
صفحه آخر

نگرانی نتانیاهو از
نابودی اسرائیل طی 30 سال آینده

نخست وزیر رژیم صهیونیستی از خطراتی گفته 
که می توانند باعث نابودی اسرائیل طی 30 سال آینده 
شوند. نتانیاهو ســپس آرزو کرده »اسرائیل بتواند 

سالگرد 100 سالگی خود را جشن بگیرد!«
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 
جمع برخی شــخصیت های دینی و در منزل خود بر لزوم 
آمادگی برای مواجهه با تهدیدات مقابل رژیم صهیونیستی 
تاکید و آرزو کرده تا بتواند سالگرد 100 سالگی این رژیم 

را جشن بگیرد.به گزارش ایسکانیوز ، وی درباره »احتمال 
گرفتاری اسرائیل به سرنوشت پادشاهی حموشناییم« که 
تنها 77 سال عمر داشته، به شدت ابراز نگرانی کرده و هشدار 
داده است. بنابر اظهارات نتانیاهو پادشاهی حموشناییم یک 
حکومت مستقل یهودی بوده که پس از جنگ با امپراتوری 
یونان ظرف مدت 77 ســال از بین رفت. نتانیاهو ســپس 
عــدم پایبندی به کتب مقدس یهود را عاملی برای تهدید 

موجودیت این رژیم دانسته است.

ولید معلم: ائتالف آمریکا در سوریه
 همه چیز را نابود می کند به جز داعش

وزیر خارجه سوریه با انتقاد از عملکرد آمریکا 
در قبال برخورد با گروه تروریستی داعش گفت:  
ائتالف بین المللی به رهبری آمریکا در ســوریه 
همه چیز را نابود می کند، به جز گروه تروریستی 

داعش.
جلسه عمومی دهمین دوره کمیته دولتی مشترک 
میان ســوریه و روســیه در زمینه همکاری اقتصادی، 
تجاری، علمی و تکنولوژی در شهر سوچی برگزار شد. در 

جریان این نشست  ولید  معلم و سرگئی الوروف وزرای 
امور خارجه سوریه و روسیه دیروز  دیدار و گفتگو کردند.
پس از این دیدار ولید معلم  تصریح کرد: واشــنگتن به 
صورت هدفمند و به منظور طوالنی کردن مدت زمان 
جنگ، زیرساخت های سوریه را هدف قرار می دهد. وزیر 
خارجه سوریه اظهار داشت: سوریه با همکاری با روسیه و 
هم پیمانانش به پیروزی نهایی نزدیک می شود و طبیعی 
است که با هم نبرد ساخت اقتصاد سوریه را آغاز کنیم.
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نماینده سازمان ملل در امور یمن می گوید بیماری 
وبا که در یمن شیوع یافته و هزاران نفر را به کام مرگ 
کشانده بدترین نوع این بیماری در تاریخ جهان است.
بیماری وبا در یمن که به دنبال حمالت آل ســعود به 
این کشور و بنابر قولی، به صورت عمدی از سوی سعودی ها 
شــیوع یافته باعث مبتال شــدن 800 هزار تن از مردم این 
کشــور فقیر شــده و  جان بیش از 2 هزار نفر را هم گرفته 
است. بیماری ای که بسیاری از یمنی ها معتقدند به صورت 
عامدانه توسط عربستان در استان های مختلف یمن منتشر 
شده اســت. اکنون نماینده سازمان ملل در یمن اوضاع وبا 
در یمن را وخیم خوانده گفته این کشور درگیر یک »فاجعه 
بزرگ« شــده اســت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، 
»اسماعیل ولد الشیخ احمد« فرستاده ویژه دبیرکل سازمان 
ملل به یمن در جلسه ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد 
در نیویورک اعالم کرد: »در جنگ یمن، پیروزی وجود ندارد. 

نماینده سازمان ملل تاکید کرد

مردم یمن گرفتار بدترین نوع بیماری وبا
 در طول تاریخ جهان

وزیر خارجه عربستان گفته، هزاران نفر از علمای 
تندرو و مبلغان وهابی این کشور را برکنار کرده است! 
این اظهارات پس از اعالم آزادی رانندگی زنان، آزادی 

فتوا دادن زنان و... مطرح می شود.
محمد بن سلمان ولیعهد سعودی برای رسیدن به تخت 
پادشاهی مشکالتی پیش رو دارد که وی برای مقابله با تبعات 
این مشــکالت سعی دارد با انجام برخی اصالحات به نوعی 
افکار عمومی را از مشکالت داخلی عربستان منحرف کند. 
در همین ارتباط آل سعود اخیرا امتیازهای بی سابقه، عجیب 
و زیــاد به زنان مانند حــق رانندگی و حق صدور فتوا اعطا 
کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند این اقدامات بن 

سلمان تنها یک »نمایش« برای انحراف افکار عمومی است. 
اما مشکل دیگر وی این است که جامعه جهانی عربستان را به 
عنوان حامی تروریست ها و اقدامات افراط گرایانه می شناسد. 
این مسئله کامال با واقعیت تطابق دارد و کارشناسان مختلف 
با اشاره به اسناد بسیار مختلف در این مورد عربستان را حامی 
اصلی تروریست ها می دانند. اکنون بن سلمان سعی دارد به 
نوعی این چهره عربستان را نیز بهبود ببخشد. به همین دلیل 
مبلغ ها و علمای وهابی بســیاری توسط آل سعود دستگیر 
شــدند. اقدامی که کارشناســان معتقدند با هدف سکوالر 
کردن کشــور صورت می گیرد، خطی که از طرف آمریکا به 

بن سلمان تحمیل شده است.

