
صفحه آخر

حمله راکتی طالبان به
بزرگ ترین پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان

طالبان می گوید بزرگ ترین پایگاه نظامی آمریکا 
 در افغانســتان را مجددا هــدف حمله راکتی قرار

داده است.
پایــگاه نظامی و هوایی »بگرام« در اســتان »پروان« 
افغانســتان، هدف چندین راکت افراد مسلح طالبان قرار 
گرفت.به گزارش تســنیم، »ذبیح اهلل مجاهد« ســخنگوی 
طالبان این خبر را اعالم کرد ولی اطالعات بیشــتری نداد. 
آمریکایی ها هم درمورد تلفات و یا خسارات احتمالی خود 

در پایگاه بگرام، چیزی نگفتند. واشنگتن قصد دارد نیروهای 
آمریکایی را در افغانســتان تقویت کند.منابع آمریکایی و 
ناتو معموال چند روز بعد از وقوع حمله طالبان و یا انفجار 
بمب، تلفات خــود را برمال می کنند. علی رغم 16 ســال 
حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، این کشور هر روز 
ناامن تر از قبل می شــود.حامد کرزای، رئیس جمهور سابق 
افغانســتان چند روز پیش گفته بود، آمریکا باعث ناامنی 

افغانستان شده است.

چالش ترامپ و تیلرسون
بر سر هوش!

رئیس جمهور آمریکا در واکنش به اظهارات وزیر 
خارجــه خود که او را »کندذهن« خطاب کرده بود، 
گفت که حاضر اســت با »رکس تیلرسون« مسابقه 

»بهره  هوشی« بدهد!
به گزارش ایلنا، »دونالد ترامپ« گفت، حاضر است با 
تیلرسون در آزمون بهره هوشی، رقابت کند و وی را در این 
چالش، شکست بدهد. اخیراً خبرهایی به نقل از وزیر خارجه 

آمریکا منتشر شده بود مبنی بر اینکه ترامپ »کندذهن« 
است.رئیس جمهور آمریکا هم در واکنش گفت: من معتقدم 
که این اخبار ساختگی است، ولی در صورتی که وی چنین 
صحبتی کرده باشد، مجبور هستیم که نتیجه آزمون بهره 
هوشی را مقایســه کنیم و در آن صورت، کاماًل مشخص 
می شود که چه کسی برنده خواهد شد. اخیراً شایعه شده 

بود که ترامپ قصد دارد تیلرسون را برکنار کند.
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تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

در اعتراض به اصالحات اقتصادی دولت فرانسه 
دیروز 5 میلیون کارگر فرانســوی در بیش از 130 

شهر این کشور دست به اعتصاب زدند.
امانوئل ماکرون رئیس جمهور تازه کار و جوان فرانسه 
اصالحات ســاختاری گسترده ای را در قوانین بازار کار و 
 اشتغال به اجرا گذاشته که این مسئله با مخالفت و اعتراض 
گسترده کارگران و اتحادیه های کارگری این کشور روبرو 
شده است ماه گذشــته میالدی هزاران کارگر در بیش 
از 1۳۰ شــهر این کشــور به خیابان ها ریختند و قدرت 
خود را به رخ رئیس جمهور جوان این کشــور کشیدند و 
ماکرون را با اولین چالش جدی دوران ریاست جمهوری 

خود روبه رو کردند. 
ماکــرون می گویــد با اصــالح قوانین بــازار کار و 
سیاســت های ریاضتی به دنبال مقابله با نرخ بیکاری 6 
درصدی فرانسه است. نرخ بیکاری فرانسه تقریبا دو برابر 
بیشــتر از آلمان و انگلیس اســت. در قانون کار جدید، 
اختیارات بیشــتری به کارفرمایان داده شــده و همین 
مسئله خشــم اتحادیه های کارگری را برانگیخته است. 
ماکرون این را هم گفته که قصد دارد در راستای اجرای 

همین اصالحات 12۰ هزار نفر از کارمندان بخش عمومی 
فرانســه را یا اخراج کند یا، حقوق آنها را کاهش داده و 

مزایای اشتغال در حوزه عمومی را نیز تغییر دهد.
 برای دیروز )ســه شــنبه ( نیز 9 اتحادیه کارگری 

بخش عمومی فرانســه از کارگران خواسته بودند که به 
مدت یک روز دست به اعتصاب بزنند. شرایط بد کاری، 
کاهش قدرت خرید و حذف 12۰ هزار فرصت شغلی در 
۵ ســال و در مجموع اعتراض به الیحه اصالحی قانون 

کار که به امضای امانوئل ماکرون رسیده از جمله دالیل 
برپایی این اعتصاب سراســری عنوان شده که در 1۳۰ 

