
سرویس خارجی-
 آمریکا پس از مسلط کردن نیروهای تحت حمایت 
خود بر شهر »رقه« سوریه، قصد دارد حضور خود و 
رژیم آل سعود را بر این شهر تقویت کند. واشنگتن 

گفته قصد دارد این شهر را بازسازی کند!
خبرها از شهر ویران شده »رقه« حاکی است که با مسلط 
شــدن نیروهای مورد حمایت آمریکا موسوم به »نیروهای 
دموکراتیک ســوریه« بر این شهر، آمد و شدهای مشکوک 
سیاسی به این شهر آغاز شده و به نظر می رسد که واشنگتن 
قصد دارد رقه را به مرکز جدید توطئه های خود علیه سوریه 

و منطقه تبدیل کند.
به گزارش ایسنا، »برت مک گورک« نماینده آمریکا در 
ائتالف به اصطالح ضدداعش، به همراه »ثامرالسبهان« وزیر 
مشاور در امور خاورمیانه عربستان وارد شهر »رقه« شده اند.
آمریکا برای اینکه نیروهای مورد حمایت خود را بر رقه 
مســلط کند، طی چهارماه اخیر این شهر را به طور مرتب 

صفحه آخر

فتح و حماس تمام شروط رژیم صهیونیستی
برای تعامل با دولت توافق ملی را رد کردند

فتــح و حماس اعــام کردند که شــروط رژیم 
صهیونیستی برای تعامل با دولت توافق ملی فلسطین  

را به هیچ وجه نمی پذیرند.
پس از آنکه کابینه امنیتی و سیاســی رژیم صهیونیستی 
چندین شرط برای تعامل با دولت توافق ملی فلسطین گذاشت، 
حماس و فتح اعالم کردند این شروط را مردود می دانند و روند 
آشتی ادامه پیدا خواهد کرد.به گزارش فارس، »نبیل ابوردینه« 
سخنگوی جنبش فتح در این باره گفت: »آنچه با نظارت مصر 

در قاهره امضا شده در مسیر صحیح خود برای پایان اختالفات 
پیش می رود و هیچ یک از مالحظات رژیم صهیونیستی، آن 
را تغییر نخواهد داد«. کابینه رژیم صهیونیســتی در جلســه 
روز سه شــنبه خود برای تعامل با دولت توافق ملی فلسطین، 
چندین شرط گذاشته بود که از جمله آنها خلع سالح حماس، 
به رسمیت شناخته شدن رژیم صهیونیستی، قطع روابط با ایران 
و آزاد کردن اسرای صهیونیستی در دست مقاومت و در اختیار 

گرفتن کامل امنیت غزه توسط تشکیالت خودگردان بود!

قطر: آل سعود به فکر براندازی است
نه مذاکره

وزیــر خارجه قطر می گوید، قصد ســعودی ها 
بی ثبات کردن قطر، تشــدید تنش در این کشور و 
در نهایت تغییر رژیم است و این کشور به دنبال حل 

مشکات از طریق مذاکره نیست.
به گزارش تســنیم، »شیخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثانی«، وزیر خارجه قطر در مصاحبه با شــبکه سی ان بی 
سی گفته اقداماتی که از سوی عربستان و سه کشور دیگر 
عربی علیه قطر اتخاذ و اجرا شده حتی به ضرر ائتالف ضد 

داعش آمریکایی تمام شده است. وی در ادامه تاکید کرد: 
»قطــر به دنبال حل و فصل این بحران از طریق گفت وگو 
بود ولی عربستان قصد بی ثبات کردن قطر را داشته است. 
آنها به دنبال تشــدید تنش، تغییر رژیم و سایر چیزها در 
قطر هستند.« برخی از کارشناسان و تحلیل گران معتقدند 
آل سعود در بحران اخیر قطر قصد داشت با براندازی دولت 
حاکم این کشــور، عبداهلل آل ثانی از مهره های خود  را به 

قدرت برساند. 
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* علت امضای توافقنامه صلح بین حماس و فتح 
چه بود در حالی که این دو جنبش ده سال کشمکش 

داشتند؟
- اقدام حماس نه یک توافقنامه صلح بلکه یک مصالحه 
با فتح بود و مصالحه کمترین خواســته فلسطینیان است. 
اما مســئله مهم نفس مصالحه نیســت بلکه نتایج پس از 
مصالحه اســت که نوعی آزمایش برای دو گروه به شــمار 
می رود. گروهی که مصالحه را به عنوان خواسته مردمی و 
ملــی برای رفع محاصره و بازگرداندن وحدت ملی و ایجاد 
طرح ملی فلســطینی مقاومت برای آزادی ســرزمین های 
اشــغال شــده قلمداد می کنند و گروهی کــه مصالحه را 
برای پاکســازی روند شکست خورده سازش و نجات طرح 
صهیونیستی و حتی بهره برداری از فشارهای انسانی جهت 
بدســت آوردن منافع سیاسی و در رأس آن سالح مقاومت 
می دانند همچنین نباید فرامــوش کنیم که این مصالحه 
زمانی مطرح شــد که طرف هــای درگیر دچار بحران های 
داخلی بودند و در عرصه منطقه ای تغییراتی به وجود آمده 

رهبر جبهه خلق برای آزادی فلسطین در گفت وگو با کیهان: 

