
صفحه آخر

خشم آمریکا از پیروزی مادورو
در انتخابات فرمانداری های ونزوئال

در پی پیروزی غافلگیــر کننده حزب حاکم در 
انتخابات اخیر ونزوئال وشکست سنگین جریان های 
غربگرا، آمریکا اعالم کرده این انتخابات را قبول ندارد! 
»هدر ناوئــرت«، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 
واکنش به نتایــج انتخابات فرمانداری هــای ونزوئال گفته: 
»مــا انتخابات روز یکشــنبه در ونزوئال را که در نبود آزادی 
و غیرمنصفانه برگزار شــد، محکوم می کنیم زیرا معتقدیم  
صدای مردم ونزوئال شنیده نشد«! این ادعا به این دلیل مطرح 

شده که آمریکا انتظار داشت  حزب اپوزیسیون  و غربگرای 
ونزوئــال )مخالف نیکالس مادورو( پیروز انتخابات منطقه ای 
اخیر در این کشــور باشد لیکن حزب حاکم به یک پیروزی 
غافلگیرکننده دست یافت. به گزارش ایسنا، به نقل از دویچه 
وله، نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز مدعی شد 
که مادورو، رئیس جمهور ونزوئــال از ارعاب رای دهندگان، 
دستکاری،  ممانعت و جلوگیری از دستیابی به نتایج مطلوب 
و دخالت در روند انتخابات به نفع خود استفاده کرده است. 

قتل عام 1130 غیرنظامی بهای  اشغال رقه
به دست نیروهای تحت حمایت آمریکا

دیده بان حقوق بشــر سوریه اعالم کرد، آمریکا 
برای مسلط کردن نیروهای ُکرد تحت حمایت خود 
بر »رقه«، 1130 غیرنظامی را طی چهار ماه اخیر در 

این شهر قتل عام کرد. 
به گزارش ایســنا، دیده بان حقوق بشــر سوریه دیروز 
اعالم کرد، نبرد میان نیروهای مورد حمایت آمریکا موسوم 
به »نیروهای دموکراتیک سوریه« و عناصر داعش در نبرد 
چهار ماهه رقه، به کشــته شدن حدود ۳۲۵۰ تن انجامید 

که دست کم ۱۱۳۰ تن از آنها غیرنظامی هستند. طبق این 
گزارش، دست کم ۲۷۰ تن قربانیان حمالت جنگنده های 
آمریکایی در رقه ، کودک هســتند.دیده بان حقوق بشــر 
همچنین اعالم کرد، صدها غیرنظامی نیز در شهر رقه مفقود 
شده اند، که احتمال می رود زیر آوارها مانده باشند.درگیری ها 
و حمــالت هوایی ائتالف بین المللــی تحت امر آمریکا در 
حمایت از نیروهای دموکراتیک ســوریه، انهدام بســیاری 
از ساختمان ها و زیرساخت ها را نیز به دنبال داشته است. 
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افشاگر معروف سعودی در گزارشی به زاویه هایی 
از زندگی شخصی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
پرداخته که طی ماه های گذشته با کودتایی خاموش 
خود را به یک قدمی پادشاهی عربستان رسانده است. 
به گفته مجتهد، بن سلمان از ترس سوءقصد به جانش 

چشم روی هم نمی گذارد.
»مجتهد« شاهزاده افشاگر و معروف سعودی در تازه ترین 
توییت  خود از شرایط نابسامانی خبر داده است که محمد بن 
ســلمان ولیعهد و شاهزاده بلندپرواز سعودی با آن روبه رو 
است. وی در این افشاگری در قالب ۳۰ توییت اعالم کرده: 
»به شــما وعده داده بودم درباره فضای رعب و وحشتی که 
محمد بن سلمان در آن به سر می برد و تغییرات شخصیتی 
و افزایش دشــمنی با وی در خاندان آل سعود و اینکه کجا 

بیشتر اوقاتش را سپری می کند، حرف بزنم.«
به گزارش تسنیم، مجتهد نوشته »بن سلمان در جریان 
حمله اخیر به کاخ پادشــاهی، آســیبی ندید، ولی هنگام 
تیراندازی، در کاخ حضور داشت، نکته قابل توجه این است 
که نحوه برخورد گارد سلطنتی با این حمله حرفه ای نبود. 
حمله اخیر نشان داد که بن سلمان دیگر، کاخ را محیط امنی 
برای خود قلمداد نمی کند. بن سلمان پیش از این حمله، در 
حالتی از رعب و وحشت به سر می برد و این حادثه بر نگرانی 
و وحشــت وی افزود چرا که معتقد است برخی از اعضای 

خاندان سلطنتی در پس این حمله بوده  اند.«
کاهش شدید اعتماد به نفس

این شاهزاده سعودی علت وحشت و نگرانی »بن سلمان« 
را به چندین موضوع نسبت داده است،  اولین دالیل مربوط به 
شخصیت وی و دلیل دوم مربوط به آنچه بین وی و خاندان 

سرویس خارجی-
نیروهای مسلح عراق می گویند طی 20 ساعت، 
استان و شــهر کرکوک را تحت کنترل درآوردند. 
همزمان خبر رسیده که، »مسعود بارزانی« به خاطر 
برگزاری همه پرســی غیرقانونی و حمایت از رژیم 