شهر جریان دارد.
 بر همین اساس دیروز  حدود ۵/۵ میلیون کارمند و 
حقوق بگیر دولتی در فرانسه به ویژه کارمندان بخش های 
مهم و اســتراتژیک از جمله فرودگاه ها، راه آهن، مترو، 
مدارس و دیگر بخش های آموزشــی بزرگترین اعتصاب 
سراسری خود در 1۰ سال گذشته را برگزار کردند. حدود 
۳۰ درصد از پروازهای داخلی فرانســه لغو شد. همزمان 

تظاهرات بزرگی نیز دیروز در شهر پاریس برگزار شد.
این چهارمین و بزرگترین اعتصابی اســت که طی 
ماه های گذشته در فرانسه و در اعتراض به سیاست های 
دولت این کشور شــکل می گیرد.اعتصاب های گذشته 
موفقیــت زیادی را در تحت فشــار قــرار دادن مقامات 
فرانسوی نداشته است چرا که پیشتر، دیگر اتحادیه های 
کارگری از آنها حمایــت نکردند. محبوبیت ماکرون در 
چند ماه گذشــته در فرانسه به ۳۰ درصد کاهش یافته 
امــا وی همچنان بر اجرای سیاست های اشــتغال خود 

پافشاری می کند.

در اعتراض به سیاست های ریاضتی

5 میلیون کارگر فرانسوی در 130 شهر
دست از کار کشیدند

سرویس خارجی-
پس از قتل عام وحشــیانه هزاران زن و کودک 
مسلمان روهینگیایی، اروپایی ها می گویند پیش نویس 
سند تحریم میانمار را آماده کرده اند آن هم پیش نویس 

تحریم  چند مقام نظامی این کشور را!
در دور جدید نسل کشی مسلمانان میانمار از سوی ارتش 
و بوداییان افراطی  که با حمایت دولتمردان این کشور ادامه 
دارد تاکنــون بیش از 4 هزار نفر کشــته و صدها هزار نفر 
دیگر آواره شــده اند. روستاهای مسلمانان در استان راخین 
سوزانده شده و به صدها زن مسلمان تجاوز گردیده و صدها 
کودک نیز ســالخی شده اند. با این حال جامعه جهانی و به 
ویژه سازمان های بین المللی اقدام عملی برای جلوگیری از 
این فاجعه انجام نداده اند و اتحادیه اروپا نیز که داعیه دفاع 
از حقوق بشر را دارد پس از آواره شدن بیش از نیم میلیون 
نفر به فکر اعمال فشار بر چند نظامی میانماری افتاده است.
به گــزارش خبرگزاری تســنیم، رویتــرز اعالم کرده 
پیش نویس سندی را مشاهده کرده است که نشان می دهد 
اتحادیه اروپا قصد دارد به خاطر عملیات ارتش میانمار علیه 
مسلمانان روهینگیا که موجب بی خانمانی و آواره شدن بیش 

از ۵۰۰ هزار نفر شده، ارتباط و تماس های خود با فرماندهان 
و ژنرال های ارتش میانمار را قطع کند! 

طبق این گزارش، آمریکا و اتحادیه اروپا در حال بررسی! 
تحریم هایی علیه فرماندهان ارتش میانمار هستند. شورای 

وزرای خارجه اتحادیه اروپا قرار است دوشنبه آینده درباره 
میانمار مذاکره کند. البته انتظار نمی رود که تحریم های غرب 
علیــه فرماندهان ارتش میانمار به این زودی اعمال شــود. 
متن پیش نویس بیانیه وزرای خارجه اروپا نشان می دهد که 
اتحادیه اروپا کلیه روابط و تماس ها و ارسال دعوتنامه برای 
فرمانده ارتش میانمار و ســایر ژنرال های ارشد این کشور را 

متوقف خواهد کرد. 
در این سند آمده است: »اتحادیه اروپا بر اساس تحوالت 
میانمار احتماال اقدامات و تدابیر بیشــتری را اتخاذ خواهد 
کرد ولی به تحوالت مثبت در این کشــور نیز واکنش نشان 

خواهد داد.«
این ســند از ادامه تحریم های تســلیحاتی فعلی علیه 
میانمار حمایت کرده اســت. در این سند از دولت میانمار 
خواســته شده است تا درباره بازگرداندن آوارگان روهینگیا 
از بنگالدش مذاکره کند. اتحادیه اروپا از نقش بنگالدش در 
این بحران نیز تقدیر کرده است. سرعت عمل پایین غربی ها 
برای مقابله با نسل کشــی مسلمانان به هیچ وجه با سرعت 
کشــتار مسلمانان میانمار همخوانی ندارد و اروپا نیز گویی 

عجله ای برای این کار ندارد.