فتح و حماس چرا آشتی کردند؟
آشتی فتح و حماس، از جمله رویدادهایی است که طی روزهای گذشته رسانه ها به آن پرداخته اند. 
این آشتی اگرچه سابقه داشت اما خوب یا بد، با سرنوشت ملت فلسطین ارتباط مستقیمی دارد. هدف 
اعامی از این آشتی وحدت گروه های فلســطینی عنوان شده و تاکنون نیز چندین بار توافق آشتی 
میان این دو گروه فلســطینی به امضا رسیده اســت اما به دلیل اختافات درونی و دخالت بازیگران 
فرامنطقه ای این توافق ها هیچگاه به نتیجه نرسیده است. اما این بار به ظاهر هم که شده و با توجه به 
وضعیت فاجعه بار غزه که ناشــی از 10 سال محاصره ظالمانه است و همچنین فشارهای غربی ها و رژیم 
صهیونیســتی به تشکیات خودگردان فلسطین، طرفین در پای بندی به توافقشان جدی هستند. هر 
چند که تجربه نشان داده تحوالت فلسطین به گونه ای است که هیچ کس حتی روز بعد را در این منطقه 

حساس و استراتژیک نمی تواند پیش بینی کند.
ســرویس خارجی کیهان در این باره گفت وگویی با »مروان عبدالعال« از رهبران جبهه خلق برای 

آزادی فلسطین انجام داده که پیش روی شماست.

و حامیان انقالب های اپوزیسیونی از بین رفته اند و گروه ها 
به دنبال خروج از بحران برای حفظ موجودیت و نقش خود 
بودند. معنای این ســخن آن است که انگیزه اصلی چنین 
مصالحه ای می تواند منافع موقت گروه های درگیر باشد اما 
پذیرش خواسته مصالحه کنندگان ما را قادر خواهد ساخت 

که شرایط پس از مصالحه را نپذیریم؟
ما اهدافی برای خود داریم اما دیگران نیز اهدافی دارند. 
هدف دولت ترامپ حل و فصل کامل و همه جانبه مسئله 
فلسطین و حل مسائل منطقه با مشارکت برخی کشورهای 
عربی از طریق عادی سازی روابط با اسرائیل و حمایت مالی 
از این رژیم است. براساس این هدف، حقوق فلسطینیان در 
چارچوب نظام کنفدرالی و ایجاد نقاط قرنطینه ای نژادی حل 
و فصل خواهد شد. در چنین حالتی هیچ دولت فلسطینی 

مستقل دارای حاکمیت تشکیل نخواهد شد.
* آیــا این مصالحه نیز مثل گذشــته منجر به 

شکست خواهد شد؟
- این امر ربطی به مصالحه ندارد بلکه به مرحله بعد از 

مصالحه بستگی دارد که اگر هدف از آن، ایجاد شبه دولت 
فلســطینی در باقیمانده کرانه غربی و غــزه و همراه با به 
رسمیت شــناختن دولت یهودی باشد، در آن صورت این 
مصالحه صرفاً یک مصالحه موقت برای حل مسائل انسانی 
و بهبود وضعیت برق و مسائل بهداشتی و... خواهد بود. اما 
اگر نتیجه این مصالحه درخواست عقب نشینی مقاومت باشد، 
اوضــاع به هم خواهد خورد. خصوصــاً که ما در برابر رژیم 
اشغالگر تا بن دندان مسلح و دارای قدرت شهرک سازی قرار 
داریم. فکر نمی کنم کسی از گروه های مقاومت با این خواسته 
موافقت کند، بلکه خواسته اصلی آنان پایان اشغالگری است.
* به نظر شما آیا حماس با شروطی موافقت می کند 

که منجر به زمین گذاشتن ساحش شود؟
- بــه نظرم حماس خواســتار به تعویــق افتادن این 
موضوع شده، این موضوع پس از مطرح شدن مصالحه و از 
طریق اقداماتی نظیر تجمیع دستگاه های امنیتی، بازگشت 
کارمندان به ســر کارشان، گشــایش گذرگاه ها و تقویت 
و تثبیت فعالیت های دولت ســپس اجــرای انتخاباتی که 

تعیین کننده سیاست های دولت خواهد بود.
بــه تعویق افتادن این موضوع به معنی پایان مســئله 
نیســت، اما همچنان آتش زیرخاکستر خواهد بود و رژیم 
صهیونیســتی و همراهان آن دســت به راهزنی سیاسی و 
شــاید برهم زدن این مصالحه بزنند، چون هدف اول و آخر 
این رژیم سلب حق مقاومت و خلع سالح کردن آن است.

* به نظر شما آینده نگری حماس در امضای این 
توافقنامه چــه بوده و آیا فکر می کنید توان حماس 

تضعیف خواهد شد؟
- ایــن ســؤال یک نوع آینده نگــری و یک نگاه کالن 
اســتراتژیک به مقاومت و نه فقط جریان حماس اســت، 
چون عماًل ثابت شــده که طرح امپریالیستی صهیونیستی 
ارتجاعــی به تمامیت ملــی فلســطین و از جمله جبهه 
مقاومت احتیــاج دارد و بدون این تمامیت و نگاه کلی، ما 
حتــی یک گام هم فراتر نخواهیم رفت. حماس با همراهی 
با این کلیت فلسطینی مقاوم پیش خواهد رفت و بدون آن 
تضعیف خواهد شد، چون اعتمادی را که از آن کسب کرده 