در همیــن رابطه دیروز خبر رســید، »عادل الجبیر«، 
وزیر خارجه عربستان هم اعالم کرد، مقامات ریاض چندین 
هزار نفر از ائمه مســاجد عربستان را پس از اینکه ثابت شد 
افراط گرایی را نشر می دهند از کار در مساجد برکنار کرده اند! 
فارس به نقل از روزنامه سعودی »عکاظ« نوشت: »الجبیر در 
گفت وگو با شبکه تلویزیونی روسیا 24 گفته هرگز اجازه تبلیغ 
ایدئولوژی های افراطی را نمی دهیم و از چنین افکاری حمایت 
مالی نمی کنیم.«)!( رئیس دستگاه دیپلماسی عربستان تاکید 
کرده »برخورد ما با این مسئله بسیار قاطع است و ما در حال 
به روز کردن نظام آموزشی خود هستیم تا دوری از هر گونه 

امکان سوء برداشت از متون دینی تضمین شود.«

این اظهارات در حالی مطرح می شود که اصوالً ایدئولوژی 
داعش و گروه های تروریستی تکفیری برگرفته از آموزه های 
وهابیون سعودی اســت و این رژیم مهمترین منبع تأمین 
مالی گروه های تروریستی تکفیری نیز هست. به نظر می رسد 
آل سعود با این اقدامات و اظهارات به دنبال جلب افکار عمومی 
داخلی خود نیز هســت. محمد بن سلمان با دور زدن تمام 
قوانین داخلی و کودتا علیه ولیعهد این کشور در یک قدمی 
پادشاهی قرار دارد. جلب افکار عمومی می تواند به بن سلمان 
در رسیدن به این هدف کمک کند. سعودی ها طی هفته های 
گذشته ده ها نفر از علما، اساتید، حقوق دانان و معلمان را هم 

دستگیر و زندانی کرده است.

برکناری هزاران مبلغ وهابی در عربستان
گام دیگری برای هموار شدن پادشاهی بن سلمان

آمریکا در راستای افزایش فشارها علیه حزب اهلل لبنان و با درخواست 
و همدستی رژیم  صهیونیستی اعالم کرده برای اطالعاتی که به دستگیری 
دو عضو ارشد حزب اهلل منجر شود، جایزه چند میلیون دالری در نظر گرفته 
است! این اقدامات درحالی صورت می گیرند که نتانیاهو از احتمال نابودی 

اسرائیل طی 30 سال آینده خبر داده است.
»نیتن ســیلز« هماهنگ کننده امور مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا 
روز سه شنبه در نشستی خبری در واشنگتن گفته به ازای اطالعاتی که منجر به 
دســتگیری »طالل حمیر«، مسئول عملیات حزب اهلل در خارج از مرزهای لبنان 
شود، هفت میلیون دالر و»فواد شوکر«، مسئول عملیات حزب اهلل در جنوب لبنان، 
پنج میلیون دالر جایزه در نظر گرفته اند!به گزارش روســیا الیوم، کاخ سفید نیز 
روز ســه شنبه در بیانیه ای ضمن تروریستی خواندن حزب اهلل لبنان که در حال 
نبرد با داعش وگروه های تروریستی و تکفیری  است مدعی شد: اکنون زمان بسیج 
کردن پاســخ جهانی به حزب اهلل لبنان است!روزنامه صهیونیستی معاریو پیش تر 
گزارش داده بود قرار است آمریکا عالوه بر وضع تحریم های جدید علیه حزب اهلل 
لبنان، تالش هایی برای دستگیری فرماندهان مقاومت در منطقه انجام دهد. دفتر 
تحقیقات فدرال آمریکا )اف بی آی(  نیزفهرست جدیدی را شامل بیش از 25 نفر از 
افراد تحت تعقیبش منتشر کرده است.به نوشته روزنامه یدیعوت آحارونوت،  چند 
شخصیت فلسطینی ازجمله رمضان عبداهلل شلح، دبیرکل جنبش جهاد اسالمی 
فلسطین و احالم تمیمی، آزاده فلسطینی در این فهرست جدید قرار دارند .عالوه 
بر این کنگره آمریکا درحال تالش برای آماده ســازی طرح تحریم حزب اهلل است. 
این طرح در اواخر ماه جاری میالدی به رأی گذاشته خواهد شد و می توان آن را 