حرکت الک پشتی اروپا برای توقف نسل کشی مسلمانان میانمار

محور شرارت متشکل از آمریکا، رژیم صهیونیستی 
و عربستان درچارچوب طرحی پنجگانه در تکاپوی 
فراهم کردن مقدمات جنگ علیه حزب اهلل هستند. 
این موضوع را روزنامه االخبار چاپ لبنان منتشــر 

کرده است.
 روزنامه االخبار چاپ لبنان طی گزارشــی اعالم کرده 
محور شــرارت متشــکل از آمریکا، رژیم صهیونیســتی و 
عربســتان در جســت وجوی یافتن راهی برای آغاز جنگ 
علیه حزب اهلل هستند و در این بین طرحی پنجگانه را هم 

طراحی کرده اند.
به نوشــته این روزنامه، رژیم صهیونیستی همواره به 
دنبال یافتن راهی اســت که بتواند با استفاده از آن جنگ 
موفقیت آمیزی را علیه حزب اهلل به راه بیندازد و بر این باور 
است که ناتوان کردن حزب اهلل در استفاده از توانمندی های 
رزمی خود به ویژه توان موشکی تنها وسیله موفقیتش خواهد 
بود اما این راهبرد بــه گام های عملی نیاز دارد. طبق این 
گزارش، مثلث فوق برای این منظور پنج ســناریو تدارک 
دیــده که عبارتند از: »دور کردن عراق از محور مقاومت«؛ 
بدین منظــور تالش فراوانی برای بیــرون آوردن عراق از 

محور مقاومت آغاز شــده است و این تالش ها در چارچوب 
اقدامات متعدد در جریان اســت که مهم ترین آن تقسیم 
عراق و تشــکیل موجودیت های طایفه ای و نژادی در آن و 

دور کردن این کشور از ایران است.
به گزارش تســنیم، االخبار افزود، عربستان در تحقق 
گام نخست می کوشد نوعی گشایش روابط در قبال برخی 
نیروهای شیعه سرشناس عراق در پیش گیرد تا از این طریق 
آنــان را از ایران دور کند و رژیم صهیونیســتی نیز به نوبه 
خود ماموریت حمایت آشکار از همه پرسی کردستان عراق 
را در پیش گرفته تا آمریکا و عربستان در این خصوص در 

تنگنا قرار نگیرند. 
»تشــکیل یک موجودیت طایفــه ای در غرب عراق با 
مدیریت عربستان و به اســم اهل  تسنن عراق« سناریوی 
دیگری است که در جریان است و ماموریت آن جدا کردن 
دولت بغداد از ســوریه است به گونه ای که دولت سوریه در 
وضعیت جنگ در مرزهای شرقی خود قرار بگیرد و به این 
ترتیب دمشــق بیش از پیش سرگرم این موضوع شود و از 
ایفای نقش خود در هرگونه جنگ، رژیم صهیونیستی علیه 

لبنان دور بماند.

به نوشته االخبار سناریوی بعدی که محور شرارت در 
تالش برای عملی کردن آن اســت، »تالش برای لغو توافق 
هســته ای با ایران و بازگرداندن تحریم ها علیه آن است«، 
تا این کشــور به انزوا ســوق داده شده و سرگرم مشکالت 
اقتصادی خود شود و در عین حال بار جبهه ُکردی بر دوش 
آن قرار داشته باشد. همچنین یک دیدگاه قوی در آمریکا 
وجود دارد که حامی ترامپ بوده و مبتنی بر این است که 
لغو توافق هسته ای موجب بروز اختالفات داخلی در ایران 

می شود و اوضاع را برای آن بدتر می سازد.
به نوشــته االخبار گام بعدی تضعیف سوریه است چرا 
که آمریکا در پی ناکام ماندن محاسباتش در سوریه، اکنون 
در این کشور در تالش برای تحقق دو هدف است؛ نخست 
به اطاعت درآوردن ُکردهای سوریه و تشویق آنان به سمت 
تشکیل دولت ُکردی و دور کردن آنان از نظام حاکم سوریه 
حتی به زور و تحریک آنان علیه دولت و دوم تالش آمریکا 
برای راه یافتن مخالفان سوری به صحنه قدرت این کشور 
تا به این ترتیب به ابزاری برای جلوگیری از هرگونه تصمیم 
دولت سوریه در مقابله با ُکردها و یا اسرائیل تبدیل شوند.