اسرائیل، تحت فشار قرار گرفته است.
نیروهای مسلح عراق که یکشنبه گذشته با فرمان »حیدر 
عبادی« نخست وزیر این کشور، در استان کرکوک پیشروی 
خود را آغاز کرده بودند، پس از گذشت تنها ۲۰ ساعت، بدون 
خونریزی عالوه بر تحت کنترل گرفتن فرودگاه ها، میدان های 
نفتی و شهرهای این استان، از جمله شهر کرکوک، شهرهای 
»جلوال« در اســتان »دیاله«، »طوز خورماتو« در اســتان 
»صالح الدین« و »ســنجار« در استان »نینوا« را نیز تحت 

کنترل درآوردند و در حال تقویت مواضع خود هستند.
در مقابل، نیروهای پیشــمرگ که با اجازه دولت بغداد، 
طی سال های گذشته وارد این استان ها شده بودند تا مقابل 
پیشروی »داعش« بایستند، به منطقه خودمختار کردستان 
بازگشــتند. البته این عقب نشــینی طبق درخواست حیدر 
عبادی نخست وزیر عراق صورت گرفته است. به عبارت دیگر، 
اصال قرار نبوده است که نیروهای پیشمرگ مقابل نیروهای 
دولتی بایســتند و با آنها بجنگند. پس از استقرار نیروهای 
دولتی در اســتان کرکوک، بسیج مردمی از همه عراقی ها 
خصوصا کردها خواســت به خانه و کاشانه خود برگردند و 

زندگی و فعالیت روزانه خود را در آرامش ادامه دهند.
شادمانی  اهالی کرکوک

همزمان با ورود نیروهای دولتی به شهر کرکوک، ساکنان 
این شهر که متشکل از کردها، عرب ها و ترکمن ها هستند، 
به شادمانی پرداختند و از نظامیان دولتی، استقبال کردند.

این اســتقبال گــرم، ادعای ســران اربیــل در مورد 
تجزیه طلبی را آشکارا زیر سوال برد و نشان داد که »مسعود 
بارزانــی« به دالیل دیگر، از جملــه منابع غنی نفت و گاز 

افشاگری بی سابقه مجتهد:

بن سلمان از ترس انتقام شاهزاده های سعودی
چشم روی هم نمی گذارد

سلطنتی می گذرد است. 
در ارتبــاط بــا آنچه به 
مرتبــط  وی  شــخص 
است،  طی ماه های اخیر 
تغییرات زیادی در رفتار 
برنامه های  و  برنامه ها  و 
روزانــه وی رخ داده که 
بر فکر و ذهن و مسائل 
روحی روانــی وی تاثیر 
گذاشته و او را به فردی 
متزلزل و مضطرب تبدیل 
کرده است. این تغییرات 

کرکوک، به دنبــال انضمام 
غیرقانونــی آن بــه منطقه 
کردســتان عراق بوده است. 
اســتان کرکوک 4۰ درصد 
نفت و ۷۰ درصد منابع گازی 
عــراق را در خود جای داده 
اینکه  بر  عالوه  است.بارزانی 
در میان عرب ها و ترکمن های 
ندارد،  جایگاهــی  کرکوک، 
شــمار زیــادی از کردهای 
اســتان های  و  کرکــوک 
اربیل  ســلیمانیه، دهوک و 

هم مخالف بارزانی هستند.

بر اعتماد به نفس وی و دیدارهایش با شــخصیت های مهم 
و تصمیم گیری های وی تاثیر گذاشــته اســت.این افشاگر 
ســعودی با بیان اینکه، »بن ســلمان مستحق این شماتت 
است و شایسته کرامت نیست«، تاکید کرده: »تغییر دیگری 
که رخ داده، تحول بزرگ در مواضع آل سعود است به طوری 
که نزدیک به 9۵ درصد از اعضای خاندان سلطنتی حاکم، 
 مخالف و ضد وی شده  اند، در حالی که قبال یا اکثریت آنها 
راضی به امر واقع شده بودند یا به آن اعتنا نمی کردند، ولی 
اکنون 9۵ درصد مخالف وی شده اند.«مجتهد تاکید کرده: 
»طی ماه های اخیر به ویژه پس از برکناری محمد بن نایف 
از ولیعهدی، شــاهزادگان مخالف بن سلمان از خواب بیدار 
شــده  اند و معتقدند که سه مسئله، آینده خاندان را به طور 
کلی و آینده یکایک آنها را تهدید می کند. بر اساس ارزیابی 
این شاهزادگان، اگر بن سلمان به همین رویه انحصارطلبی 
در قدرت ادامه دهد، دیگر برای شاهزادگان مخالف و منتقد، 