بخشی از تالش ها برای تحریم ایران قلمداد کرد. 
پای عربستان هم در میان است

روزنامه االخبار چاپ لبنان نیز اخیرا در یک گزارش افشاگرایانه اعالم کرده بود 
»محور شرارت متشکل از آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان در جست وجوی 
یافتن وسیله ای برای جنگ موفقیت آمیز علیه حزب اهلل، طرحی پنجگانه را طراحی 
کرده اند.« به نوشته این روزنامه، رژیم صهیونیستی همواره به دنبال یافتن وسیله ای 
اســت که بتواند با اســتفاده از آن جنگ موفقیت آمیزی را علیه حزب اهلل به راه 
بیندازد و این کار نیاز به گام های عملی دارد به نظر می رســد آمریکا با همدستی 
رژیم صهیونیســتی در این راه گام برمی دارد. تالش برای تضعیف مقاومت، یکی 
از اصلی ترین اهداف تعریف شده برای داعش بود، به نظر می رسد با شکست این 
پروژه، آمریکا و رژیم صهیونیستی در کنار رژیم آل سعود تالش می کنند این بار، 
با تحریم و تهدید به این هدف نزدیک شوند. حزب اهلل لبنان از موثرترین بازیگران 

منطقه به  ویژه درجریان جنگ با تروریست های تکفیری بوده و هست. 

آمریکا تحرکات تازه علیه حزب اهلل لبنان را 
به درخواست رژیم  صهیونیستی کلید زد

نخست وزیر عراق گفته، دولت بغداد درصورتی با 
اربیل مذاکره می کند که سران اقلیم کردستان عراق 

نتایج همه پرسی جدایی را باطل اعالم کنند.
»حیدر عبادی« برای گفت وگو با »مســعود بارزانی« و 
یا نمایندگان وی، ســه شرط گذاشته است. عبادی گفته: 
»هرگونه گفت وگو با منطقه کردستان باید براساس اصول 
زیر باشد: حفظ وحدت عراق، احترام به قانون اساسی کشور و 
ابطال نتایج همه پرسی جدایی منطقه کردستان. نخست وزیر 
عــراق این را هم گفته که این اصول به مذاکره، ارائه طرح 

ابتکاری یا میانجیگری نیازی ندارد.
مسعود بارزانی سوم مهرماه همه پرسی جدایی در منطقه 
کردســتان عراق را برگزار کرده است. این اقدام غیرقانونی 
بارزانی، واکنش های منفی زیادی را در عراق، منطقه و جهان 
به دنبال داشته است. در همه دنیا تنها رژیم صهیونیستی 
از تصمیم بارزانی حمایت کرده است. اگرچه گفته می شود 
آمریکا و چند کشور اروپایی مثل انگلیس و فرانسه نیز پشت 

این ماجرا قرار دارند.
عبادی از نیروهای پیشمرگ وابسته به منطقه خودمختار 
نیز خواســت، با پلیس فدرال عراق هیچ برخوردی نداشته 

باشند.
وی اظهار داشت: »به شرکت های مخابراتی تاکید کرده ام 

که تحت فرمان دولت مرکزی باشند.«

حیدر عبادی مطرح کرد

ابطال همه پرسی ، وحدت و احترام به قانون اساسی شروط عراق برای گفت وگو با بارزانی

از ورود فرزند »اسامه بن الدن« به خاک سوریه و تشکیل یک شاخه جدید 
»القاعده« در این کشور خبر می دهند.

»حمزه بن الدن« نام جدیدی است که از دیروز  خیلی جدی رسانه ای شده و 
احتماالً طی ماه های آینده، به نامی آشنا در رسانه ها تبدیل خواهد شد.

روزنامه های »دیلی میل« و »القدس العربی« که هر دو در لندن چاپ می شوند، 
دیروز به نقل از منابع خود و کارشناسان، خبر داده اند که »حمزه بن الدن« فرزند 
»اسامه بن الدن« رهبر مقتول شبکه تروریستی »القاعده«، با حمایت تعدادی از 
چهره های جدا شــده از گروه تروریستی »هیئت تحریرالشام«، شاخه جدیدی از 
القاعده را در سوریه تحت نام »انصار الفرقان فی البالد الشام« تشکیل داده است. به 
نوشته القدس العربی، حمزه بن الدن این گروه را با حمایت »ایمن الظواهری« رهبر 
فعلی »القاعده« تشکیل داده است. ظاهراً الظواهری از دست »ابومحمد الجوالنی« 
رهبر ســابق هیئت تحریر الشام خشمگین است و از مخالفان الجوالنی خواسته 
که به حمزه بن الدن بپیوندند.در همین رابطه، »حســن ابوهنیه« کارشناس امور 
تکفیری ها و سازمان القاعده، ضمن تأیید انتقال یافتن حمزه بن الدن به سوریه، 
گفته خط و مشی حمزه، مشــابه ایمن الظواهری است.روزنامه دیلی میل نیز با 
انتشار گزارشی در این باره مدعی شده »از زمانی که حمزه طی یک فایل صوتی، 
از حامیان خود خواست علیه غرب دست به حمالت بزنند، تحت تعقیب سازمان 
اطالعات انگلیس قرار گرفته است.«حمزه 28 سال دارد و با دختر ایمن الظواهری 
ازدواج کرده است.بنا به اعتراف مقامات آمریکایی، از جمله، »هیالری کلینتون« 
نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاســت جمهوری سال 2016 آمریکا، این کشور 
ســازمان القاعده را به وجود آورده است.القاعده تاکنون خدمات شایانی به منافع 
آمریکا کرده اســت و اصوالً، بهانه آمریکایی ها از لشکرکشی به افغانستان و عراق 