این روزنامه لبنانی در گزارش خود به سناریوی چهارم 

نیز  اینگونه اشــاره می کند: »گام چهارم که نشانه های آن 
از مصر آغاز شــده همان گردآوردن تشکیالت خودگردان 
و حماس تحت عنوان آشــتی فلسطینی است اما هدف از 
آن اعمال مدیریت تشکیالت خودگردان بر غزه است و این 
چیزی است که محمود عباس رئیس  تشکیالت خودگردان 
به آن  اشــاره کرده و اظهار داشــته اجازه نخواهد داد یک 

سازمان شبیه حزب اهلل در غزه تشکیل شود.
در سناریوی پنجم نیز به محاصره مالی حزب اهلل  اشاره 
شده و در همین رابطه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
درصــدد اعمال فشــار جدید بر حــزب اهلل و صدور قانون 
تحریم های جدید علیه این جنبش قدرتمند است، همچنین 
عربستان با فعالیت رسانه ای حمایت از این حرکت را آغاز 
کرده و در این خصوص تمرکز آن بر این است که حزب اهلل 

منبع شر اقتصادی و سیاسی برای لبنان است!
االخبار در پایان این گزارش نتیجه گیری کرده که محور 
شرارت با هر طرح و سناریویی موفق نخواهد شد با حزب اهلل 
مقابله کند چرا که فرسایش همیشگی منطقه و امکانات آن 
تنها کاری بوده اســت که آمریکا تاکنون با موفقیت آن را 

تجربه کرده است.

طرح مثلث شوم آمریکا، اسرائیل و آل سعود برای آغاز جنگی تازه با حزب اهلل

ارائه دادخواستی  با  از وکالی مغرب  شــماری 
به دادگاه تجدیدنظر در رباط پایتخت این کشــور 
خواســتار دســتگیری وزیر جنگ ســابق رژیم 
صهیونیستی شدند. این مقام صهیونیست در مغرب 

حضور دارد.
شماری از وکالی حقوقی مغربی با استناد به دادخواست 
قبلی که در اوت )مرداد( ســال 2۰12 ارائه کرده بودند، از 
دادستانی کل دادگاه تجدیدنظر »رباط« خواستند تا »عمیر 
پرتز« وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را که برای شرکت 

در یک کنفرانس وارد مغرب شده است، دستگیر کند.
این دادخواســت توســط وکالی حقوقی عضو هیئت 
دفــاع و گروه »اقدام ملی به خاطر فلســطین« و »ائتالف 
مغرب به خاطر فلسطین« که مخالف عادی سازی روابط با 

پس از اخراج این جنایتکار جنگی از پارلمان مغرب صورت گرفت

خیز وکالی مغربی برای دستگیری وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونیستی هستند و متشکل از 1۵ تشکل حقوقی 
و ملی است، ارائه شده است. این وکال در دادخواست خود 
به شکوائیه قبلی علیه پرتز )سال 2۰12( در جریان جنگ 
علیه غزه و ارتکاب جنایت های ضد بشری از جمله کشتار 

اردوگاه »قانا« و کشتار بیش از ۳۵ کودک و ده ها غیرنظامی 
 اشاره کرده اند.

بــه گزارش فارس، به نقل از روزنامه »القدس العربی«، 
وکالی مغربی همچنین ضمن  اعالم اینکه »چرا دادستانی 
کل دادگاه تجدیدنظر درباره این دادخواســت آنها سکوت 
اختیار کرده اســت؟«، تأکید کردند که »هیچ مانعی برای 
اتخاذ تصمیمات قانونی الزم جهت دستگیری پرتز براساس 

قانون تروریسم وجود ندارد.«
نمایندگان پارلمان مغرب نیز روز یکشنبه در اعتراض 
به مشارکت هیئت صهیونیستی به ریاست پرتز در کنفرانس 
انجمن پارلمانی برای دریای مدیترانه به اعتراض و مخالفت 
شدید پرداختند که باعث ایجاد جنجال در پارلمان و اخراج 

هیئت صهیونیستی از ساختمان شد.

حمله به مسجداالقصی
خبر دیگر اینکه، در پی ورود حدود 16۰ شهرک نشین  به 
صحن های مسجداالقصی که با حمایت نظامیان صهیونیست 
صورت گرفت، درگیری های شدیدی میان آنها و نماز گزاران 
فلسطینی رخ داد که بر اثر آن عده ای از نمازگزاران مجروح 
شدند. سازمان های صهیونیستی طی دو روز گذشته خواستار 
ورود شهرک نشینان به مسجداالقصی به مناسبت عید »عرش 
یهودی« شده  بودند. مقامات صهیونیستی نیز اطراف حرم 
را بــه عنوان »منطقه نظامی« اعــالم کرده و آن را در برابر 
نمازگزاران فلســطینی بسته اند.  »شــیخ عکرمه صبری« 
رئیس  هیئت عالی اســالمی قدس و خطیب مسجداالقصی 
در اظهاراتی درخصوص عواقب ورود شــهرک نشــینان به 

مسجداالقصی هشدار داد.

