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لغو خودمختاری کاتالونیا
با فرمان نخست وزیر اسپانیا

دولت اسپانیا با استناد به ماده ۱۵۵ قانون اساسی، 
خودمختاری منطقه کاتالونیا را برای همیشه لغو کرد.

به گزارش ایســنا به نقل از روســیه الیوم، کابینه ماریانو 
راخوی، نخست وزیر اســپانیا روز گذشته این تصمیم را پس 
از نشســت کابینه در یک کنفرانس خبــری اعالم کرد و به 
این ترتیب از این پس مادرید مستقیما بر بارسلونا و کاتالونیا 
نظارت خواهد داشت.نخســت وزیر اسپانیا درباره همه پرسی 
استقالل کاتالونیا گفته: »این )همه پرسی( یک اقدام یکجانبه 

خارج از چارچوب قانون بود. آنها می خواستند دولت را مجبور 
به پذیرش برگزاری رفراندوم در کاتالونیا کنند. بر اساس بند 
۱۵۲، ما نمی توانســتیم رفراندوم کاتالونیا را بپذیریم. قانون 
اساسی اسپانیا توسط کاتالونیا نقض شد و دولت کاتاالن خارج 
از چارچوب قوانین اسپانیا حرکت کرد اما ما بسیار محتاطانه 
عمل کردیم.« به گفته راخوی »هدف از اجرای ماده ۱۵۵ قانون 
اساسی بازگرداندن مشروعیت، ایجاد آرامش و شرایط طبیعی، 
همزیستی و بهبود شرایط اقتصادی و برگزاری انتخابات است.« 

تلفات سنگین پلیس مصر در درگیری با تروریست ها
۵4 نظامی دولتی کشته شدند

در درگیری نیروهای امنیتی مصر با عناصر تندرو 
در اســتان جیزه ۵4 پلیس کشته و ده ها تن دیگر 

زخمی شده اند.
خبرگزاری فرانســه نوشت: در درگیری های روز جمعه 
میان نیروهای پلیس مصر با عناصر تروریستی فعال در استان 
جیزه ۵4 نظامی کشــته شدند. وزارت کشور مصر با صدور 
بیانیه ای، گفته، »در این درگیری ها شماری تروریست هم 
کشته شده اند. این درگیری ها در منطقه »الکیلو ۱3۵« در 

جاده »الواحات« رخ داده است. منطقه »الواحات« در حدود 
3۵0 کیلومتــری جنوب غرب قاهره، پایتخت واقع اســت.
گروه »حسم« مسئولیت حمله به نیروهای امنیتی مصر را 
بر عهده گرفته اســت. دولت مصر، گروه »حسم« را شاخه 
نظامی اخوان المسلمین معرفی می کند. االزهر مصر نیز در 
بیانیه ای بر ضرورت تعقیب عناصر تروریستی و مقابله با آنها 
تاکید کرده است. در سال جاری میالدی تروریست ها چندین 
حمله در مصر انجام داده اند که ده ها کشته برجای گذاشت.
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شمار شهدای حمله تکفیری های داعش به 
نمازگزاران دو مسجد شیعه و سنی در پایتخت و 
استان »غور« افغانستان، از مرز ۱۱3 تن گذشت. 
در این حمالت ده ها نمازگزار هم زخمی شده اند.

سه تروریست عضو داعش شب جمعه نمازگزاران 
شیعه را در مسجد امام زمان)عج( در غرب کابل هدف 
حمله قرار دادند؛ یکی از این سه نفر پس از ورود به 
داخل مسجد، جلیقه انفجاری همراه خود را منفجر 
کرد. به گزارش تسنیم، مهاجم دوم توسط نیروهای 

امنیتی دستگیر و مهاجم سوم نیز متواری شد.
براساس این گزارش، یک خبرنگار آلمانی شمار 
شهدای این حادثه تروریستی را 80 نفر اعالم کرده 
اســت. تعداد مجروحان این حادثه نیز پیش از این، 

70 تن اعالم شده بود.