از دست خواهد داد.
* به نظر شما آیا امضای توافقنامه به معنی کم رنگ 
شدن نقش آرمان فلسطینی است و سرنوشت مردم 

فلسطین بعد از این توافقنامه چه خواهد شد؟
- این امر بستگی به نحوه انجام توافقنامه و توانایی ایجاد 
طرح ملی مقاوم دارد و اینکه بتواند به انشقاق و جدایی از 
هم پایان دهد نه این که به دنبال تقسیم قدرت باشد، اینکه 
موجب مشارکت ملی شود و نه به دنبال شراکت در تقسیم 
ســهمیه پست های حکومتی باشــد و اینکه بتواند فرصت 
مصالحه را به عرصه ایجاد وحدت ملی حقیقی برای مقابله 
با طرح بزرگ نابودی آرمان فلسطین که دشمنان برای آن 

تالش می کنند تبدیل نماید.

مرد افسانه ای ارتش سوریه پس از سال ها نبرد با 
تروریست های تکفیری  سرانجام بر اثر انفجار مین در 

دیرالزور به شهادت رسید.
ژنرال عصام زهرالدین همان فردی است که یک تنه و 
با چند صد ســرباز بیش از 4 سال در محاصره تروریست ها 

دوام آورد و مانع از سقوط کامل دیرالزور شد.
سرلشــگر »عصام زهرالدین«،  فرمانده افسانه ای ارتش 
ســوریه در دیرالزور که چهار ســال همراه بــا یارانش در 
محاصره داعش مقاومت کردند سرانجام دیروز در درگیری 
با نیروهای داعش و طی انفجار یک مین به شهادت رسید. 
عصام زهرالدین قبل از آغاز بحران ســوریه در هوابرد گارد 
ریاســت جمهوری خدمت می کرد، وی نیز مانند بسیاری از 
همرزمانش با تشــدید جنگ سوریه به برخی از مناطق این 
کشور اعزام شــد و موفقیت او در این نبردها »زبانزد« بود. 
زهرالدین را مرد افســانه ای ارتش ســوریه می دانند که در 

تحقیر و به هالکت رســاندن تکفیری ها در شرق سوریه ید 
طوالیی داشت. زهرالدین در استان »دیرالزور« و در به هالکت 
رساندن تروریست ها بسیار ماهرانه عمل کرد. وی برخالف 
ظاهر نسبتا درشت و چهره ترسناکش فرِد خوش قلب و بسیار 
مهربانی بود. شــهادت وی که دیروز اتفاق افتاد، سوریه را 
درشوک فرو برده است.از افتخارات سرلشکر زهرالدین این که 

در لیست سیاه سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی)موساد( 
قرار داشت و چندین بار هم توسط عوامل رژیم صهیونیستی 
مورد ســوءقصد قرار گرفت. »مرد افسانه ای« ارتش سوریه، 
از شــخصیت های برجسته نظامی سوریه بود که گروه های 
تروریستی وابســته به القاعده و داعش از عملیاتی که این 
شــخص فرماندهی می کرد بسیار واهمه داشتند. این ژنرال 

سوریه ای دروزی و از فرقه اسماعیلیه و اهل استان السویدا 
بود.از زندگی این مرد افســانه ای مستندی نیز ساخته شده 
اســت. »آقای ژنرال« مستندی از »سید احسان اصغرزاده« 
است که توانســت در چهارمین جایزه بزرگ شهید آوینی 
جایزه بهترین فیلم مســتند بخش بیداری اسالمی را ازآن 
خود کند. آقای ژنرال روایت فتوحات ژنرال عصام زهرالدین 
در مناطق مختلف درگیری ســوریه است که خود در راس 
تیم عملیاتی و پاکسازی منطقه ریف دمشق مشغول انجام 

عملیات بوده است.
نحوه شهادت

ژنرال زهرالدین دیروز در جریان پاکسازی بخش غربی 
و شمال غربی محله »حویجه ضکر« شهر »دیرالزور« در اثر 
انفجار تله انفجاری به شــهادت رسید. دیروز پس از اعالم 
این خبر گفته شد، شهادت وی سوریه را در شوک فرو برده 

است. روحش شاد.

ژنرال عصام زهرالدین مرد افسانه ای ارتش سوریه به شهادت رسید
در اعتراض به دستگیری رهبران جدایی طلب

 کاتاالن ها به خیابان بازگشتند

به دنبال فرار صدها هزار مــرد، زن و کودک روهینگیایی از چنگ 
ارتش و بودائیان افراطی میانمار، عفــو بین الملل نیروهای امنیتی این 
کشــور را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرد و خواستار تحریم 