بارزانی استعفا می دهد
با فروکش کردن غائله همه پرسی جدایی و با پیشروی 
آســان نیروهای ارتش عراق در مناطقی که پیش از این در 
ســیطره نیروهای پیشمرگ بوده است، فشارها از هر طرف 
بر مسعود بارزانی، به عنوان عامل اصلی کل غائله همه پرسی 
و ماجراهای پس از آن، افزایش یافته اســت؛ واحدهایی از 
نیروهای پیشمرگ و سران و اعضای حزب »اتحادیه  میهنی 
کردستان عراق«، بارزانی را مسئول حوادث جاری می دانند. 
روزنامه فرامنطقه ای »رأی الیوم« هم با اشاره به این تحوالت، 
نوشــت که با تســلط نیروهای عراقی بر کرکوک، حیثیت 
)نیروهای( پیشــمرگ بر باد رفت. این روزنامه در ادامه، از 
احتمال اســتعفای بارزانی از ریاست اقلیم کردستان عراق 
طی ماه های آتی خبر داد.خبرگزاری تســنیم نیز به نقل از 
منابع کردی، از احتمال کناره گیری »مسعود بارزانی« از تمام 
مناصــب خود خبر داد. به گفتــه این منابع، بارزانی به نفع 
»نیچروان بارزانی« نخست وزیر اقلیم خودمختار کردستان، 
کناره گیــری خواهد کرد.»کاوه محمد« عضو پارلمان عراق 
از منطقه کردســتان نیز از سران اربیل خواست به شکست 

بــه جز حقوقی که فقط گذران زندگی روزانه آنها را کفایت 
می کند، چیزی باقی نخواهد ماند. آنچه بیشتر آنها را به خشم 
آورده، این اســت که نزدیکان بن ســلمان خارج از خاندان 
ســلطنتی، سهم و بهره شان از ثروت مسروقه فراتر از سهم 
شاهزادگان و نفوذ آنها از نفوذ شاهزادگان بیشتر شده است. 
مسئله دوم این است که شاهزادگان مخالف پس از بالیی که 
بر سر »بن نایف« آمده و بازداشت افسران و قضات طرفدار 
وی و همچنین حبس عبدالعزیز بن فهد و برخی شاهزادگان 
دیگر و ممانعت از خروج اکثریت آنها از عربستان احساس عدم 
امنیت می کنند. سومین دلیل به گفته مجتهد، نگرانی آنها 
از این است که آل سعود تمام حکومت و قدرت را به خاطر 
هرج و مرج در اقتصاد، یمن، قطر، بازداشت ها،  غربی سازی 

عربستان و عادی سازی روابط)با اسرائیل( از دست دهند.
زندگی در کشتی از ترس سوءقصد

به گفته این افشاگر اخبار پشت پرده آل سعود، شرایط  

خود در ماجرای همه پرسی اعتراف کنند. وی تأکید کرد که 
»مسعود بارزانی« مسئول شکست های اخیر و علت شرمساری 
در ماجرای کرکوک است.»سیدهاشم الموسوی« سخنگوی 
رسمی گروه »مقاومت اسالمی نجبا« وابسته به بسیج مردمی 
عراق نیز از »مسعود بارزانی« خواست، به خاطر برافراشتن 

پرچم رژیم صهیونیستی، عذرخواهی کند.
بیانیه عمار حکیم

به گزارش تسنیم، »ســیدعمار حکیم« رئیس جریان 
»حکمت ملی عراق« هم با صدور بیانیه ای ضمن تجلیل از 
نقش برجسته نیروهای پیشمرگ در مبارزه با داعش، از اقلیم 
کردســتان خواست به قانون اساسی عمل کرده و گفت وگو 
را بهترین راه حل مشکالت بداند. رئیس جریان حکمت ملی 
عــراق در بخش دیگری از بیانیه، تأکید کرد: »حمایت های 
گسترده مردمی و پارلمانی از اقدامات دولت عراق در کرکوک، 
پیام دوستی و صلح به هموطنان عزیز ما در کردستان است و 
ما معتقدیم که یکی از آثار اقدامات دولت، برآوردن نیازهای 
اقتصادی شهروندان اقلیم کردستان است.«حکیم افزود: »ما 
خواستار عمل به قانون و قانون اساسی هستیم و گفت وگو را 

بغرنج به وجود آمده برای بن ســلمان به حدی رســیده 
است که سبب افزایش نگرانی وی و به تاخیر افتادن زمان 
کناره گیری پدرش و انتصاب وی به عنوان پادشــاه شده 
است،  همچنانکه خبر دیدار احمد بن عبدالعزیز با پدرش 
پیش و پس از ســفر ملک سلمان به روسیه سبب خشم 
بن سلمان شــده است. شــاهزادگان مخالف بن سلمان 
خواستار رســیدن احمد بن عبدالعزیز به تخت سلطنت 
آل سعود هســتند. مجتهد در ادامه به شرایط زندگی بن 
سلمان  اشاره و اعالم کرده است: »شرایط و تحوالت اخیر 
که به تغییر در رفتارها و قدرت روانی و روحی بن سلمان 
شده، به گونه ای است که دیگر وی احساس امنیت نمی کند 
به طوری که بیشتر وقت خود را در یک کشتی تفریحی در 
ســاحل دریای سرخ سپری می کند. درباره اینکه چرا بن 
ســلمان، کشتی را به عنوان وسیله ای برای گذران اوقات 
خود تعیین کرده، مجتهد می گوید بن سلمان گمان می کند 
که احتمال ســوء قصد به وی از سوی خاندان سلطنتی یا 

طرف های دیگر وجود دارد.«
مجتهد در یکی دیگر از توئیت های خود گفته: »عدم 
حضور وی در مراسم استقبال از پدرش، غیبت در نشست 
شورای وزیران و غیبت در مراسم استقبال از امیر کویت، 
صحت مطالب گفته شــده را تایید می کند. از سوی دیگر 
منابع مخالف آل سعود از شکاف و دودستگی بی سابقه میان 
اعضای خاندان سلطنتی حاکم بر عربستان پرده برداشته و 
تاکید کرده اند که آل سعود از آنچه در یمن رخ می دهد و 
اقتصاد از هم فروپاشیده و سیاست های داخلی و خارجی 
و اقدام بن ســلمان در کنار زدن برخی از شــاهزادگان از 