در سال های 2001 و 2003، سرکوب کردن همین عناصر القاعده بوده است!
پهپادها و جنگنده های آمریکایی نیز طی 16 سال اخیر به بهانه سرکوب کردن 
القاعده، هزاران غیرنظامی را در افغانستان، پاکستان، عراق و یمن کشته اند و این 
گروه تروریستی بهانه خوبی برای حضور اشغالگران در منطقه بوده اند. با توجه به این 
پیشینه، شکل گیری شاخه جدید القاعده در سوریه، در شرایطی که تکفیری ها در 
حال ناپدید شدن هستند، مشکوک به نظر می رسد.برخی از کارشناسان می گویند، 
آمریکا به بهانه سرکوب القاعده در سوریه، احتماالً حضورش در این کشور را تقویت 
خواهد کرد و حمالت علیه غیرنظامیان و نظامیان سوری را گسترده تر خواهد کرد. 

آمریکا به روشن ماندن فتنه تکفیری ها در منطقه نیاز دارد.
آمریکا توضیح بدهد

مسکو از واشنگتن خواست درخصوص فعالیت آزادانه گروه های تروریستی در 
سوریه در مناطقی که نیروهای آمریکایی حضور دارند، توضیح بدهد.

به گزارش فارس، سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت، ارتش این کشور تصاویر 
و شــواهدی در اختیار دارد که ثابت می کنــد خودروها و توپخانه های متعلق به 
تروریست ها درست در نزدیکی پایگاه آمریکایی »التنف« مستقر شده اند. »التنف« 
در منطقه مرزی و استراتژیک سوریه و عراق قرار دارد.جنگنده های آمریکایی اخیراً 
یک واحد از نیروهای سوری که قصد نزدیک شدن به التنف را داشته اند، بمباران 
کردند!از آمریکا نیز خبر رسیده که پنتاگون اسناد روسیه را انکار و ادعا کرده که 

اتهامات روسیه علیه آمریکا صحت ندارد.
سایر رویدادها

* سازمان ملل از آواره شدن 95 هزار تن از از ساکنان استان »دیرالزور« طی 
هشت روز اخیر خبر داد. هم اکنون نیروهای مقاومت و ارتش سوریه سرگرم نبرد 

با داعش در این استان هستند.
* »ولید معلم« وزیر خارجه ســوریه گفت، این کشور با پشتیبانی متحدان 

خود، در حال نزدیک شدن به پیروزی نهایی است.

پسر بن الدن مأمور تشکیل
شاخه القاعده در سوریه شد!

سرویس خارجی -
اعتصاب 24 ســاعته و تظاهرات میلیونی 
به سیاست های  اعتراض  فرانسوی در  کارگران 
ریاضتی دولت ماکرون از سوی پلیس ضد شورش 

این کشور سرکوب شد.
فرانسه روز سه شنبه شاهد بزرگ ترین اعتصاب و 
تظاهرات سراسری کارگری این کشور در اعتراض به 
سیاســت های اقتصادی دولت ماکرون طی 10 سال 
گذشــته بود که از سوی پلیس ضدشورش این کشور 
ســرکوب شد. شــمار زیادی از کارگران نیز دستگیر 

شده اند.
  »ماکــرون« می گوید با اصالح قوانین بازار کار و 
سیاســت های ریاضتی به دنبال مقابله با نرخ بیکاری 
6 درصدی فرانســه است. بر اســاس طرح ماکرون، 
هزینه های دولتی در ســال آینــده 18 میلیارد دالر 
کاهش می یابد. بنابراین در قانون کار جدید، اختیارات 
بیشتری به کارفرمایان می دهد. همین مسئله اما خشم 
اتحادیه های کارگری را برانگیخته اســت. محبوبیت 
ماکرون تازه کار در چند ماه گذشــته در فرانســه به 

30 درصــد کاهش یافته امــا وی همچنان بر اجرای 
سیاست های  اشتغال خود پافشاری می کند. 

شــرایط بد کاری، کاهش قــدرت خرید و حذف 
120 هزار فرصت شــغلی در 5 ســال و در مجموع 
اعتراض به الیحه اصالحــی قانون کار که به امضای 

امانوئل ماکرون رسیده از جمله دالیل برپایی اعتصاب 
و تظاهرات سراســری روز سه شنبه عنوان شده است. 
این اعتراضات توسط 9 اتحادیه کارگری بخش عمومی 
آن برنامه ریزی و در 130 شــهر این کشور انجام شد 
و حــدود 5/5 میلیون کارمند و حقوق بگیر دولتی در 

فرانسه به ویژه کارمندان و کارگران بخش های مهم و 
استراتژیک از جمله فرودگاه ها، راه آهن، مترو، مدارس 
و دیگر بخش های آموزشی در آن حضور داشتند. این 
اعتصاب یک روزه موجب لغو صدها پرواز و اختالل در 

