسد«، تمام جنایات شش ساله خود در سوریه را به گردن او 
بیندازند و او را در دادگاه های فرمایشی خود محاکمه کنند. اما خوشبختانه،  
تحوالت به دلخواه آنها پیش نمی رود. علت عصبانیت سران اروپا از سفر 
اگرامونت به سوریه نیز در همین نکته نهفته است. در سال ٢٠١١ آمریکا،  
اروپا، رژیم صهیونیستی و برخی متحدان منطقه ای آنها توطئه ای را تحت 
نام »النه زنبور« در سوریه به اجرا درآوردند تا نظام قانونی این کشور را 

براندازند. اما این توطئه شکست خورد.

همزمان با حمله مسلحانه به کاخ پادشاهی عربستان در جده و 
کشته شدن دو مامور حفاظت کاخ، نیروهای امنیتی با اعالم حالت 

فوق العاده خروجی های شهر جده را مسدود کردند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، منابع خبــری دیروز از حمله 
مســلحانه به کاخ پادشاهی عربستان در جده خبر دادند. بر اساس اعالم 
رســانه ها، در این حمله که به »قصر السالم« در جده صورت گرفته، دو 
مامور حفاظت کاخ و یک عامل حمله کشته شدند. سایر مهاجمان نیز که 
تعدادشان اعالم نشده از محل متواری شده اند. فعاالن شبکه های اجتماعی 
تصویر شخصی را که روی زمین دراز کشیده منتشر و اعالم کرده اند که 
تروریست مذکور به دست نیروهای گارد پادشاهی کشته شده است. فعاالن 
هشــتگی را در توییتر با عنوان »تالش برای حمله به کاخ السالم« ایجاد 
و اعالم کرده اند »عملیات به کشته شدن یکی از تروریست ها و فرار بقیه 
منجر شد.« هنوز هیچ منبع رسمی صحت این خبر را تأیید نکرده است.
در پی انتشار این اخبار سفارت آمریکا در عربستان به اتباع آمریکایی 

درباره سفر به جده هشدار داد.
 »قصر السالم« در جده عربستان که دیروز هدف حمله مسلحانه قرار 
گرفت، مهم ترین کاخ شــاه سعودی است و اداره دربار و مقر نشست های 
کابینه سعودی در آن قرار دارد. طبق آخرین گزارش ها،  نیروهای امنیتی 
عربستان خروجی های جده را به منظور جلوگیری از فرار مهاجمان، مسدود 
کرده اند. پیش از این خبر اعالم شده بود عربستان دو داعشی را که قصد 
داشتند به وزارتخانه های سعودی حمله انتحاری کنند. دستگیر کرده است.
عربســتان بزرگترین حامی گروه های افراطی و تروریستی در جهان 
اســت و آموزه های وهابیت منبع اصلی فکری پرورش تروریســت ها در 

خاورمیانه است.

رئیس جمهور سابق برزیل می گوید، موضوع 
فســاد مالی تنها یک بهانه بود و علت کودتای 
مجلس و برخی سیاسیون کشورش تالش های 
قاطع او بــرای مقابله بــا طرح های اصالحی 

نئولیبرال ها بود.
»دیلما روسف« رئیس جمهور پیشین برزیل سال 
گذشــته میالدی در یک کودتــای به ظاهر قانونی از 
قدرت برکنار شد. جایگزین وی یعنی »میشل تامر« 
که به کمک آمریکا و دولت های غربی قدرت را در این 
کشــور به دست گرفت، بر اساس اسناد ویکی لیکس 
جاسوس سیا است و اخیرا نیز پرونده فساد مالی وی 

حمله مسلحانه 
به کاخ پادشاهی عربستان در جده
اعالم وضعیت فوق العاده در شهر

رئیس مجمع پارلمانی شورای اروپا
پس از دیدار با بشار اسد مجبور به استعفا شد!

در دادگاه در حال رســیدگی است. وی فساد مالی را 
بهانه ای برای برکناری روسف کرده یود. دیلما روسف، 
اما به تازگی و در مصاحبه با خبرگزاری اســپوتنیک 
برخی از پشــت پرده های برکناری خود را فاش کرده 
و می گوید استیضاحش به خاطر مخالفت قاطعانه اش 
با برنامه های طراحی شــده برای اصالحات اساســی 

نئولیبرال این کشور صورت گرفته است.
روسف گفت: من قربانی »کودتایی« شدم که توسط 
رسانه ها و پارلمان به راه افتاده بود. این »کودتا« به این 
دلیل به راه افتاد کــه ما برای چهار بار متوالی پروژه 
نئولیبرال را مسدود کردیم. این کودتا با هدف اعمال 

روســف از زمان برکناری از راس قدرت به نقاط 
مختلف جهان ســفر کرده و در دانشــگاه های زیادی 
سخنرانی کرده است. وی درباره علت این اقدام خود نیز 
گفت: »هدف اصلی توضیح ویژگی های کودتا، چگونگی 
تکامل آن، اتفاق هایی که در برزیل رخ می دهد و آنچه 
که در آینده در برزیل رخ خواهد داد، است؛ برزیلی که 
سال آینده با انتخابات ریاست جمهوری مواجه خواهد 
بود«. به اعتقاد برخی ازکارشناسان پشت این کودتا نیز 
آمریکا قرار داشــت. برزیل یکی از اعضای اصلی گروه 
»بریکس« اســت که یکی از فلسفه های وجودی اش 

مقابله با آمریکاست!