مناصب حکومتی دچار رعب و وحشت شده اند.«

بهترین راه برای حل مشکالت و اختالفات می دانیم.«رئیس 
جریــان حکمت ملی عراق با تاکیــد بر ضرورت اجتناب از 
اقدامات یکجانبه، خواستار ترجیح دادن منافع عالی کشور 

بر منافع شخصی شد.
نوری مالکی

»نوری مالکی« معاون رئیس جمهــور عراق نیز اظهار 
داشــت: »من از نیروهای امنیتی می خواهم در حفظ جان 
غیرنظامیان و اموالشان )در کرکوک( بکوشند. وی از کردها، 
اعراب و ترکمن های کرکوک هم خواست به خانه های خود 

برگردند و زندگی عادی خود را از سر بگیرند.
عقب نشینی خفت بار آل سعود 

عربســتان، تنها کشــوری که از تجزیه  عراق حمایت 
کرده بود اما پس از شکســت بارزانــی دیروز از این موضع 
ضدعراقی خود عقب نشینی کرد.به گزارش ایسنا، »سلمان 
بن عبدالعزیز« شــاه عربستان طی تماس تلفنی با »حیدر 
عبادی«، با نتایج همه پرسی جدایی منطقه کردستان عراق 
مخالفت و بر وحدت عراق تأکید کرد. مقامات عربستان در 
ارتبــاط با داعش نیز همین گونــه عمل کرده اند و علی رغم 
ســال ها حمایت مالی، تسلیحاتی و رســانه ای از این گروه 
تروریســتی، وقتی دیدند که این گروه تروریستی در حال 
احتضار و اضمحالل اســت، ســعی کردند که از آن فاصله 
بگیرند. برخی گزارش ها نیز حاکی اســت، احتماال بارزانی 

پس از استعفا، محاکمه شود.
سایر رویدادها

* رئیس جمهور آمریکا مدعی شد، این کشور در مورد 
مسئله کرکوک، بی طرف است.

* آلمــان مأموریت کارشناســان نظامی خود در اقلیم 
کردستان عراق را به حالت تعلیق درآورد.

* خبرگــزاری »اســپوتنیک« گــزارش داد، ابتکار و 
میانجی گری سردار »قاسم سلیمانی« باعث شد که به طرح 

جدایی اقلیم کردستان عراق خاتمه داده شود.

عناصر طالبان با حمالت تروریستی جداگانه در جنوب، غرب 
و شــرق افغانستان، صدها نظامی و غیرنظامی را به خاک و خون 

کشیدند.
تروریست های طالبان صبح دیروز با خودروی حامل مواد منفجره، مقر 
نیروهای امنیتی را در منطقه »الدار« استان »غزنی« در جنوب افغانستان 
مورد حمله قرار دادند و پس از این حمله، میان عناصر طالبان و نیروهای 
دولتــی درگیری و تبادل آتش رخ داد. در این حمله دســت کم ۳۳ نفر 
کشته و ۲۰۰ نفر مجروح شدند. غرب افغانستان شهرستان »شیب کوه« 
در اســتان »فراه« و شهر »گردیز« مرکز استان »پکتیا« نیز شاهد حمله 
مسلحانه و حمله با خودروی بمب گذاری شده به مراکز پلیس بود. در پی 
این حمالت، دست کم ســه مأمور پلیس جان باختند. طالبان نیز رسما 

مسئولیت هر سه حمله فوق را برعهده گرفت.
ژنرال ارشد افغان کشته و یک شهر سقوط کرد

برخی منابع نیز از کشته شدن ژنرال »عبدیانی« فرمانده پلیس استان 
پکتیا خبر داده اند. این فرمانده در مرکز پلیس شهر گردیز حضور داشت.

خبرهای تکمیلی از استان »فراه« افغانستان حاکی است که شهرستان 
»شیب کوه« به اشغال طالبان درآمده است. در مناطق »شیوان«، »گنج آباد« 
و شهرستان »باال بلوک« در استان فراه نیز درگیری میان نیروهای دولتی 

و طالبان گزارش شده است.
از شرق افغانستان نیز گزارش رسیده عناصر گروه تروریستی داعش به 
شهرستان »فوگیانی« در استان »ننگرهار« حمله کرده و با مردم محلی 
و عناصر طالبان درگیر شده اند. این درگیری ها تا عصر دیروز، مرگ شش 
غیرنظامی، چهار تروریست وابسته به طالبان و هشت تکفیری عضو داعش 

را به دنبال داشت.
به گفته »محمدناصر کاموال« عضو شورای استانی ننگرهار، هرچند 
مقاومت مردم مقابل داعش، شــدید است، ولی اگر دولت افغانستان وارد 

عمل نشود، عناصر داعش مناطقی را اشغال خواهند کرد.
منابع خبری شمار کل کشته ها و مجروحان در حمالت چهارگانه فوق 

را نزدیک 6۰ نفر اعالم کرده اند.
حمالت هوایی آمریکا به مردم

همچنین خبر رسیده، حمله موشکی پهپادهای آمریکایی به منطقه 
»کورام« در منطقه مرزی پاکستان و افغانستان، ۲۰ کشته برجای گذاشته 
است. آمریکایی ها مدعی هســتند که در این حمله شبه نظامیان کشته 
شده اند. اما معموال غیرنظامیان در این نوع حمالت پهپادهای آمریکایی، 

قربانی می شوند.