فعالیت مدارس نیز شد. 
در کنار این اعتصاب سراسری تظاهرات گسترده ای 
نیز از ســوی کارگران در شهرهای سراسر این کشور 
برگزار شــد. کارکنان دولت، معلمان و پرستاران در 
شهرهای سراسر فرانسه تظاهرات کردند، از تولوز در 
جنوب گرفته تا استراســبورگ در شرق. بزرگ ترین 
تظاهرات نیز در شهر پاریس برگزار شد. برای نخستین 
بار در ده سال اخیر، همه اتحادیه های کارگری و تجاری 
که بیــش از 5 میلیون عضو دارند، در این اعتصاب و 
تظاهرات شرکت کرده اند اما پلیس، از گاز اشک آور و 
باتوم برای متفرق کردن معترضان خشمگین استفاده 
کرد. عده ای از معترضان هم دستگیر شدند. خبرگزاری 
آسوشیتدپرس به نقل از یک پلیس فرانسه اعالم کرده 
بود قبل از برگزاری تظاهرات، ســه نفر به جرم حمل 

سالح دستگیر شدند.

سرکوب تظاهرات سراسری اعتصابیون ازسوی پلیس ضدشورش فرانسه
گفتند اجرای آن را به تعویق می اندازند.

هفته گذشته مقامات منطقه کاتالونیا در اسپانیا با برگزاری رفراندومی بحث 
برانگیز که به شــدت با مخالفت دولت مرکزی و کشورهای اروپایی رو به رو شد، 
مقدمات جدایی این منطقه را فراهم کردند. مقامات این منطقه گفته بودند سه شنبه 
رسما و به طور یک طرفه اعالم استقالل خواهند کرد و در همین راستا نیز جلسه 
پارلمان کاتالونیا برای بررسی جدایی این منطقه روز سه شنبه برگزار شد اما در 
حالی که انتظار می رفت رهبر کاتالونیا در سخنرانی خود رسماً استقالل این منطقه 
را اعالم کند، این اتفاق به وقوع نپیوست و »پوجدمون« در اظهاراتی مبهم ضمن 
اعالم استقالل، اجرای آن را به تعویق انداخت و خواهان مذاکره و توافق جدیدی 
با دولت مادرید شــد.بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، وی زمان اعالم رسمی 
اســتقالل کاتالونیا را به تعویق انداخت و تصریح کرد، نسبت به نتایج همه پرسی 
مقید اســت اما در ابتدا به دنبال راهکاری مبتنی بر مذاکره با اسپانیا خواهد بود. 
رهبر منطقه کاتالونیا اقدام برای »اعالم رسمی استقالل« را به پارلمان این منطقه 
واگذار کرد و در عین حال از نمایندگان خواست در راستای ایجاد امکان مذاکره با 
مادرید، این اقدام را به زمان دیگری موکول کنند.پس از پوجدمون گروه دیگری از 
نمایندگان پارلمان کاتالونیا به سخنرانی پرداختند و سپس قانون گذاران کاتاالن 
ضمن موافقت با استقالل این منطقه، سند جدایی مربوطه را به امضا رساندند.با 
این حال، پارلمان کاتالونیا اعالم کرده که اجرای این ســند به امضا رسیده را به 
تعویق انداخته است.بر اساس گزارش های منابع خبری در کاتالونیا، پارلمان این 
منطقه اعالم کرده »این تعویق تا زمان دریافت واکنش دولت اسپانیا به خواسته 
کاتاالن ها مبنی بر انجام مذاکرات علنی ادامه خواهد داشــت.« اما دولت مرکزی 
اسپانیا ضمن مخالفت با استقالل ضمنی منطقه کاتالونیا اعالم کرد برای بررسی 
این مســئله جلسه فوق العاده تشکیل داده است.»آلفونسو داستس« وزیر خارجه 
اسپانیا، نیز سخنرانی رهبر کاتالونیا در پارلمان ایالتی را نوعی فریب خواند. معاون 
نخست وزیر اسپانیا نیز اعالم کرده تمام گزینه ها در حل بحران کاتالونیا روی میز 
است. از سوی دیگر نخست وزیر اسپانیا نیز رسما از رهبر کاتالونیا خواست که به 
صراحت اعالم کند اعالم اســتقالل کرده است یا خیر. وی گفت: این اعالم برای 
هرگونه تصمیمی که ما قرار اســت اتخاذ کنیم بســیار ضروری است.به گزارش 
ایســنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا 
در کنفرانس خبری در کاخ ریاست جمهوری در مادرید ضمن تهدیدی گفت که 
»این اعالم رسمی بر اساس مفاد قانون اساسی که دولت مادرید را به مداخله در 
امور کاتالونیا و تحت کنترل گرفتن برخی یا تمامی اختیارات منطقه ای آن مجاز 
می کند، ضروری اســت.«به نظر می رسد راخوی با این اظهارات اولین گام را در 
جهت فعال سازی بند 155 قانون اساسی اسپانیا که به »گزینه هسته ای« معروف 
اســت برداشته است.این بند به نخست وزیر این امکان را می دهد تا خودمختاری 
سیاســی منطقه کاتاالن را لغو کرده و کنترل منطقه را به دست بگیرد.همزمان 
گزارش شــده حامیان استقالل کاتالونیا به سفارت اسپانیا در آتن حمله کرده اند.