تسلیحاتی میانمار شد.
شدت جنایت ها علیه مردم مسلمان میانمار به حدی رسیده که سازمان عفو 
بین الملل پس از آنکه ارتش میانمار را به پاکســازی قومی متهم کرد این بار این 
نظامیان خشن را به »جنایت علیه بشریت« متهم کرده است. تسنیم در این رابطه 
)به نقل از گاردین( نوشــته »در گزارش تهیه شــده روز گذشته عفو بین الملل از 
اظهارات بیش از 120 مرد و زن روهینگیایی متواری به بنگالدش اســتفاده شده 
است. این افراد تنها بخش کوچکی از نیم میلیون روهینگیایی هستند که از ترس 
اقدامات وحشــتناک ارتش از میانمار گریخته اند.« در این گزارش با 30 پزشــک، 
امدادرســان، خبرنگار و مقامات بنگالدشی مصاحبه شــده است. در گزارش عفو 
بین الملل همچنین به تصاویر ماهواره ای و همچنین تصاویری ویدئویی نیز ارجاع 
شده است. عفو بین الملل در این گزارش اعالم کرده: »تمام شواهد به یک نتیجه ختم 
می شود: »صدها هزار مرد و زن و کودک روهینگیایی قربانی حمالت سیستماتیک و 
گسترده شده اند که مانند جنایت علیه بشریت است.«»تیرانا حسن«، مدیر واکنش 
به بحران در عفو بین الملل هم در این باره گفته: »در این تهاجم سازماندهی شده 
نیروهای امنیتی میانمار به شکل وحشیانه ای انتقام خود را از جمعیت روهینگیای 
ایالت شــمال راخین گرفتند که هدف اصلی بیرون کردن آنها از کشــور بود. این 
جنایات به ادامه بدترین بحران آوارگان در چند دهه گذشــته دامن خواهد زد.« 

عفو بین الملل همچنین در این گزارش خواستار تحریم تسلیحاتی میانمار شد.

گزارش تکان دهنده عفو بین الملل
از قتل عام سازماندهی شده مسلمانان میانمار

چند دانش آموز کودک افغانستانی در راه مدرسه پس از روبه رو شدن با 
کاروان نظامیان آمریکایی وقتی به سوی آنها سنگ پرتاب کردند با شلیک 
گلوله مواجه شدند. این دو کودک اکنون در بیمارستان بستری هستند!

کودکان افغانستانی وقتی به سمت خودروهای نظامیان آمریکایی در افغانستان 
ســنگ پرتاب  کردند، با پاسخ شلیک گلوله سربی مواجه شدند که در نتیجه این 

شلیک دو کودک دانش آموز زخمی شدند.
به گزارش تســنیم، یکی از معلمان این دانش آموزان به »راشا تودی« گفته 
»دو نفر از دانش آموزان این مدرسه در حومه شهر جالل آباد در والیت »ننگرهار« 
در شــرق افغانستان به ضرب گلوله های نظامیان آمریکایی زخمی شده اند.« این 
معلم همچنین اظهار داشت که حادثه حوالی ساعت 7 صبح در حالی رخ داد که 

وی جلو درب ورودی مدرسه منتظر دانش آموزان ایستاده بود.
یکی از این کودکان که در بیمارســتان بستری است به خبرنگاران گفت: در 
راه مدرســه بودم و وقتی رسیدم بعضی از دوست هایم سنگ برداشته و به سمت 
خودروی آمریکایی ها پرتاب کردند و پس از آن آمریکایی ها به ســمت ما شلیک 
کردند. پای من مجروح شد و دوستم هم زخمی شد. وی افزود: »کودکان هنگام 
پرتاب سنگ می گفتند، آمریکا باید کشور ما را ترک کند. کودک دیگری نیز که 

پایش زخمی شده بود گفت: من اصال سنگی را پرتاب نکرده بودم. 
اما آنها مرا هم با گلوله زدند. پدر این کودک نیز می گوید: »این ها بچه هستند 
و متوجه رفتار خود نیستند، شلیک آمریکایی ها به کودکان قابل بخشش نیست.«
مدیر مدرســه ایــن دانش آموزان نیز ضمن محکومیت ایــن حادثه از دولت 
افغانســتان خواست تا این موضوع را بررســی کند. با وجود تظاهرات مردمی و 
نگرانی های جامعه جهانی درباره طوالنی ترین جنگ تاریخ آمریکا، پنتاگون در ماه 
جاری اعالم کرد که نظامیان آمریکایی تا زمان نامشــخصی در افغانستان حضور 

خواهند داشت.

گلوله جنگی پاسخ نظامیان آمریکایی
!  به بازیگوشی 2 کودک افغان

سرویس خارجی-
سومین فرمان مهاجرتی ترامپ نیز از سوی یک قاضی فدرال 
در هاوایی باطل شد. این مسئله با واکنش تند دولت آمریکا مواجه 

شده است. 
ترامپ بالفاصله پس از آنکه در کاخ ســفید مســتقر شد به یکی از 
وعده های جنجالی و نژادپرستانه خود مبنی جلوگیری از ورود مهاجرین 
و مســلمان به آمریکا عمل کرد. وی فرمانی را صادر کرد که خیلی زود 
اعتراضات و بازتاب های گسترده ای را در سراسر جهان به دنبال داشت. بر 
اساس آن فرمان قرار بود از ورود اتباع 7 کشور ایران، عراق، سوریه، یمن، 
لیبی، ســودان و ســومالی به آمریکا جلوگیری شود یا دست کم قوانینی 
سختگیرانه تری اعمال شود. کارشناسان همان زمان اعالم کردند که اگر 
واقعا ترامپ دغدغه تروریسم را داشت اول از همه باید جلوی ورود اتباع 
عربستان را که منشا و پدر جد تروریسم سلفی تکفیری در منطقه خاورمیانه 
است را به آمریکا می گرفت. این فرمان اندکی بعد، از سوی قضات فدرال 
در چند ایالت تعلیق شد و کاخ سفید نسخه ای اصالح شده از این فرمان 
را صادر کرد. نسخه دوم هم هرچند از سوی ایاالت با مقاومت روبه رو شد، 