دیدگاه های نئولیبرال در مفاهیم اجتماعی، اقتصادی و 
ژئوپلتیک صورت گرفته بود و قصد داشت نقش دولت 

برزیل را کاهش دهد.

وزیر دفاع سوریه طی اظهاراتی برای نظامیان 
ارتش در نزدیکی مرزهای فلســطین اشغالی، 
نبردهای کنونی ارتش علیه تکفیری ها را ادامه 

جنگ اکتبر 1973 بر ضد اسرائیل دانست.
سرلشکر »فهد جاســم الفریج« در جمع نظامیان 
سوری مستقر در منطقه »قنیطره« گفت: »ما پیروزی 
در جنگ تشــرین علیه اســرائیل )در سال ١97٣( را 

)اکنون( تکمیل خواهیم کرد.«
وی که این بازدید را به دســتور »بشــار اســد« 
رئیس جمهور ســوریه، و به مناسبت چهل و چهارمین 
سالروز جنگ تشرین ســال ١97٣ انجام داد، تصریح 
کرد: »ملت، ارتش و رهبری ســوریه به )پیروزی( در 
نبرد علیه تروریســم تا ریشــه کن کردن این پدیده، 

اطمینان کامل دارد.«
وی گفت پیروزی های جاری، مکمل پیروزی های 
نبرد تشرین علیه رژیم غاصب صهیونیستی است. این 
نبرد که در ســال ١97٣ رخ داده است، ابتکار عمل را 

به نفع اعراب تغییر داده بود.
عالوه بر وزیر دفاع ســوریه، بســیاری از ناظران و 
کارشناسان بی طرف جنگ علیه تروریسم در سوریه را 

در اصل، نبرد علیه رژیم صهیونیستی می دانند.

دیدار نتانیاهو با تروریست های تکفیری در بیمارستان های سرزمین های اشغالی

هالکت 180 تروریست
ایسنا، اما به نقل از وزارت دفاع روسیه اعالم کرده، 
١8٠ تکفیری وابسته به داعش در حمالت جنگنده های 
ارتش روســیه بــه مواضع تکفیری ها در ســه منطقه 
دیرالــزور، البوکمال و المیادین به هالکت رســیدند. 
»ابوعمر الشیشانی« از سرکرده های داعش نیز یکی از 

این کشته شدگان است.

در این حمله، تعدادی خودرو و سالح سنگین متعلق 
به داعش نیز منهدم شد. پیش از این وزارت دفاع روسیه 
اعالم کرده بــود که داعش تنها حدود 9 درصد خاک 

سوریه را در اشغال خود دارد.
در همین حال، وزارت دفاع روســیه ادعای داعش 
دربــاره ســرنگونی بالگرد روســی در منطقه حماه را 

تکذیب کرد.

ادامه عملیات ارتش سوریه
ارتش ســوریه و نیروهای مقاومت هــم در ادامه 
پیشروی های خود در شرق این کشور، منطقه موسوم 
به »الحزم« در جنوب شــرقی اســتان »حمص« را از 
اشغال داعش خارج کردند. الحزم در شمال غرب شهر 
»القرتین« واقع است. »القرتین« نیز مکانی است که در 

آنجا تروریست های مورد حمایت آمریکا حضور دارند.
در عملیات ارتش سوریه در الحزم، ده ها روستا نیز 
آزاد شدند. همچنین، خبر رسید که ارتش سوریه وارد 
شهر »المیادین« یکی از مهم ترین پایگاه های داعش در 

شرق سوریه شده است.
سایر رویدادها

* وزیر دفاع فرانسه اعالم کرده، 5٠٠ فرانسوی در 
صفوف داعش حضور دارند و علیه ارتش های سوریه و 

عراق می جنگند.
* وزیر خارجه عربستان در مسکو گفته، این کشور 
و روســیه به دنبال یکسان سازی مواضع خود در قبال 

سوریه هستند.
* به گفته »فیصل مقداد« معاون وزیر خارجه سوریه 
علی رغم همکاری آشکار آمریکا با داعش در بادیه )شرق( 

سوریه، ارتش سوریه همچنان درحال پیشروی است.

وزیر دفاع سوریه:

جنگ با تروریست های تکفیری ادامه جنگ با اسرائیل است

دیلما روسف از پشت پرده استیضاحش گفت

مخالفت قاطع با نئولیبرال ها راز کودتا علیه رئیس جمهور سابق برزیل