شــهر »دولینه« در استان »غور« افغانستان نیز 
همزمان، شــاهد انفجار تروریستی در مسجد جامع 
این شهر بود، که طبق برخی آمارها، این انفجار جان 

33 نمازگزار اهل تسنن را گرفت.
گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله به مسجد 
امــام زمان)عــج( در غرب کابــل را برعهده گرفت، 
ولی هیچ گروهی مســئولیت انفجار در مسجد شهر 
»دولینه« را به عهده نگرفته. اما به احتمال زیاد این 

حمله نیز کار داعش است.
در انفجار تروریستی دولینه، یک فرمانده مشهور 
»جمعیت اســالمی افغانســتان« نیز جان خود را از 
دســت داده است.  شهرستان »دولینه« در نزدیکی 
»فیروزکوه« واقع اســت. فیروزکوه جایی اســت که 

عناصر داعش در آنجا حضور دارند.

سرویس خارجی -
 پس از همه پرسی جنجالی استقالل طلبی در کاتالونیای اسپانیا خبر 
رســیده امروز دولت های محلی در دو  ایالت ثروتمند ایتالیا قصد دارند 

همه  پرسی نمادین استقالل  برگزار  کنند.
تب استقالل و جدایی طلبی مدتی است در برخی از مناطق جهان باال گرفته. 
بعد از شکست تجزیه طلبی در کردستان عراق و ناکامی کاتاالن ها در اسپانیا، حاال 
نوبت به ایتالیا رســیده تا مردم دو ایالت ثروتمند این کشــور بخت خود را برای 
جدایــی بیازمایند.مردم»ونتو« و »لومبــاردی«، دو ناحیه  قدرتمند اقتصادی در 
شمال ایتالیا، امروز یکشنبه )30 مهر( به پای صندوق های همه پرسی فرا خوانده 
شده اند تا درباره  استقالل بیشتر از دولت مرکزی نظر دهند. میالن، قطب اقتصادی 
شمال ایتالیا، مرکز لمباردی است. »ونیز« و »ورونا« هم قطب های گردشگری و 
مســتره )بخشی از ونیز( از جمله بخش های صنعتی قدرتمند ونتو هستند.شبکه 
تلویزیونــی دویچه وله آلمان در این بــاره اعالم کرده برخالف صف آرایی خیابانی 
موافقان و مخالفان اســتقالل در کاتالونیا و بحرانی که دولت این منطقه و دولت 
مرکزی در دو سوی آن قرار دارند، در شمال ایتالیا آرامش برقرار است. گفته می شود 
همه پرســی در این منطقه به هیچ عنوان قابل مقایسه با همه پرسی در کاتالونیا 
نیست و انگیزه های جدایی طلبانه در این میان نقشی بازی نمی کنند. همه پرسی 
روز یکشــنبه هیچ تعهدی ایجاد نمی کند و تنها سبب پشت گرمی بیشتر دولت 
محلی در مذاکره با رم خواهد شد. در واقع شهروندان نظر می دهند که تا چه حد 
با روند استقالل بیشــتر از دولت مرکزی با  دولت محلی همراه هستند.منتقدان 
می گویند هزینه های هنگفتی صرف یک همه پرسی نمادین خواهد شد که هیچ 
نتیجه ای هم در بر ندارد. جالب این که ســیلویو برلوسکونی، نخست وزیر پیشین 
ایتالیا، هم با استقالل طلبان همراه شده و پیشنهاد کرده که رفراندوم هایی از این 
دســت در سراسر ایتالیا برگزار شود. غیر از این دو منطقه در جزیره ساردنی در 
غرب ایتالیا نیز جنبشــی در همین مسیر فعالیت می کند. پس از همه پرسی در 
کاتالونیا حتی رئیس  این جنبش طرحی برای برگزاری همه پرســی استقالل به 

پارلمان ایتالیا ارائه کرده است.