اما نهایتا با تائید دیوان عالی آمریکا اجرایی می شد.
 اما در ادامه کشمکش ها بر سر فرامین مهاجرتی بین دولت و دستگاه 
قضایی آمریکا، خبر رسید نسخه تازه ممنوعیت مسافرتی ترامپ نیز تعلیق 
شده است. یک قاضی فدرال اعالم کرد فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا 
که ورود اتباع هشت کشور را ممنوع می کند، بر خالف قوانین فدرال آمریکا 
است. این فرمان اجرایی که سومین نسخه طرح اولیه است و ماه گذشته از 
سوی دولت آمریکا رونمایی شد، ورود اتباع هشت کشور از جمله ایران را 
به آمریکا ممنوع می کند. قرار بود این ممنوعیت از ساعت 24 روز سه شنبه 

به وقت محلی در کلیه فرودگاه ها و مبادی ورودی آمریکا اجرایی شود.
»دریک واتســون« قاضی فدرال هاوایی که حکمی موقت برای توقف 
اجرایی این فرمان اجرایی داده اســت، در حکم خود، نوشــته: »به نظر 
می رسد این طرح بر خالف قوانین مهاجرتی فدرال آمریکا باشد.« پایگاه 
»بلومبرگ« نیز در این باره نوشته: »تقریبا با قاطعیت می توان حدس زد 
که کاخ سفید نسبت به تصمیم جدید قاضی هاوایی اعتراض و درخواست 
تجدیدنظر خواهد کرد و ممکن است سرنوشت این فرمان هم در دیوان 
عالی مشــخص شود. به نظر می رسد این حکم پس از شکایت مسلمانان 
هاوایی، توســط دادستان کل و ســه نفر دیگر صادر شده است. به گفته 
قاضی هاوایی این حکم همان مشــکالت و نقایص قبلی را دارد زیرا فاقد 
دالیــل کافی مبنی بر زیانبار بودن مهاجرت بیش از 150 میلیون نفر از 
این کشورها به آمریکا است.این حکم دادگاه با انتقاد دولت آمریکا همراه 
شده و کاخ سفید در بیانیه ای تاکید کرده که وزارت دادگستری این کشور 

با تمام قدرت از فرمان ترامپ حمایت خواهد کرد.

از سوی یک قاضی زده شد

مهر »باطل شد«
بر سومین فرمان مهاجرتی ترامپ

فؤاد معصوم
رئیس جمهور عراق )کرد(

یوسف محمد
رئیس پارلمان اقلیم

برهم صالح
نخست وزیر سابق اقلیم

آرام شیخ محمد
نماینده کرد پارلمان عراق

سرویس خارجی-
در حالی که مقامات فرانسوی می گویند شماری از مظنونین به عضویت 
در گروه های تروریســتی- تکفیری را دستگیر کرده اند رئیس  سرویس 
امنیت داخلی انگلیس با هشدار نسبت به انجام حمات تروریستی در این 
کشور گفته هیچ گاه مانند امروز با تهدیدات تروریستی روبه رو نبوده ایم.

بحران اقتصادی، نژادپرستی و بحران پناهجویان بخشی از بحران هایی است 
که اروپا و آمریکا با آن دست و پنجه نرم می کنند. اما نظرسنجی ها نشان می دهد 
که مردم اروپا و آمریکا »فقدان امنیت« و »تروریست های سلفی تکفیری« را بدون 
اینکه از خود بپرســند این تروریســت ها از کجا آمده و کدام دولت ها در غرب از 
آنها حمایت کرده اند؛ تهدید اصلی خود می دانند. نظرسنجی موسسه »پیو« نشان 
می دهد شهروندان اروپایی، گروه تروریستی داعش را »بزرگ ترین تهدید« برای 
خود می دانند. شهروندان 9 کشور از 10 کشور اروپایی که در این نظرسنجی مورد 
بررســی قرار گرفته اند، اعالم کرده اند »داعش بزرگترین خطر است.« 93 درصد 
اسپانیایی ها و 91 درصد فرانسوی ها هم اعالم کرده اند »داعش یک تهدید بزرگ 
است.« برخی از کارشناسان اما معتقدند غرب با بزرگ جلوه دادن تهدید داعش 
به دنبال توجیه اقدامات جنایتکارانه خود در غرب آســیا هستند و بر این اساس 
حمالت گاه و بیگاه تکفیری ها به اروپا و آمریکا در راستای منافع دولت های غربی 
انجام می شود. از سوی دیگر با پایان کار داعش در عراق و سوریه گزارش ها حاکی 