منابع نظامی نزدیک به یمن می گویند طی یک هفته گذشته بیش از 
90 مزدور ائتالف سعودی توسط تک تیراندازان یمنی به هالکت رسیده اند. 
یک منبع نظامی نزدیک به یمن به خبرگزاری رسمی این کشور )سبا( گفته 
یگان تک تیرانداز ارتش یمن و انصاراهلل موفق شــدند 9۱ نفر از عناصر مزدور از 
جمله تعدادی از فرماندهان آنها را در دو منطقه »صراوح« و »نهم« بکشــند. از 
این تعداد هفت نفر شبه نظامی وابسته به ائتالف سعودی روز شنبه گذشته و در 
عملیات نیروهای تک تیرانداز ارتش یمن و کمیته های مردمی وابسته به انصاراهلل 
در منطقه »صراوح« اســتان مأرب از پای درآمده و 9 نفر دیگر نیز در جبهه های 
»تعز«،»الجوف« و »نهم« کشته و یا زخمی شده اند. این گزارش به محل هالکت 

رسیدن باقی مزدوران سعودی اشاره نکرده است.
از سوی دیگر، خبرگزاری »رویترز« در گزارشی تفصیلی با عنوان »محاصره یمن 
جان مردم را که با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند، می گیرد«، ائتالف سعودی 
را به دلیل ممانعت یا به تاخیر انداختن رسیدن کمک های انسانی به غیرنظامیان 
جنگ زده یمن ســرزنش کرد. بر اســاس اسناد منتشر نشده و گزارش محرمانه 
ســازمان ملل و همچنین گفت وگوها با آژانس های انسانی و خطوط کشتی رانی، 
کشــتی های ائتالف به فرماندهی عربستان مانع ورود کمک های ضروری به یمن 
می شــوند، حتی در شرایطی که این کشتی ها حامل اسلحه نیستند. نتیجه این 
امر انزوای کنونی کشور یمن با ۲8 میلیون جمعیت بوده که سازمان ملل می گوید 
یک چهارم جمعیت آن با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند و شمار کشته های 
این جنگ هم به ده هزار نفر رسیده است. رویترز  در ادامه تاکید کرده »در سال 
جاری تنها ۲۱ کشتی حامل کاال به بندر الحدیده رسیده در حالی که یک سال 
قبل ۵4 کشتی به بندر الحدیده رسیده بود و قبل از وقوع جنگ در هشت ماهه 

اول سال  ۲۰۱4 ، نیز نزدیک به۱۲9 کشتی تجاری به بندر الحدیده رسیدند.«

روزنامه گاردین با تهیه یک گزارش افشــاگرانه، از همدستی 
سازمان ملل با دولت میانمار برای پنهان ماندن بخشی از جنایات 

هولناک سوچی علیه مسلمانان میانمار پرده برداشت.
روزنامه انگلیســی »گاردین« در گزارشی افشا کرده که سازمان ملل 
اخیرا گزارشی از قحطی و گرسنگی فاجعه آفرین در بین مسلمانان روهینگیا 
تنظیم کرده بود اما به درخواســت دولت میانمار از انتشــار عمومی آن 

خودداری کرده  است!
گاردین به صورت »مستند« نشان داده که این گزارش هشدارآمیز شش 
صفحه ای ســازمان ملل از احتمال مرگ فوری 8۰ هزار کودک مسلمان 
میانمار با بیانیه ای جایگزین  شده که در آن آشکارا گفته شده است، برنامه 
جهانی غذا و دولت میانمار در حال همکاری برای تنظیم نسخه ویرایش 
 شده! گزارش ماه جوالی هستند. به گزارش میزان، در بیانیه مذکور تأکید 
شده گزارش ماه جوالی برنامه جهانی غذا درخصوص وضعیت گرسنگی 
شــدید در میان مســلمانان روهینگیا نباید در جایی منتشر شود و قابل 
اســتناد نیست! گاردین در ادامه گزارش خود نوشته »افشای عدم انتشار 
این گزارش درباره وضعیت فاجعه بار مســلمانان میانمار به حجم عظیم 
انتقادهای اخیر درباره عملکرد سازمان ملل بازمی گردند که اعتقاد دارند 
ســازمان ملل درخصوص خشونت های دولت میانمار علیه مسلمانان این 
کشور از حقوق این اقلیت مذهبی دفاع نکرده و فشارهای الزم برای توقف 
خشونت ها علیه یک میلیون و ۵۰۰ هزار مسلمانان روهینگیا اعمال نکرده 

و نسبت به نسل کشی آشکار آنها بی تفاوت بوده   است.
ســازمان ملل در پاسخ به اینکه چرا گزارش های خود درباره وضعیت 
مسلمانان روهینگیا را از پایگاه خود حذف کرده است؟ گفته »به درخواست 
مقامات دولت میانمار این کار صورت گرفته تا »گزارش جامع و مشترکی با 
همکاری دولت میانمار تهیه شود!« بنا به گزارش های رسمی تاکنون نزدیک 
به 8۰۰ هزار نفر از مســلمانان روهینگیا ساکن استان راخین میانمار از 
ترس خشونت های ارتش میانمار به سمت بنگالدش فرار کرده اند؛ نظامیان 
میانمــار همچنین در دور تازه خشــونت های خود بیش از 4 هزار نفر از 
مسلمانان این کشور را قتل عام کرده و خانه های آنها را به آتش کشیدند. 
گفتنی است، دبیرکل سابق سازمان ملل نیز به درخواست سعودی ها نام 

آل سعود را از لیست قاتالن کودکان یمنی خارج کرده بود!