کره شمالی با انتشار گزارشــی عنوان کرده به ااطالعاتی 
دست یافته که نشان می دهد سازمان اطالعات مرکزی آمریکا 
 )سیا( قصد داشته با استفاده از سموم بیولوژیک و شیمیایی،

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی را ترور کند.
بنابر اعالم خبرگزاری رســمی کره شمالی هکرهای این کشور به 
طرح محرمانه آمریکا و کره جنوبی برای جنگ با کره شــمالی از یک 
پایگاه در سئول دست پیدا کرده اند که نشان می دهد سیا قصد داشته 
با اســتفاده از سموم بیولوژیک و شــیمیایی، کیم جونگ اون، رهبر 

کره شمالی را ترور کند.
ایــن خبرگزاری اعالم کرده هکرهای پیونگ یانگ این برنامه ها را 
از یک پایگاه در ســئول به دســت آورده اند و به گفته یکی از اعضای 
دولت کره  جنوبی، داده های ســرقت شده شامل به روزترین برنامه ها 
بــرای جنگ تحت عنــوان »برنامه های عملیاتی ۵۰1۵« هســتند. 
 گفته می شــود 8۰ درصد از این اســناد و مدارک هنوز رمز گشایی

نشده است.
به گزارش ایســنا به نقل از روزنامه ایندیپندنت، خبر گزاری کره 
شمالی در گزارش خود همچنین اظهار داشته »در ماه مه، )اردیبهشت( 
گروهی از تروریست ها که به دستور سیا و سرویس اطالعاتی کره جنوبی 
وارد خاک کره شــمالی شــده بودند، قصد داشتند با استفاده از مواد 
شــیمیایی و بیولوژیک »کیم جونگ اون« را ترور کنند که دستگیر 
شــدند. گفته می شــود که کیم جونگ اون از طرح ترور ســیا بسیار 

خشمگین شده است.«
این خبرگــزاری همچنین اعالم کرده »این رویداد ماهیت واقعی 
آمریکا به عنوان حامی اصلی تروریسم را نشان می دهد. در واقع آمریکا 
آفتاب پرستی است که برای توجیه سرنگونی دولت های کشورهای دیگر 

به دست خود با اتکا به تروریسم مدام رنگ عوض می کند.« 
خبرگزاری پیونگ یانگ همچنین آورده: »آمریکا نبرد علیه تروریسم 
را بهانه ای برای توجیه مداخالت خود در افغانستان، عراق و لیبی قرار 

داده است«. 
گفتنی است، وزارت دفاع کره  جنوبی پیشتر افشا کرده بود که شبکه 
آنالینش در ماه مه مورد حمله هکرها قرار گرفته اما ماهیت این حمله 
سایبری را افشا نکرده بود. یک مقام کره  جنوبی هم برای توجیه این 
رسوایی اعالم کرده بود ارتش کره  جنوبی به صورت عمدی این اسناد 
محرمانه را با هدف داشــتن استراتژی دوم افشا کرده است. هکرهای 
کره شمالی بعد از این افشاگری به حمله به سایت های دولتی، بانک ها 

و کمپانی سونی متهم شدند!

طرح نظامی آمریکا علیه کره شمالی لو رفت
سیا قصد داشت کیم جونگ اون را ترور کند

فلسطین
تســنیم: جنبش جهاد اســالمی دربــاره »تالش های 
برخی محافل رسمی عربی برای عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی« هشدار داده است. این جنبش در عین حال 
خواستار فعال سازی کمیته های مقابله با عادی سازی روابط 
با این رژیم در تمامی کشورهای عربی و اسالمی برای رسوا 
کردن تمامی فعاالن این عرصه شــده است. جنبش مذکور 
همچنیــن مقابله نماینــدگان پارلمان مراکــش با هیئت 
صهیونیستی در حین ورود به پارلمان و اخراج اعضای این 

هیئت از این پارلمان را ستود.
فرانسه

خبرگزاری فرانسه: ســاکنان شهر »کیدال« در شمال 

پرونده

پنجاهمین سال کشــته شدن» ارنستو چه گوارا« چریک انقالبی 
وکســی که امپریالیزم آمریکا را به ستوه آورده بود با حضور دخترش 