است هزاران تروریست چشم آبی در راه بازگشت به موطن اصلی خود هستند.
رئیس سرویس امنیت داخلی انگلیس )ام ای5( در این باره می گوید »تهدیدات 
و حمالت تروریستی در کشورش به صورت بی سابقه ای در حال افزایش است ولی 
خطر واقعی، پس از بازگشت اتباع انگلیس از صفوف داعش، از راه خواهد رسید. 
»اندرو پارکر« روز )سه شنبه( درخصوص افزایش چشمگیر حمالت موفق و نافرجام 
تروریســتی در این کشور و دیگر کشورهای اروپایی هشدار داد و گفت »به رغم 
افزایش مداوم توانایی های سرویس امنیتی انگلیس، همکاران من نمی توانند مانع 
از تمام حمالت علیه شهروندان انگلیسی شوند.« وی در این خصوص گفت: »در 
سال 2017 با همه حمالت تروریستی که رخ داد و حمالت بیشتری که صورت 
نپذیرفت، مشــخص شد که ما در رقابت با یک تهدید تروریستی شدید از جانب 
افراطیون اسالم گرا علیه انگلیس هستیم. این یک تهدید چندوجهی است که سریعاً 
به نقطه اوج خود می رسد و با سرعتی که تاکنون ندیده بودیم، اجرایی می شود.«
به گفته وی »در 4 ســال اخیر بیســت مورد حمله در انگلیس خنثی شده 
است« که البته »از تعداد خیلی بیشتری از حمالت، در مراحل اولیه توسط ما و 
نیروهای پلیس جلوگیری شده است.« وی گفت: در سال جاری، به رقم بی سابقه 
دســتگیری 379 نفر مرتبط با تروریسم رسیدیم. رئیس ام آی 5 این را هم گفت 
که سازمان تحت امرش تاکنون از 20 هزار نفر به ظن داشتن ارتباط با گروه های 
تروریســتی، بازجویی کرده و بی شک تعداد خیلی بیشتری »افراط گرای خشن« 
هستند که تاکنون شناسایی نشده اند.پارکر در ادامه گفت که تهدیدهای خطرناک تر 
از افراط گرایان مقیم انگلیس هم وجود دارد و آن عبارت است از احتمال بازگشت 
انگلیسی های داعشی شده از سوریه و عراق به خانه.رئیس سرویس امنیت داخلی 
انگلیس در نهایت گفت که ام آی 5 با توجه به این موضوع، خود را برای رویارویی 

با 4 تا 5 هزار تهدید تروریستی در سال آینده آماده کرده است.
فرانسه

از فرانســه نیز خبر رسیده وضعیت امنیتی این کشور نیز چندان با انگلیس 
متفاوت نیســت و در جدیدترین مورد پلیس فرانسه 10 نفر را به اتهام ارتباط با 
گروهی راست گرای افراطی و تالش برای اقدامات تروریستی دستگیر کرده است. 
خبرگزاری فرانسه در این باره اعالم کرده تا پلیس مبارزه با تروریسم این افراد را 
که در فاصله ســنی 17 تا 25 ســال قرار دارند در قالب بخشی از برنامه مبارزه با 

راست گرایان افراطی دستگیر کرده است.

سایه سنگین داعش بر سر انگلیس و فرانسه
مقام امنیتی انگلیس: هیچ گاه مثل امروز

 با تهدیدات تروریستی مواجه نبودیم

رهبران کرد علیه مسعود؛ رئیس پارلمان اقلیم: بارزانی را نمی خواهیم، برود

فرانسه طی عملیاتی شماری از مظنونین گروه های تروریستی - تکفیری را دستگیر کرد.

درپی زندانی شدن دو رهبر جدایی طلب کاتالونیا از سوی دادگاه عالی 
اسپانیا صدها هزار تن از مردم کاتالونیا در بارسلون به خیابان ها ریختند 

و خواستار آزادی فوری آنان شدند.
صدهــا هزار تن از کاتاالن ها دولت اســپانیا را به خاطر زندانی کردن دو تن 
از رهبران جدایی طلب این منطقه تحت فشار گذاشته و در خیابان »دیاگونال« 
بارسلون تجمع کرده و خواستار آزادی رهبرانشان شدند. تظاهرکنندگان دوشنبه 
شب با روشن کردن شمع، شعار »آزادی« و »نیروهای اشغالگر بیرون بروید« سر 

می دادند. معترضان فریاد می زدند: »اسپانیا کشور دموکراتیکی نیست.«
ایسنا در این باره به نقل از رویترز نوشته »بزرگترین بحران سیاسی اسپانیا از 
دوشنبه شب یعنی زمانی شدت بیشتری گرفت که دادگاه عالی مادرید دو رهبر 
جنبش اســتقالل کاتالونیا را بازداشت کرد. این اقدام نشانگر موضع سختگیرانه 
مادرید در قبال مســئله اســتقالل این منطقه است. دادستان های اسپانیا بر این 
باورند که رهبران این دو سازمان بزرگ جدایی طلب، نقش مهمی در سازماندهی 
و برگزاری این همه پرسی داشته اند.« این نخستین بازداشت مقام های ارشد کاتالونیا 
پس از برگزاری همه پرسی استقالل در اول اکتبر به شمار می رود. نیروهای امنیتی 
اسپانیا به شــدت برگزارکنندگان و شرکت کنندگان در همه پرسی را سرکوب و 
صندوق ها را جمع کردند.طی دو روز گذشته نیز دولت مادرید کاتالونیا را تهدید 
کرده اگر اعالم اســتقالل را تا روز پنجشنبه متوقف نکند، خودش کنترل دولت 
منطقه ای را به صورت مســتقیم به دست می گیرد. دولت منطقه ای کاتالونیا این 
ضرب االجل »ماریانو راخوی«، نخست وزیر اسپانیا را رد کرده و سخنگوی دولت 
کاتالونیا هم گفته: »ما به ضرب االجلی که دولت اســپانیا مطرح کرده، توجهی 
نمی کنیــم. ما کاری جز آنچه که دولت منطقــه ای می گوید، انجام نمی دهیم.« 
گفتنی است مردم بارسلون با رنگ کردن آپارتمان هایشان به رنگ پرچم کاتالونیا 
مخالفت خود را با دولت مادرید نشــان داده اند، این در حالی است که در مادرید 

حامیان وحدت خانه های خود را با پرچم ملی مزین کرده اند.