سرویس خارجی-
در پی اظهارات جنجالی دونالد ترامپ علیه دولت 
اوباما، شــماری از دولتمردان ســابق آمریکا به وی 
حمله ور شده اند. یکی از مقامات سابق کاخ سفید گفته 

»ترامپ یک حیوان افسارگسیخته است.«
موضوع سربازان کشته شده آمریکا و شرایط خانواده های 
آنها مدتی اســت به موضوع تازه ای برای جنجال در آمریکا 
تبدیل شده اســت. ماجرا از آنجا آغاز شد که در کنفرانس 
خبری اخیر که در کاخ ســفید برگزار شد از دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــوری آمریکا درباره چهار ســرباز آمریکایی که 
همین ماه در عملیاتی در نیجر کشــته شــدند، سؤال شد. 
خبرنگاران از ترامپ پرسیدند چرا درباره این مسئله صحبت 
نکرده است. ترامپ هم در پاسخ می گوید: »خب به صورت 
سنتی اگر به اقدامات رئیس جمهور اوباما و یا سایر روسای 
جمهور آمریکا نگاهی بیندازید، متوجه می شــوید که اکثر 

سرویس خارجی-
شبه نظامیان کرد موسوم به »نیروهای دموکراتیک 
سوریه« که تحت حمایت مستقیم و کامل آمریکا قرار 
دارند، پس از خروج عناصر »داعش« از شهر »رقه« 

این شهر را تحت سلطه خود درآوردند.
»رقه« شهر عرب نشــین که طی سال های اخیر مرکز 
خالفت خودخوانده »داعش« در سوریه بود، دیروز و با خروج 
آخرین عناصر داعش، تحت اشغال شبه نظامیان کرد مورد 
حمایت آمریکا موســوم به »نیروهای دموکراتیک سوریه« 
قرار گرفت. درپی پیروزی های مهم ارتش سوریه و نیروهای 
مقاومت در این کشور، آمریکا که نمی خواست نیروهای دولتی 
بر همه مناطق مسلط شوند، چهار ماه قبل شبه نظامیان کرد 
تحت حمایت خود را پس از تسلیح از استان »حسکه« راهی 
استان رقه کرد تا قبل از اینکه، نظامیان سوری از راه برسند، 

خود بر این شهر مسلط شود.
اما، در عمل تحوالت آن گونه که آمریکا می خواست، پیش 
نمی رفت و همین امر، سبب شد که جنگنده های آمریکایی هر 
مانعی را با بمباران، از سر راه بردارند و بدین ترتیب، صدها 

غیرنظامی در رقه جان خود را از دست دادند.
در هرحــال، ماجرای رقه بخشــی از توطئه پیچیده و 
مشــترک آمریکا و رژیم صهیونیستی برای سوریه است. در 
همین رابطه، چند روز قبل اندیشکده صهیونیستی »بگین- 
سادات« از سران تل آویو خواست تا دیر نشده، حمایت خود را 
از کردهای شمال سوریه بیشتر کنند و نگذارند ارتش سوریه 

و حامیان آن، کاماًل بر اوضاع مسلط شوند.
آمریکا و اســرائیل در ســال ۲۰۱۱ جنگ داخلی را در 
سوریه راه انداختند، با این امید که نظام قانونی »بشار اسد« 
را براندازند و سوریه را تجزیه کنند. اما این سیاست نتیجه 

عکس داده است.
حمایت آمریکا از جبهه النصره

خبر دیگر اینکه »سرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه 
گفته، آمریکا از سازمان )تروریستی- تکفیری( جبهه النصره 

برای از بین بردن نظام »بشار اسد«، حمایت می کند.
الوروف در این زمینه گفت: »شــواهد بسیاری موجود 
است که نشان می دهند، جبهه النصره خواسته یا ناخواسته 
از میدان فعالیت های عملی ائتالف آمریکا در امان مانده اند. 
همچنیــن این دلیل نیز وجود دارد که »واشــنگتن« این 
سازمان را همچون نیروی توانمند و جنگ آزموده ای حفظ 
و پشــتیبانی کرده و می کند تا روزی از آن برای سرنگونی 

دولت قانونی بشار اسد استفاده کند.«
جبهه النصره بخشی از سازمان تروریستی »القاعده« در 
سوریه و لبنان است. این گروه تروریستی ژانویه سال ۲۰۱۲ 

)دی 9۱( در جریان جنگ داخلی ســوریه تشکیل شد و از 
گروه های تروریستی مجهز در جهان به حساب می آید.

این گروه را ســازمان ملل و برخی از کشورها از جمله 
ایران و روسیه در فهرست سازمان های تروریستی قرار داده اند.