در بولیوی و در محل کشته شدن وی برگزار شد.
این مراسم با حضور »اوو مورالس« رئیس جمهور بولیوی ،معاون 
رئیس جمهور کوبا و همچنین »آلیدا گوارا« دختر چه گوارا برگزار شد. 
چه گوارا پزشک، چریک، سیاســتمدار، نظریه پرداز جنگی و انقالبی 
مارکسیســت زاده آرژانتین و یکی از شــخصیت های اصلی انقالب 
کوبا بود و کســی بود که به خاطر جدیتش در مبارزه با امپریالیزم به 
چهره ای نام آشــنا تبدیل شد که هنوز بعد از گذشت ۵۰ سال، نفوذ 
خود را حفظ کرده اســت. چه گوارا به عنوان یک دانشــجوی جوان 
پزشــکی سراسر آمریکای جنوبی را سفر کرده و پس از مشاهده فقر، 
گرسنگی و بیماری روحیه مبارزه در وی پدیدار گشته بود. در حالی 
که تمایل او برای کمک به ســرنگون کردن آنچه او عوامل اســتثمار 
سرمایه های آمریکای التین توسط آمریکا می دانست، رو به فزونی بود، 
بر آن شــد تا در اصالحات اجتماعی گواتماال تحت ریاست جمهوری 
»خاکوبو آربنز« همراه شود، اما طولی نکشید که وی توسط سازمان 
سیا به دستور کمپانی »یونایتد فروت «در طی یک کودتا، از سمتش 
مجبور به کناره گیری شد و همین جریان به نقطه عطف شکل گیری 

ایدئولوژی های سیاسی وی بدل گشت.
 چه گوارا پس از آن در مکزیکو ســیتی با »فیدل کاسترو« دیدار 
کرد و به جنبش او پیوست و با کشتی ِگَرنما با هدف سرنگون کردن 
»باتیستا« دیکتاتور کوبا که مورد حمایت آمریکا بود، عازم سفر دریایی 
به کوبا شد چه گوارا خیلی زود به چهره ای مشهور و برجسته در میان 
انقالبی ها تبدیل شــد. او ســپس به درجه فرمانده دوم ارتقاء یافت و 
نقش کلیدی در طی دو سال مبارزات پیروزمندانه چریکی شورشیان 
علیه باتیستا ایفا کرد که در نهایت به سرنگونی رژیم باتیستا انجامید.
 چه گوارا بر این باور بود که عقب ماندگی و وابســتگی جهان سوم 
صرفاً ناشی از امپریالیسم، استعمار نو و سرمایه داری انحصاری است 
و تنها راه نجات نیز انقالب است و به همین دلیل نیز مغضوب دولت 
آمریــکا بود. چه گوارا ســال 196۵ کوبا را به قصــد ایجاد انقالب در 
کشورهای آمریکای التین علیه نظام سرمایه داری ترک کرد.در اوایل 
اکتبر 196۷ چه گوارا در بولیوی طی عملیاتی که توسط سازمان سیا 
طرح ریزی شده بود دستگیر شد. در بامداد 8 اکتبر 196۷ در نزدیکی 
»الایگه را« )دهکده کوچکی در بولیوی و در نزدیکی کوه های آند(، وی 
به همراه چندتن دیگر از گروه چریکی به محاصره ارتش بولیوی -که 
به وسیله مأموران سیا و افسران آمریکایی همراهی می شد- درآمدند 
و دستگیر شدند. چه گوارا چند روز بعد نیز با شلیک گلوله اعدام شد. 
چه گوارا مرد شــماره دو انقالب کوبا هنگام قتل ۳9 ساله بود. سال ها 
از محل دفن چه  گوارا اطالعی در دست نبود، تا اینکه در سال 199۵ 
یک ژنرال بولیویایی که در عملیات دستگیری او شرکت داشت مکان 
دفــن او را کــه در کنار باند یک فرودگاه در نزدیکی جایی که در آن 
به قتل رسیده بود افشا کرد. بقایای جسد چه گوارا در سال 199۷ به 
کوبا انتقال یافت و در »سانتاکالرا«، شهری که طالیه دار پیروزی های 

زیادی در جریان جنگ های انقالبی کوبا بود، دفن شد.
اکنون مــردم آمریکای التین، چه گورا را نمــاد مبارزه با آمریکا 

می دانند.