تحرکات آمریکا برای ماندن در رقه؛ نمایندگان واشنگتن و ریاض وارد شهر شدند

سرویس خارجی -
مقامات کرد در اقلیم کردستان و پایتخت عراق 
از »مسعود بارزانی« خواستند به خاطر ایجاد بحران 
همه پرسی جدایی و کرکوک و پیامدهای آن، از پست 

ریاست اقلیم کناره گیری کند. 
»یوسف محمد« رئیس پارلمان اقلیم کردستان عراق با 
اشاره به حوادث »کرکوک« و همه پرسی استقالل، »مسعود 
بارزانی« را مورد انتقاد قرار داده و گفته: تمام مردم کردستان 
اســیر تعدادی سیاستمدار شــده اند که به خاطر افزایش 
قدرت خود، تالش می کنند بر منافع وطن مســلط شوند.  
این سیاســتمداران با فداکاری های مردم و خون شهیدان 

معامله می کنند.
»یوســف محمد« در ادامه خطاب به مســعود بارزانی 
گفت: »تو باید شکســت را بپذیری و مردم ما را رها کنی، 
تا خودشان سرنوشت شان را مشخص کنند، نه اینکه طبق 

تمایالت خودت این مسیر را مشخص کنی.«
به گزارش تسنیم،  رئیس پارلمان اقلیم کردستان افزود: 
بارزانــی که به طور قانونی و غیر قانونی از 12 ســال پیش 
تاکنون در راس هرم قدرت قرار دارد، با استعفایش، خدمت 
بزرگی به مردم کردســتان خواهد کرد. »آرام شیخ محمد« 
معاون کرد رئیس پارلمان عراق نیز مسعود بارزانی را »مسئول 
تنش های جاری در منطقه کردســتان« دانست و گفت که 
»تاسیس کشور کردی، یک دروغ برای منافع شخصی بود.«
به گزارش فارس، شــیخ محمد اظهار داشــت: »روند 
همه پرسی و )ادعای( دروغ تشکیل کشور کردی، در راستای 

منافع شخصی و حزبی بارزانی بود.« 
یک نماینده دیگر پارلمان عراق هم که خواست نامش 
فاش نشــود در این  باره گفت» نیازی به استعفای مسعود 
بارزانی از ریاســت اقلیم کردستان نیست، چرا که او با اعالم 

جدایی اقلیم کردستان، خودکشی کرد.« 
گفتنی اســت با در خواســت، اصرار و پافشاری مسعود 
بارزانی، روز ســوم مهر ماه جاری در اقلیم کردستان عراق، 
همه پرسی جدایی برگزار شد. بارزانی سپس چشم طمع به 

کرکوک و نفت آن کرد که ارتش عراق به کمک همین کردها، 
بارزانی را به سختی تنبیه کردند. کرکوک ظرف 20ساعت از 
اشغال نیروهای تحت امر بارزانی خارج شد. »برهم صالح« 
نخست وزیر سابق اقلیم کردستان عراق هم از نارضایتی مردم 
این اقلیم از ســران اربیل حرف زد و گفت: »نظام حاکم در 

اقلیم کردستان ، نیازمند تغییر است.«
وی در گفت و گو با شــبکه »المیادین« اظهار داشت: 
»شهروندان کردستان به دلیل افزایش مشکالت و نیازهای 
موجود برای اصالحات زیرساختی، از سیستم حکومتی در 
اربیل راضی نیستند. نظام حاکم در منطقه کردستان نیازمند 
تغییر است و وضعیت کنونی نمی تواند ادامه یابد.« »هوشیار 
عبداهلل« مقام کرد سیاســی دیگری است که علیه بارزانی 
موضــع گرفت؛ وی که عضو پارلمــان عراق و عضو جریان 
کردی »التغییر« است، اظهار داشت که بارزانی با وجود تمامی 
ناکامی های اخیرش و علی رغم پایان یافتن دوره ریاســتش 
بر اقلیم، هنوز استعفاء نداده و این مایه تعجب است.از دیگر 
چهره های سیاسی کرد، که علیه اقدامات بارزانی موضع گرفته 
»فؤاد معصوم« رئیس جمهور عراق است. وی نیز دیروز گفت، 
اجرای  همه پرسی جدایی باعث اختالفات اخیر شد. معصوم از 

اهالی کرکوک خواست به قانون احترام بگذارند.
واکنش بارزانی

مسعود بارزانی اما در واکنش به انتقادات فزاینده کردها 
علیه خود، گفت: حوادث کرکوک در نتیجه تصمیمات یک 
جانبه برخی از کردها بوده است و او به دنبال جنگ نبوده و 
نیست! بارزانی هرچند نام کسی را نبرد،  ولی احتماال منظور 
او حزب رقیب یعنی »اتحادیه میهنی کردستان عراق« است. 
بارزانــی در بیانیه ای که صادر کــرده، بار دیگر گفت که به 
کردهادر مورد دستاوردهایش اطمینان می دهد و ادعا کرد 