پلیس یونان می گوید 19 نفر را در ارتباط با این حمله دستگیر کرده است.

رئیس جمهور آمریکا برای چندمین بار گفته در صورت لزوم برای مقابله 
با کره شمالی از سالح های هسته ای استفاده  می کند. این اظهارات پس از 

نشستی که وی با سران نظامی آمریکا داشت بیان شده است.
کاخ ســفید طی یک بیانیه اعالم کرد در نشســت ترامپ با تیم امنیت ملی 
آمریکا راه های مقابله با تهاجم کره شمالی از جمله استفاده از سالح های هسته ای 

در صورت لزوم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
در این بیانیه آمده »ترامپ صبح روز ســه شنبه با جیمز متیس وزیر دفاع و 
ژنرال ژوزف دانفورد رئیس ســتاد مشترک ارتش آمریکا یک نشست برگزار کرده 
و در آن درباره راه های مقابله با تهاجم کره شــمالی بحث و بررسی شده است.« 
براســاس این بیانیه، »در این نشست  اشکال و راه های مختلف مقابله و پاسخ به 
هرگونه تهاجم از سوی پیونگ یانگ حتی از طریق استفاده از سالح های هسته ای 

بحث و رایزنی شده است.«
ترامپ پیش از این نیز با ادبیات خاص خود بارها کره شــمالی را تهدید کرده 

است. کره شمالی نیز هیچ یک از این تهدیدها را بی پاسخ نگذاشته.
از سوی دیگر خبر رسیده دو فروند بمب افکن نیروی هوایی آمریکا در واکنش 
به آزمایش های موشکی کره شــمالی، بر فراز شبه جزیره کره به پرواز درآمدند. 
کره شمالی روز جمعه یک فروند موشک بالستیک قاره پیمای دیگر را با موفقیت 
آزمایش کرد. کره شمالی گفته این آزمایش نشان می دهد توانایی حمله به خاک 
آمریکا را دارد. کره شمالی علت این آزمایش ها را »حضور و تهدید نظامی آمریکا 
در منطقه«، عنوان کرده است. مقامات کره جنوبی نیز در گفت وگو با یک روزنامه 
این کشــور اعالم کرده اند احتماال کره شمالی هفته آینده نیز موشک های کوتاه  
برد آزمایش می کند. این مقامات به روزنامه »آسیا بیزنس« کره جنوبی گفته اند 

کره شمالی احتماال 30 راکت کوتاه  برد آزمایش خواهد کرد.

کاتالونیا اعالم استقالل کرد
دولت اسپانیا جلسه فوق العاده تشکیل داد

پس از نشست با ژنرال های آمریکایی
ترامپ: الزم باشد کره شمالی را
با بمب  اتم هدف قرار می دهیم!

کارشناسان آی کی یو در ادامه چالش »چه کسی کودن تر است« که 
مدتی است بین ترامپ و تیلرسون به راه افتاده اعالم کردند احتماال وزیر 

خارجه برنده این میدان خواهد بود!
 در حالــی که آمریکا با بحران های عدیده ای در عرصه سیاســت خارجی و 
داخلی خود درگیر اســت، رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشور درگیر چالش 
»تست هوش« شده اند. ماجرا از این قرار است که اخیراً خبرهایی به نقل از وزیر 
خارجه آمریکا منتشــر شــده بود مبنی بر اینکه، ترامپ »کندذهن« و »کودن« 
است. رئیس جمهور آمریکا با شنیدن این خبر می گوید »من معتقدم که این اخبار 
ساختگی است، ولی در صورتی که وی چنین صحبتی کرده باشد، مجبور هستیم 
که نتیجه آزمون بهره هوشــی را مقایســه کنیم و در آن صورت، کاماًل مشخص 

می شود که چه کسی برنده خواهد شد.«
اما کارشناسان مسائل مربوط به »آی کی یو« معتقدند چالش این که »چه کسی 
از بین رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا کودن تر است؟« ایده خوبی نیست چرا 
که ترامپ قطعاً در این آزمون برنده نخواهد شد. به گزارش ایسنا، »جوئل اشنایدر«، 
که یکی از اســاتید دانشگاه »تمپل« است سنجش هوش را مطالعه می کند. وی 
گفته: »من نیز می توانم به شما بگویم که چه کسی پیروز این رقابت خواهد بود! 
وی  که با روزنامه ایندیپندنت گفت وگو می کرد با  اشاره به تجارب پیشین رکس 
تیلرسون به عنوان مدیرعامل شرکت اکسون موبیل گفت: »من بر روی تیلرسون 
شــرط می بندم. کمپانی های بزرگ همچون اکســون موبیل عمدتا توسط افراد 
کم هوش اداره نمی شــود. در همین حال یکی دیگر از کارشناسان مسائل مربوط 