سخنگوی وزارت بهداشت یمن می گوید محاصره 2/۵ ساله یمن از 
سوی ائتالف سعودی به مرگ بیش از ۱4 هزار بیمار منجر شده است.

تجاوز عربستان به یمن بیش از 30 ماه است که ادامه دارد و طی این مدت 
بســیاری از مردم این کشــور به دلیل ادامه حمالت متجاوزانه ائتالف سعودی و 
بمباران زیرســاخت های یمن مجروح و یا به بیماری وبا دچار شــده اند. در حال 
حاضر همه نقاط یمن با بیماری های مســری به ویژه وبا آلوده شــده  و این در 
حالی است که محاصره یمن توسط سعودی ها نیز باعث در تنگنا قرار گرفتن این 
کشــور از لحاظ دارویی است. به گزارش فارس به نقل از »المسیره«، سخنگوی 
وزارت بهداشــت یمن اعالم کرده »بیش از 9۵ درصد از بیماران برای درمان، به 
سفر خارج از کشــور نیاز دارند.« وی گفته »محاصره ائتالف سعودی علیه یمن 
باعث شده بیش از ۱4 هزار نفر از بیماران یمنی فوت کنند.«به گفته سخنگوی 
وزارت بهداشت یمن »خسارت های بهداشتی ناشی از ادامه حمالت ائتالف عربی 
به سرکردگی عربستان، به بیش از هشت میلیارد دالر می رسد.« وی حتی تاکید 
کرده که محموله داروها و تجهیزات پزشــکی که وارد یمن شــده است، ماه ها از 
سوی دشمن سعودی در جیبوتی توقیف شده بود که همین مسئله باعث فاسد 
شدن داروها شد!  از سوی دیگر خبر رسیده میدان »الحریة« شهر تعز یمن دیروز 
شاهد تظاهرات پر شور صدها یمنی بوده که شعارهایی علیه ائتالف عربی و پادشاه 
عربستان سر می دادند. تظاهرکنندگان در تعز با سر دادن شعارهایی اعالم کردند 
عربستان در جنگ با نیروهای وابسته به جنبش انصاراهلل و نیروهای حامی علی 
عبداهلل صالح، رئیس جمهور پیشین یمن شکست خورده است. معترضان در این 
تظاهرات خطاب به ائتالف عربی ضد یمن به رهبری عربستان و دولت مستعفی 
یمن هم فریاد می زدند: »آزادی کجاست؟« همچنین آنها شعارهایی علیه سلمان 

بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سر داده اند.

وزارت بهداشت یمن:
محاصره  سعودی ها  تاکنون 

جان 14 هزار بیمار یمنی را گرفته است

سرویس خارجی-
یک مقام بلندپایه حزب حاکم سوریه اعالم 
کرده، این کشور به کمک ارتش، شهر »رقه« را 
»به آغوش میهن« باز می گرداند. رقه چند روزی 
است از سوی نیروهای تحت امر آمریکا اشغال 
شده و گویا این عده قصد ندارند آن را به دولت 

سوریه پس بدهند.
یک روز پس از اینکه شبه نظامیان مورد حمایت 
آمریکا، موسوم به »نیروهای دموکراتیک سوریه« اعالم 
کردند، رقه به شکل فدرالی و تحت سیطره این نیروها 
اداره خواهد شد! »هالل هالل« معاون دبیر کل حزب 
بعث سوریه واکنش نشان داد و گفت: استان رقه که 
تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه قرار گرفته، 

به کنترل ارتش سوریه درخواهد آمد.
سه شنبه گذشته تروریســت های داعش از رقه 
خارج شدند و نیروهای »دموکراتیک سوریه« که از 
سوی آمریکایی ها حمایت می شوند آن را تحت کنترل 
گرفتند. آمریکا برای اینکه نیروهای مورد حمایت خود 
را بر این شهر مسلط کند، رقه را مکرر بمباران می کرد 
و طی چهار ماه بیش از ۱۱80 غیرنظامی ساکن این 