که کردها از هویت خود دفاع کرده اند!
اظهارات عبادی

»حیــدر عبادی« نخســت وزیــر عراق امــا با جمله 
»همه پرســی کردســتان عراق به پایان رسید و به گذشته 
پیوســت.« علیه بارزانی موضع گرفت. نخســت وزیر عراق 
گفــت: »پرچم عراق در همه مناطق این کشــور به اهتزاز 
درخواهد آمد.«وی درباره اقدامات خرابکارانه در کرکوک و 
دیگر مناطق مورد مناقشه نیز هشدار داد و گفت: »هرگونه 

تعدی به هموطنان در کرکوک ، تعدی به ماست.«
عبادی تصریح کرد: »به زودی آزادی همه مناطق عراق و 

تسلط بر منطقه مرزی با سوریه را اعالم خواهیم کرد.«نخست 
وزیر عراق درباره همه پرســی غیرقانونی جدایی نیز چنین 
موضع گرفت: » به رهبران کرد گفته بودم که همه پرســی 
قبل از همه،  به منافــع کردها لطمه خواهد زد.« عبادی با 
بیــان اینکه هرگز وارد جنگ داخلی نخواهد شــد، مقامات 
کردستان را به گفت وگو براساس قانون اساسی دعوت کرد.

نخست وزیرعراق هرگونه توافق بر سر ایجاد سه منطقه در 
کردستان عراق را هم قویا تکذیب کرد و گفت که وی ملزم 
است سیطره دولت فدرال )مرکزی( را بر همه مناطق عراق 
بسط دهد. نیروهای عراقی دوشنبه گذشته به دستور عبادی 
وارد کرکوک شدند و کنترل این استان را به دست گرفتند.

سایر رویدادها
* فرماندهی عملیات کرکوک اعالم کرده،  نیروهای مسلح 

این کشور به طور کامل ، بر استان کرکوک مسلط هستند.
* شبکه العالم به نقل از برخی از رسانه های عراق گزارش 
داده، نیروهای پیشمرگ برخی تاسیسات نفتی کرکوک را 

به آتش کشیدند!
* نیروهــای دولتی عراق دیروز ســد موصل را هم از 

پیشمرگان کرد پس گرفتند. 

بمباران کرده است. شمار غیرنظامیانی که 
در این بمباران ها کشــته شده اند، 1130 
نفر گزارش شــده است. حدود 80 درصد 
ســاختمان ها و زیرساخت های رقه نیز در 
این حمالت ویران شــده اند.اما اکنون که 
آمریکا بر خرابه های رقه ایســتاده، اعالم 
کرده که قصد دارد رقه را بازســازی کند! 
سؤال اینجاســت که آیا آمریکا قصد دارد 

این شــهر را پس از بازســازی تحویل دولت مرکزی کند؟! 
پاســخ روشن اســت؛ خیر.در ارتباط با این خیز خطرناک 
آمریکا، »هدر ناوئرت« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز 
گفته: »ما می خواهیم آب و برق و ســایر نیازهای شهر رقه 
را تأمین )و بازســازی( کنیم... آمریکا و هم پیمانان آن برای 

اقدامات آتی، آمادگی دارند...«
به اعتقاد کارشناسان، آمریکا نمی خواهد سرزمین سوریه 
به طور یکپارچه تحت کنترل ارتش این کشــور درآید. در 

هرحال، ماجرای رقه، به خوبی نشان می دهد که آمریکا؛ رژیم 
صهیونیستی و آل سعود برای سوریه برنامه های پیچیده ای را 
در سر دارند و به همین خاطر، از هم  اکنون می توان پیش بینی 
کرد که دولت دمشــق پس از داعش، با بحران جدیدی در 
شرق و شمال شرق سوریه روبه رو خواهد شد.به نظر می رسد 
آمریکا قصد دارد نقشه ای را که نتوانست در کرکوک و اقلیم 
کردســتان عراق پیاده کند، در ســوریه پیاده کند، آمریکا 

کردهای تجزیه طلب را بر شهر رقه مسلط کرده است.

محاصره داعش در دیرالزور
نیروهای ارتش سوریه و مقاومت اما عناصر داعش را در 
شمال و شمال شرقی شهر دیرالزور تحت محاصره درآوردند.

براساس گزارش خبرگزاری فارس ارتش سوریه و مقاومت با 
پیشــروی در محور شرقی رود فرات، سواحل این رودخانه را 
تحــت کنترل خود درآوردند. ارتش ســوریه عالوه بر آن، بر 
شهر راهبردی »الحســینیه« در شمال دیرالزور مسلط شد. 
شــمار زیادی از عناصر داعش نیز در این عملیات به هالکت 
رسیدند.شــهر دیرالزور طی حدود 4 سال اخیر در محاصره 
تروریست های داعش قرار داشته است. طی ماه های گذشته 
در بخش غربی این شهر، محاصره شکسته شد.از شهر تازه آزاد 
شده »المیادین« در شرق سوریه نیز خبر رسیده، انبارهای پر از 
سالح متعلق به عناصر داعش، به دست نیروهای دولتی افتاده 
است.در ارتباط با تحوالت سوریه، همچنین گزارش شده، نایب 
رئیس کمیته امور دفاعی و امنیتی ســنای روسیه اعالم کرد 
که این کشور از شمار نظامیان خود در سوریه نخواهد کاست.