چه گوارا، چریکی که
آمریکا را به ستوه آورد

نماینده پارلمان اروپا در دمشق: در اروپا 
اجازه نداریم از واقعیت های سوریه

 حرف بزنیم
یک مقام سوری به نقل از یک نماینده پارلمان اروپا فاش 
کرد، کشورهای اروپایی به مردم و سیاستمداران این قاره اجازه 

نمی دهند درباره واقعیت های سوریه حرف بزنند.
به گزارش فارس، »عمار االســد« نایب رئیس کمیســیون روابط 
خارجی مجلس سوریه طی اظهاراتی، پوشش دروغین دموکراسی در 
اروپا را مورد انتقاد قرار داد و گفت که در این کشورها کسی نمی تواند 

در مورد واقعیت های سوریه اظهارنظر کند.
االسد در این باره گفت: »امروز وقتی یک نماینده [پارلمان] اروپا 
[به ســوریه] می آید و می گوید شما با تروریسم مبارزه می کنید و با 
جنگ وحشیانه ای روبه رو هستید، زمانی که از او می پرسیم چرا این 
اظهارات را در کشور خود بر زبان نمی آورید؟ می گوید که در کشورش 

اجازه ندارد چنین حرفی بزند.
این مقام ســوری سپس، خطاب به اروپایی ها، از آنها پرسید: »آن 

دموکراسی که در موردش حرف می زنید، پس کجاست؟«
چند روز قبل نیز »پدرو اکرامانت« رئیس شــورای حقوق بشــر 
اتحادیه اروپا، به دلیل سفر به سوریه و دیدار با اسد مجبور به استعفا 
شــد. البته، برخی رسانه های اروپایی مدعی شدند که علت برکناری 

این فرد، فساد وی بوده است.
االسد که با »اسپوتنیک« گفت وگو می کرد، افزود، »در حال حاضر 
مواضع برخی از کشورهای اروپایی در قبال سوریه تغییر کرده است، ولی 
سیاست یک بام و دو هوایی اروپایی ها علیه سوریه، همچنان ادامه دارد.«

به گزارش فارس، االسد علت تغییر مواضع برخی کشورهای اروپایی 
را ایستادگی ملت سوریه در برابر تروریسم دانست.

وی گفت، وقتی که هیئت های مردمی به سوریه می آیند، از اینکه 
می بینند، اوضاع عادی است، غافلگیر می شوند و به دروغ های رسانه ها 

پی می برند.
حمایت از تکفیری ها ادامه دارد

وزارت دفاع سوریه اما اعالم کرده، آمریکا از طریق پایگاه این کشور 
در آلمان موسوم به »رامشتاین« و همچنین از طریق شرکت هایی در 
اروپای شرقی، موشــک، تفنگ، تیربار و سالح های ضد هوایی و ضد 
تانک در اختیار تروریست های »داعش« و »جبهه النصره« قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی وزارت دفاع سوریه افزود، 
رژیم صهیونیســتی نیز از طریق جوالن اشــغالی، ســالح در اختیار 

تروریست های جبهه النصره و دیگر تروریست ها قرار می دهد.
حمایت آمریکا از تروریست های به اصطالح میانه رو، به ویژه »ارتش 
آزاد«، علنی تر است. واشنگتن همچنین، سالح های زیادی را در اختیار 
شبه نظامیان کرد موسوم به »نیروهای دموکراتیک سوریه قرار می دهد. 
براساس ارزیابی مجله »فارین پالیسی« ارزش مجموع سالح های ارسالی 

آمریکا به سوریه، معادل دو میلیارد دالر است.
طبق گزارش وزارت دفاع ســوریه، واشــنگتن از 1۵ خرداد تا 24 
شهریور، 1421 کامیون حامل کمک های نظامی، برای کردهای سوریه 

ارسال کرده است.
وزارت دفاع روسیه هم اعالم کرده، جنگنده های ائتالف آمریکایی 
به اصطالح ضد داعش، از حمالت خود علیه داعش، شدیداً کاسته اند 
و این ائتالف فقط وانمود می کند که در حال نبرد با داعش اســت. به 
گفته »ایگور کوناشــنکوف« سخنگوی وزارت دفاع روسیه، آمریکا از 
زمانی که ارتش ســوریه عملیات را در »دیرالزور« آغاز کرد، از شدت 
حمالتش علیه تروریست ها کاسته است. ژنرال »علی العلی« فرمانده 
بخش عملیاتی ارتش سوریه نیز گفت، آمریکا به داعش و جبهه النصره 

در سوریه کمک تسلیحاتی می کند.

شرقی مالی روز دوشــنبه برای دومین بار تظاهرات برگزار 
کرده و با ســر دادن شعارهایی خواســتار خروج نظامیان 

فرانسوی از این شهر شدند. 
یکی از سازمان دهندگان تظاهرات در این ارتباط اعالم 
کرده » ما به تظاهرات خود تا خروج نیروهای فرانســوی از 

شهرمان ادامه خواهیم داد.«
لیبی

خبرگزاری آناتولی: بنا بر اعالم وزارت بهداشــت دولت 
وفاق ملی لیبی در دو هفته گذشته و در جریان درگیری ها 
در شهر صبراته 4۳ نفر کشته و ۳4۰ نفر نیز زخمی شده اند. 
شهر صبراته لیبی از 26 شهریور شاهد درگیری بین دو 
گروه مسلح وابسته به دولت وفاق ملی )گردان أنس الدباشی 
و اتاق عملیات مبارزه با داعش( است. این درگیری ها زمانی 
آغاز شد که یک عضو گردان الدباشی در یک ایست امنیتی 

وابسته به اتاق عملیات مبارزه با داعش به قتل رسید.