به آی کی یو گفته: »احتماال ترامپ از یک بهره هوشی متوسط برخوردار است.«

چالش »چه کسی کودن تر است«
بین ترامپ و تیلرسون باال گرفت

سرویس خارجی-
کــه  لــی  درحا
تروریست های تکفیری 
آخریــن  داعــش  و 
نفس های خــود را در 
می کشند،  ســوریه 
غیررسمی  گزارش های 

سرویس خارجی-
پارلمان  نمایندگان 
که  همانطور  کاتالونیــا 
این  جدایی طلبان  رهبر 
کشور وعده داده بود سند 
مربوط به اســتقالل این 
منطقــه را امضا کرده و 
یک طرفه اعالم استقالل 
حال  عین  در  کردند  اما 

رساندن کمک ها به الحدیده 
فرودگاه صنعا،  بازگشایی  و 
گام هایی ضروری هســتند. 
پیشــنهادی جامــع وجود 
دارد که شــامل تالش هایی 
بشردوســتانه و راه حلــی 
سیاســی برای بحران یمن 

است.«
ولــد الشــیخ احمد در 
ادامه گفته: »یک ســوم از 
اســتان های یمــن از خطر 

گرسنگی و شیوع وبا رنج می برند. وبا در یمن، بدترین حالت 
این بیماری در تاریخ جهان اســت.« فرستاده ویژه دبیر کل 
سازمان ملل به یمن همچنین تاکید کرده: »از شورای امنیت 
می خواهــم از همه نفوذ خود برای متوقف کردن جنگ در 

یمن اســتفاده کند... خطرناکترین چیز در جنگ این است 
که به آن عادت کنیم. باید در اســرع وقت این خونریزی و 
ویران کردن کشور متوقف شود و هیچ بهانه و تفسیری مقبول 
نیست. بسیاری از صاحبان نفوذ از جنگ حاضر در یمن بهره 

می برند، در حالی که شهروندانشان با شرایط اسفباری بیش 
از هر وقت دیگر روبه رو هستند.«

کمپین تحریم امارات
از سوی دیگر شبکه تلویزیونی الجزیره قطر اعالم کرد 
که، کمپیــن بین المللی تحریم امارات بــا عنوان »بردگی 
مدرن در امارات، زمان تحریم فرا رســیده اســت«، از روز 
سه شــنبه آغاز شده اســت. این کمپین شامل یک سری 
برنامه ها و فعالیت های رسانه ای و تبلیغاتی برای شناساندن 
چهره واقعی امارات به افکار عمومی غرب است. اعضای این 
کمپین می گویند، امارات پرونده ســیاهی در زمینه حقوق 
بشــر نظیر تسهیل تجارت انسان، به بردگی کشیدن مدرن 
کارگران آسیایی، ارتکاب جنایت جنگی در یمن و حمایت 
مالی از گروه های تروریســتی در مناطق شاهد درگیری در 
خاورمیانه دارد. امارات در کنار عربستان بیش از 30 ماه است 

که شهرهای مختلف یمن را بمباران می کند.

به گزارش فــارس، اعضای پارلمان 
عــراق از آمادگــی دولت بــرای اعمال 
تصمیمــات ســختگیرانه تر علیه دولت 
منطقه خودمختار کردستان عراق خبر 
داده و تاکید کرده انــد که این اقدامات 
هرگز متوجه مردم این منطقه نمی شود 

و به نفع وحدت عراق است.
»مهدی الزبیدی«، عضو فراکسیون 
»بــدر« پارلمــان عراق با بیــان این که 
»بغــداد در مرحله پیش رو و به منظور 
حفظ وحدت عــراق، تدابیری تندتر در 

قبال همه پرسی کردستان عراق اتخاذ خواهد کرد«، گفت: 
»اقدامات زیادی وجود دارد که جدایی طلبان را به انصراف 
از دیدگاه خود و بازگشت به عراق یکپارچه وادار می کند.«
وی در گفت وگو با روزنامه دولتی »الصباح« عراق افزود: 
»تصمیم های بغداد مورد تایید طرف های بین المللی است و 
البته طرف های منطقه ای نیز موضعی سختگیرانه تر درقبال 
همه پرسی منطقه کردستان عراق داشتند چون این قضیه 
امنیت ملی آنها را خدشه دار می کند، عالوه بر اینکه سازمان 
ملل و شورای امنیت بیانیه هایی در محکومیت همه پرسی 

صادر کرده اند.«
بــه گفته الزبیــدی »دولت بغداد با وجــود اینکه در 

اجرای تصمیم های پارلمان تامل به خرج داده، اما می تواند 
تصمیم هــا و تدابیر زیــادی را علیــه جدایی طلبان اتخاذ 
کند، جدایی طلبانی که کشــور و حاکمیت آن را به خطر 

انداخته اند.«
نماینده عراقی گفت: ازجمله این اقدامات، سیطره کامل 
بر صادرات نفت از شــمال عراق است، چون قرار است طی 
توافقی با ترکیه، همه انبارهای موجود در بندر »جیهان« به 
کنترل دولت بغداد درآید و دولت بغداد قصد دارد صادرات 
نفت را منحصرا ازطریق شرکت »سومو« انجام دهد، تا امکان 
پرداخت حقوق همه کارکنان منطقه کردستان هم فراهم 
شــود، نه اینکه مثل االن، یک میلیون بشکه نفت ازطریق 

منطقه کردستان صادر شــود، ولی هیچ پولی به کارکنان 
داده نشــود. پیش از این، بغداد از آنکارا و تهران خواســته 
بود هرگونه معامله بــا دولت منطقه خودمختار را متوقف 
کنند. بغداد از همه کشــورهای خارجی نیز خواسته است، 
پروازهای خود را به منطقه خودمختار قطع کنند؛ اقدامی 
که تاکنون به طور میانگین روزانه 60 هزار دالر به فرودگاه 

»سلیمانیه« ضرر رسانده است.
دیروز خبر رســید، رئیس و اعضای کمیسیون ناظر بر 
همه پرسی استقالل کردستان عراق نیز دستگیر می شوند. 