اعضای جبهه النصره بیشتر ســوری هستند، اما اتباع 
عربســتان ســعودی، عراق، لبنان، ترکیه، روسیه، فرانسه، 

انگلستان و دیگر کشورها نیز در آن عضویت دارند.
سایر رویدادها

* وزیر دفاع روسیه گفت، عملیات نظامی این کشور در 
سوریه، رو به اتمام است.

* نیروهای مقاومت و ارتش سوریه مناطق جدیدی را 
در استان »حماه« از لوث عناصر تروریستی پاکسازی کردند.

* یک ســرکرده اصلی داعش موسوم به »عبدالرحمن 
گفته می شود فرمانده کل پلیس استان پکتیا کشته شده استبشائر« در حومه »حمص« به هالکت رسید.

رقه به اشغال نیروهای تحت امر آمریکا درآمد!

یمن
المیادین: ائتالف متجاوز سعودی برای سومین روز متوالی از فرود هواپیماهای 
سازمان ملل در فرودگاه صنعا جلوگیری کرد! دولت سعودی در قالب ائتالف خود 
از سه سال پیش جنگ همه جانبه علیه یمن را به راه انداخته که تاکنون به کشته 
شدن بیش از 8۰۰۰ نفر و زخمی شدن هزاران یمنی دیگر، انهدام ساختار زیربنایی 
این کشــور، آوارگی میلیون ها نفر و شیوع بیماری های واگیردار و قحطی در این 

کشور منجر شده است. از آغاز تجاوز عربستان، حریم هوایی یمن بسته است.
سوریه

سوریه نیوز: در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به سامانه دفاع هوایی ارتش 
سوریه در نزدیکی دمشق، نخست وزیر این رژیم در نخستین اظهارات خود تهدید 
کرد: »هر کس قصد حمله به اسرائیل را داشته باشد یا امنیت آن را تهدید کند، 
مورد هدف قرار می گیرد.« فرمانده کل ارتش سوریه روز دوشنبه اعالم کرده بود: 
سامانه های دفاع  هوایی سوریه جنگنده اسرائیلی را که در حریم هوایی سوریه در 
منطقه بعلبک در حال پرواز بود، هدف قرار دادند و آن را مجبور به فرار کردند. 

اسپانیا
رویتــرز: دادگاه عالی اســپانیا دو تن از رهبران ســازمان های بزرگ جدایی 
طلب کاتالونیا را زندانی کرد. اقدام دادگاه عالی اســپانیا در زندانی کردن رهبران 
جدایی طلبان کاتالونیا نشانگر موضع سختگیرانه مادرید در قبال مسئله استقالل 
این منطقه است. این نخستین بازداشت مقام های ارشد کاتالونیا پس از برگزاری 
همه پرســی استقالل در اول اکتبر)9مهر( به شمار می رود. دولت اسپانیا به رهبر 
کاتالونیا فرصت داده بود تا نظر نهایی و شفاف خود را درباره استقالل اعالم کند 
ولی »کارلس پویگدمونت« با ارسال نامه ای برای ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا، 
پاسخ شفاف و روشنی به این درخواست نداده و تنها بر آمادگی خود برای مذاکره 

تاکید کرده است.
ترکیه

تســنیم: وزارت کشور ترکیه از بازداشت بیش از ۱۲۰۰ نفر دیگر طی هفته 
گذشته به اتهام ارتباط داشتن با گروه های تروریستی خبر داد. 94۷ نفر به اتهام 
ارتباط داشتن با شبکه فتح اهلل گولن بازداشت شده اند. دولت ترکیه بارها گولن را 
به دســت داشتن در کودتای نظامی سال گذشته متهم کرده ولی این اتهامات از 

سوی وی تکذیب شده است. 
کره شمالی

ایرنا: اتحادیه اروپا در تازه ترین اقدام خود، فروش نفت و فرآورده های نفتی به 
کره شمالی را ممنوع اعالم کرد. اتحادیه اروپا هیچ گونه فروش نفت و محصوالت 
نفتی به کره شمالی ندارد! ولی می گوید این اقدام با هدف تشویق سایر کشورهایی 
است که حجم باالیی از مبادالت تجاری با کره شمالی دارند. وزرای خارجه اتحادیه 
اروپا همچنین ممنوعیت کامل مبادالت تجاری با کره شمالی را اعالم کرده اند که 

این تدابیر فراتر از تحریم های شورای امنیت سازمان ملل بوده است. 

ارتش لبنان در پاسخ به وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که از نزدیکی 
حزب اهلل و ارتش لبنان ابــراز نگرانی کرده بود تاکید کرد، ارتش لبنان 
بخش جداناپذیر از ساختار مقاومت است و هر زمان برای مبارزه آماده ایم.
به گزارش خبرگزاری قدس، ارتش لبنان با صدور بیانیه ای به اظهارات اخیر 
وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی پاسخ داد. در این بیانیه آمده: »وقتی بحث لبنان 
مطرح است تنها از حزب اهلل سخن نمی گوییم بلکه از ارتش بخش سخن می گوییم، 
ارتش بخش جدایی ناپذیر از ســاختار مقاومت است و برای هرگونه درگیری در 

مرزهای شمالی، شرقی و جنوبی آمادگی دارد.« 
آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی  ضمن ابراز نگرانی از نزدیکی 
حزب اهلل و ارتش لبنان گفته بود »ارتش لبنان در حزب اهلل ادغام شده و در جنگ 