شهر را کشت.
معــاون دبیرکل حزب حاکم ســوریه که جهت 
سرکشی از برخی روستاهای آزادشده و تحت کنترل 
ارتش این کشور، به جنوب استان رقه رفته بود، اظهار 
داشت: »این استان پرخیر و برکت، به زودی با کمک 
ارتش و نیروهای مســلح که در حال حماسه آفرینی 

هستند، به آغوش میهن بازخواهد گشت.«
به نظر می رســد که آمریکا قصــد دارد پس از 
نابودی داعش، با کارت کردهای شــمال ســوریه به 

میدان بیاید و دمشــق را به مبارزه بطلبد. کردهای 
مسلح تحت حمایت آمریکا نیز احتماال این نقش را 
پذیرفته اند. شــماری از نیروهای دموکراتیک سوریه 
را »احمد الجربا« معارض دولت دمشــق فرماندهی 
می کنــد. نیروهای دموکراتیک ســوریه دو روز قبل 
با صدور بیانیه ای اعالم کرده بودند، مردم شــهر رقه 
و اطــراف آن، درباره آینده خــود در چارچوب یک 
سوریه دموکراتیک، فدرال و غیرمتمرکز تصمیم گیری 

خواهند کرد.
کردهای مورد حمایت آمریکا در حالی از حکومت 
فدرالی در ســوریه حرف می زنند که دولت دمشق 
چنین برنامه ای را در نظر ندارد. کارشناسان معتقدند، 

آمریکا به احتمال زیاد قصد دارد پروژه شکست خورده 
کرکوک را در رقه پیاده کند.

اظهارات دوپهلوی تیلرسون
»رکس تیلرسون« وزیر خارجه آمریکا اما بدون 
توجه به روزهای آخر داعش در سوریه، گفته با آزادی 
»رقه«، مباره با داعش پایان نمی یابد و مبارزه تا زمان 

آزادی کامل تمامی سوری ها ادامه خواهد یافت!
در حال حاضر که کار تروریســت ها در سوریه، 
پایان یافته تلقی می شود، اظهارات وزیر خارجه آمریکا 

معنایی جز چالش با دولت دمشق، ندارد.
تیلرسون تأکید کرده: »آزادسازی رقه، بیانگر آغاز 
مرحله جدیدی در جنگ سوریه است، جنگی که در 

آن آمریکا و متحدانش به دنبال کاهش خشــونت ها 
در سراسر سوریه هستند.« )!(

آمریکا تا ســال ۲0۱4 به طور علنی از داعش در 
سوریه حمایت می کرد و از آن پس نیز این حمایت ها 
به شکل غیرعلنی و غیرمستقیم، ادامه داشته است.

تجاوز رژیم صهیونیستی
رژیم صهیونیســتی هم اعالم کرده، ســه پایگاه 
توپخانه ای ارتش ســوریه را در منطقه جوالن هدف 
قرار داده است! به ادعای صهیونیست ها، ارتش سوریه 
از این پایگاه ها به ســمت جوالن اشغالی پنج گلوله 

خمپاره شلیک کرده بود.
رژیم اسرائیل که از شکست تروریست ها در سوریه 
به شدت وحشت دارد، بر حمالت خود علیه مواضع 
ارتش ســوریه افزوده اســت. تا عصر دیروز دمشق 
در رابطه با این حمله صهیونیســت ها، موضع گیری 

نکرده بود.
سایر رویدادها

* مســکو ادعای سازمان سیای آمریکا مبنی بر 
اینکه حمله شــیمیایی »خان شیخون« سوریه، کار 
ارتش این کشور بوده است، را رد کرد. سال گذشته 
درپی حمله شیمیایی مشکوک به »خان شیخون« 
سوریه، آمریکا پایگاه نظامی »الشعیرات« سوریه را با 

چند موشک هدف قرار داد.
* رؤسای جمهور روسیه و ترکیه درباره چگونگی 

روند صلح در سوریه، گفت و گو کردند.
* هفتــه آینده مذاکرات ســوری ها در پایتخت 
قزاقستان موسوم به »نشست آستانه- 7« از سر گرفته 
می شود. »نشست آستانه- 6« شهریورماه برگزار شده 

و توافقات مهمی را به همراه داشته است.