کلمبیا
 اســپوتنیک: جنبش فارک کلمبیا که سابقا به عنوان 
یک نیروی مســلح شورشی شــناخته می شد، رسما حزب 
سیاســی اش را به عنوان بخشــی از روند سازش ملی، ثبت 
کرد. این حزب جدید »نیروهای انقالبی آلترناتیو برای همه« 
است که سرواژه آن همان نام قدیم این جنبش که »فارک« 
بود، می شود. فارک در 1964 به عنوان شاخه نظامی حزب 
کمونیست کلمبیا تشکیل شد. نیم قرن جنگ میان فارک 
و دولت کلمبیا که اندکی پس از تشــکیل این گروه شکل 

گرفت، جان صدها هزار تن را گرفت.
عربستان

المیادین: ترکی فیصل شاهزاده عربستانی و رئیس پیشین 
سازمان اطالعات عربستان قرار است ماه جاری میالدی در 
نیویورک با افرایم هالیوی، رئیس پیشین موساد و بزرگترین 
جاسوس سابق اســرائیلی درباره مسئله فلسطین و راهکار 

تشــکیل دو کشــور دیدار و گفت وگو کند. این دیدار یکی 
از دیدارهایی اســت که ماه جاری میالدی در چهار شــهر 
بزرگ آمریکا برگزار خواهد شد. آل سعود مدتی است تالش 
گسترده ای برای عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی 

آغاز کرده است.
یمن

القدس العربی: صندوق کودکان سازمان ملل »یونیسف« 
می گویــد از 2۷ میلیون جمعیــت یمن 1۵ میلیون نفر به 
آب آشــامیدنی مناسب دسترسی ندارند. حمالت آل سعود 
به یمن موجب بحرانی شــدن اوضاع ارائه خدمات اصلی و 
فعالیت مراکز بهداشــتی شده و همین مسئله سبب شیوع 
گســترده بیماری وبا گردیده اســت. بر اساس گزارش های 
پیشــین سازمان بهداشت جهانی در پی شیوع این بیماری 
ظرف کمتر از سه ماه بیش از 21۵۰ نفر فوت کرده و بیش 

از 8۰۰ هزار نفر به این بیماری مبتال شده اند.

رئیس جمهور سابق برزیل گفت، لفاظی های رئیس جمهور آمریکا 
علیه آمریکای التین، جنایی و بسیار خطرناک است و می تواند به 

جنگ داخلی در این قاره منجر شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، »دیلما روسف« در مصاحبه با شبکه روسی 
»راشاتودی« درخصوص دخالت های واشنگتن در امور داخلی کشورهای 
آمریکای التین گفت که تالش های واشنگتن برای مداخله در سیاست های 

آمریکای  جنوبی از جمله ونزوئال »بسیار خطرناک است.«
این سیاســتمدار برزیلی اینگونه توضیح داد: »قاره ما برای 14۰ سال 
در صلح بوده است. هر تالشی برای مداخله در پروسه قانونی قانون اساسی 
ونزوئال از جمله اعمال فشار بر انتخابات ریاست جمهوری، بسیار خطرناک 

است و ممکن است به جنگ داخلی منتهی شود.«
ونزوئال در دوره ریاست جمهوری ترامپ، در معرض تحریم های جدیدی 
از سوی واشنگتن قرار گرفته است. ترامپ همچنین، به گزینه نظامی علیه 

»نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال  اشاره کرده است.
کاراکاس نیز واشنگتن را به دخالت در امور داخلی ونزوئال متهم کرده 
و رئیس جمهور آمریکا را یک »متجاوز« خواند و اعالم کرد آمریکا به دنبال 
تغییر نظام در یک کشــور خارجی از طریق »تروریســم سیاسی و جنگ 
روانی است.« روسف اظهار داشت، ترامپ درباره معترضان ونزوئال گفت که 
آنها حامی دموکراسی هستند. آمریکایی ها چنین چیزی را درباره نیروهای 
معارض در ســوریه نیز گفته بودند. ولی چه اتفاقی افتاد؟ داعش به وجود 

آمد که هیچ ارتباطی هم به دموکراسی ندارد.«

روسف: ترامپ آمریکای التین را
 به سمت جنگ می برد