دادگاه  عالی عراق حکم بازداشت آنها را صادر کرده است.
آماده شدن برای آخرین عملیات ضدداعش

سرتیپ »خمیس المحالوی« فرمانده عملیات »االنبار« 
اعــالم کرده، ارتش در حــال جابجایی نیرو و تجهیزات به 

االنبار، برای انجام آخرین عملیات علیه داعش است.
هم اکنون داعش دو شهر مرزی »القائم« و »راوه« را در 
اشغال دارد. نیروی هوایی عراق هم سرگرم بمباران انبارها 

و مقرهای فرماندهی داعش در این دو شهر است.
همزمان با ایــن تحرکات، ارتش عراق رســما آزادی 
شهرستان »الحویجه« را اعالم کرد. »عبداالمیر رشیدیاراهلل« 
فرمانده عملیات الحویجه طی بیانیه ای در این رابطه، اعالم 
کرده که نیروهای مسلح عراق عملیات خود را در عملیات 

آزادسازی الحویجه، با موفقیت به پایان رسانده اند.

کوتاه از سراسر جهان

میانمار
رویترز: در ارتباط با ابعاد جنایات ارتش میانمار و 
بودایی های افراطی علیه مسلمانان استان »راخین« 
میانمار، ســازمان ملل طی گزارشــی اعالم کرده، 
نیروهای امنیتی میانمــار )به همراه عناصر اوباش 
بودایی(، خانه ها و ســایر اموال مســلمانان را نابود 
کرده اند و نابودی اموال و مزارع کشــاورزی و دام ها 
به گونه ای است که احتمال بازگشت مسلمانان به 

خانه و کاشانه خود وجود ندارد.
بحرین

واس )خبرگزاری رســمی عربســتان(: نیروی 

دریایی بحرین به همراه نیروی دریایی عربســتان در 
آب های خلیج فارس، دست به رزمایش مشترک زدند. 
»فهد الغفیلی« فرمانده ناوگان شــرقی نیروی دریایی 
عربســتان، هدف از این رزمایش را »تبادل تجربیات 
و ارتقای سطح آمادگی جنگی« آنها ذکر کرده است. 
در پی قیام مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه در سال 
1389، نظامیان رژیم آل ســعود به کمک آل خلیفه 
شتافتند و حمایت آنها از رژیم بحرین هنوز ادامه دارد.

چین
تسنیم: بنابر اعالم وزارت خارجه چین یک فروند 
ناوشــکن آمریکایی به جزایر چینی در دریای جنوبی 

چین نزدیک شده است. پکن این اقدام آمریکا را موجب 
افزایش تنش و تیرگی روابط میان دو کشور دانست.

آمریکا به ساخت جزایر مصنوعی توسط پکن در 
آب های دریای چین جنوبی، معترض اســت. چین اما 

دریای مذکور را از آب های سرزمینی خود می داند.
 جمهوری آذربایجان

ترند: وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعالم کرده، 
50 نظامــی این کشــور، در قالب چرخــش نیرو، به 
افغانستان اعزام می شوند. نظامیان جمهوری آذربایجان 
به عنوان بخشی از نیروهای موسوم به »ایساف«، از سال 
2002 تاکنون در این کشور حضور دارند. حدود 40 
درصد تجهیزات عملیات ناتو در افغانستان، از طریق 

جمهوری آذربایجان، به این کشور منتقل می شود.
روسیه

ایسنا: وزارت دفاع روسیه از آغاز رزمایش گسترده 

نیروی موشکی راهبردی روسیه در منطقه »آلتای« 
واقع در جنوب سیبری خبر داده است.

روس هــا می گویند در ایــن رزمایش، 4000 
نیروی نظامی شرکت دارند و موشک انداز های حامل 
موشــک های قاره پیمای »توپل« را مورد آزمایش 

قرار می دهند.
سوریه

خبرگزاری جمهوری اسالمی: شمار جدیدی از 
نظامیان عرب عضو حزب کردی »اتحاد دموکراتیک 
ســوریه« در استان »حســکه« از این حزب جدا 
شده اند.به گفته این افراد، رهبران این حزب که کرد 
هستند، اعضای عرب حزب را به خط مقدم و مناطق 
خطرناک اعزام می کنند، تا آنها را به کشتن دهند. 
پیش از این نیز شماری از اعضای اتحاد دموکراتیک 

از این حزب جدا شده بودند.