سرویس خارجی-
ابراز  ضمن  صهیونیستی  رژیم  نخست وزیر 
نگرانی در مورد پیشــروی نیروهای مســلح 
عراقی در یکی از استان های شمالی این کشور، 
از قدرت های غربی خواســته برای جلوگیری 
از شکســت کامل جریان تجزیه طلب در اقلیم 

کردستان عراق دست به کار شوند.
پیشروی نیروهای مسلح عراق در استان »کرکوک« 
و تسلط کامل آنها بر این استان، »بنیامین نتانیاهو« 
را به شــدت خشمگین و نگران کرده است؛ ایسنا، در 
این باره نوشــته، سران رژیم صهیونیستی می گویند، 
نخست وزیر این رژیم )به زعم خود( تالش می کند تا 
قدرت های جهان را بسیج کند و جلوی شکست های 
بیشــتر کردها در مقابل ارتش عــراق را بگیرد. البته 
منظــور این مقامات صهیونیســتی از کردها، جریان 
تجزیه طلب حاکم بر اربیل اســت. »مسعود بارزانی« 
رئیس اقلیم کردستان عراق در اقدامی مغایر با قانون 
اساسی این کشور، سوم مهر گذشته همه پرسی جدایی 
برگزار کرد. فقط رژیم صهیونیستی بود که از این اقدام 

بارزانی حمایت کرد!
ایسنا در ادامه به نقل از شبکه »المیادین« نوشته 
»نتانیاهو« برای اینکه پیشروی نیروهای مسلح عراق را 
متوقف کند، با سران فرانسه، آلمان و روسیه گفت وگوی 

تلفنی انجام داده است.
یــک عضو کابینه نتانیاهو هــم گفته، با توجه به 

نزدیک بودن اقلیم کردستان عراق به تهران و دمشق، 
اســرائیل در این اقلیم منافع امنیتی داشته و آنجا را 
یک مکان استراتژیک برای خود می داند.به گفته این 
مقام صهیونیستی، هر چند اسرائیل مایل است از اربیل 
حمایت کند و یا ســالح در اختیار آن قرار دهد، ولی 

واضح است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
»یسرائیل کاتز« وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی 
نیز از خطر کشــتار جمعی کردها! به دست نیروهای 
ارتش عراق ابراز نگرانی کرده است. اسرائیل از دهه های 
گذشته تاکنون با منطقه خودمختار کردستان روابط 
محرمانه دارد. اسرائیل در کل، به کردها، نگاه ابزاری 

دارد و می خواهد از طریق آنها، منافع نامشــروع خود 
را تأمین کند.

تحوالت میدانی
در پی تسلط کامل ارتش عراق بر استان کرکوک، 
وزارت خارجه آمریکا از ارتش عراق خواست تحرکات 
خــود را در کرکوک متوقف کنــد! و راه مذاکره را در 
پیش بگیرد. سازمان ملل نیز از بغداد و اربیل خواسته 
در چارچوب قانون اساسی عراق عمل کنند و از تنش 

میان خود بکاهند.
پیشــمرگان کرد در حال حاضر خارج از مرزهای 
استان کرکوک هستند و نیروهای عراقی نیز قصد دارند 

در مرزهای اقلیم کردستان متمرکز شوند.
اما، از اربیل گزارش های متناقضی نیز می رســد؛ 
از یــک طرف، دولت اقلیم با صدور بیانیه ای، از طرح 
توقف درگیری بین نیروهای پیشــمرگ و نیروهای 
ارتش عراق اســتقبال کرده و از طرف دیگر، »مسعود 
بارزانی« دولت عراق را به نقض قانون اساســی متهم 
کرده و از کردهای جهان خواسته در حمایت از اقلیم 