احتمالی بعدی با دو جبهه مواجه خواهند شد.«
یک منبع نظامی لبنان هم در این باره به روزنامه الجمهوریه گفت: »سخنان 
وزیر جنگ اسرائیل دارای تناقضاتی است که آن را بی اهمیت می کند و نباید آن 
را جدی گرفت. ارتش لبنان مستقل بوده و فرماندهی آن به ترسیم سیاست های 
نظامی خود ادامه می دهد، ولی وقتی بحث لبنان مطرح اســت تنها از حزب اهلل 
سخن نمی گوییم بلکه از ارتش نیز سخن می گوییم، ارتش و حزب اهلل از هم جدا 
نیستند اگر اسرائیل تصمیم حمله به لبنان را داشته باشد ارتش در کنار حزب اهلل 

آماده حفاظت از مرزهای جنوبی خواهد بود.«
دستگیری 3 جاسوس موساد

از ســوی دیگر، نیروهای امنیتی لبنان موفق شــدند سه جاسوس دستگاه 
جاسوسی رژیم صهیونیستی )موساد( را در لبنان دستگیر کنند.

به گزارش تسنیم به نقل از شبکه تلویزیونی »روسیا الیوم«، ستاد اطالع رسانی 
نظامی لبنــان اعالم کرده: »نیروهای امنیت عمومی لبنان ســه فرد مظنون به 
جاسوسی را دستگیر کردند و آنها را بعد از اعتراف به جاسوسی برای اسرائیل، به 
دستگاه قضایی ویژه ارجاع دادند. این سه فرد اطالعاتی درباره مواضع حزب اهلل در 
منطقه القصیر به اسرائیل داده اند و از مناطقی در جنوب فیلمبرداری کرده و آنها 
را از طریق فناوری دیجیتال در مقابل دریافت پول برای موساد ارسال کرده اند.«

آنها به خانواده سربازان کشته شده زنگ 
نمی زدند. اکثر آنها تماس نمی گرفتند. من 
هم دوست دارم وقتی اوضاع خوب باشد 
تمــاس بگیرم، وقتی که فکر کنم قادر به 

انجام این کار هستم.«
همین اظهــارات ترامپ کافی بود تا 
موجــی از حمالت لفظی علیه وی به راه 
افتد. برخی کارکنان دفتر اوباما ترامپ را 
یک »دروغگوی بیمار« خوانده و عده ای نیز 
او را »یک حیوان دیوانه« خطاب کردند. 
»ماتئو میلر«، ســخنگوی ارشــد وزارت 

دادگستری آمریکا در دوره باراک اوباما، اما اظهارات ترامپ 
را »شــرم آور« و »دروغین« توصیف کرد. »ژنرال دمپسی«، 
رئیس سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا هم در اعتراض به این 
اظهارات در توئیتی نوشت: چهل و سومین و چهل و چهارمین 

رئیســان جمهور و بانوان اول همواره با دقت و دلســوزی و 
خستگی ناپذیر در خدمت سربازان مجروح و خانواده سربازان 
کشته شده بوده اند. این یک سیاست نبوده یک ایثار و باور 
بوده است.«  »بن رودز«، مشاور سیاست خارجی اوباما هم 

چنین علیه ترامپ موضع گرفــت: »این دروغی ظالمانه و 
موهن، حتی در چارچوب استانداردهای ترامپ است.«الیسا 
مستروموناکو، معاون سابق رئیس دفتر کاخ سفید نیز در امور 
عملیاتی هم به رفتار ترامپ اعتراض کرد و نوشت: اینها یک 
مشت دروغ مزخرف است که می گویید، رئیس جمهور اوباما 
و یا روســای جمهور پیشین با خانواده سربازان کشته شده 

تماس نمی گرفتند، او یک حیوان عنان گسیخته است.  
دونالد ترامپ در کنفرانس خبری کاخ ســفید از سوی 
خبرنگاران هم تحت فشــار قرار گرفت و آنها از او خواستند 
تا در حمایت از سخنانش مصداقی بیاورد. رئیس جمهوری 
آمریــکا هم اندکی عقب نشــینی کرد و گفــت: »خیلی از 
روسای جمهور این کار را نکردند. آنها نامه می نوشتند. من 
ترکیب آن دو را انجام می دهم. گمان می کنم ممکن است 
رئیس جمهور اوباما کارهایی کرده باشد، شاید هم گاها نکرده 

باشد. نمی دانم! به من اینطور گفته اند.«

مقامات سابق و فعلی آمریکا به جان هم افتادند

رئیس دفتر اوباما: ترامپ یک حیوان افسارگسیخته است

هالکت 90 مزدور سعودی طی 7 روز
توسط تک تیراندازان ارتش یمن

ارتش لبنان پاسخ لیبرمن را داد؛
هرگز از حزب اهلل جدا نخواهیم شد

گوترش با سوچی همراه شد

سازمان ملل با درخواست میانمار
گزارش جنایات این کشور علیه مسلمانان را 

منتشر نکرد

جوالن طالبان در شرق و غرب افغانستان
تروریست ها صدها نفر را به خاک و خون کشیدند

گزارش کیهان از آخرین تحوالت عراق

کرکوک 20 ساعته آزاد شد       زمزمه های استعفا و محاکمه بارزانی