کردستان، تظاهرات کنند.
از ســلیمانیه نیز خبر رســیده، »وســتا رسول« 
فرمانده نیروهای پیشــمرگ وابســته بــه »اتحادیه 
میهنی کردستان عراق« گفته: »عقب نشینی )نیروهای 

پیشمرگ( از کرکوک، تصمیم درستی بود.«
اظهارات فرزند طالبانی

»بافــل طالبانــی« فرزنــد »جــالل طالبانی« 
رئیس جمهور ســابق عراق که به تازگی در گذشــته 
اســت، نیز ضمن رد اتهام توافق با دولت بغداد، اظهار 
داشته: »من کاماًل این اتهام بی اساس و مشمئز کننده 
را رد می کنم. هرآنچه تاکنون رخ داده، ناشی از سیاست 
کوته بینانه رهبران کرد بوده است. پس از این تراژدی 
من انتظار داشــتم که کردها متحد شــوند و صدای 
واحد داشته باشند، اما متأسفانه همچون موارد بسیار 
درگذشته، جناح های مختلف کردی تصمیم گرفتند که 
یکدیگر را مورد سرزنش قرار داده و اتهامات بی اساس 
بــه هم بزنند و توجه جامعه بین المللی را از مشــکل 

اساسی منحرف کنند.«

آخرین تالش های نتانیاهو برای جلوگیری از شکست های پی درپی کردهای تجزیه طلب

ســازمان ملل می گوید ســربازان میانمار 
همچنان به تجاوز و کشتار مسلمانان روهینگیایی 

در ایالت راخین ادامه می دهند.
در حالی که دور جدید حمالت علیه مســلمانان 
روهینگیا نزدیک به دو ماه اســت جریان دارد جامعه 
جهانی هنوز هیچ اقدام عملی برای توقف این جنایت ها 

انجام نداده است.
 وعده های »آنگ سان سوچی« رهبر میانمار مبنی 
بر فراهم بودن شرایط برای بازگشت آوارگان نیز همه 
دروغ از آب درآمده و مردم روهینگیا همچنان قربانی 

سرکوب هستند. 
به گزارش ایســنا، به نقل از روزنامه ایندیپندنت، 
»زید رعد الحســین«، کمیســیونر عالی حقوق بشر 
ســازمان ملل اعالم کــرده تیم وی کــه در میانمار 
مســتقر اســت، گزارش هایی را مبنی »بر تیراندازی 
بــدون هدف مشــخص، اعدام های بــدون محاکمه، 
بازداشت های خودسرانه، سربه نیست کردن، تجاوز و 

سایر خشونت های جنسی و شکنجه« دریافت کرده اند. 
وی گفته »به نظر می رســد همیــن حاال که ما 
در حال گفت وگو هســتیم، آنان بــه این کارها ادامه 

می دهند.«
»زید رعد الحســین«، همچنین اظهارات پیشین 
خود را تکرار کرده و گفته، »شرایط حاکم در میانمار 

نمونه یک پاکسازی قومی به معنای واقعی کلمه است«. 
پزشکان ســازمان ملل هم هشدار داده اند که در 
هفته های اخیر، ده ها زن را با آســیب های جســمی 

مرتبط با خشونت جنسی مشاهده کرده اند. 
یکی از این پزشــکان اعالم کرده، »نشانه هایی را 
مشــاهده کرده که نشان می دهد متجاوزان در برخی 

از این تجاوزها از سالح گرم هم استفاده کرده اند.« 
از آغاز این بحران، بیش از 3۵0 تن از مســلمانان 
روهینگیایی برای خشونت های جنسی شامل تالش و 
یا اقدام به تجاوز و مزاحمت، به پزشــکان ارجاع داده 

شده اند. 
پناهجویان روهینگیایی همچنــان در حال فرار 
به بنگالدش هســتند. در دور جدید حمالت ارتش و 
بوداییان افراطی میانمار علیه مسلمانان روهینگیا که از  
۲۵ ماه اوت)3شهریور( شروع شده بیش از ۵80هزار 
پناهجو به بنگالدش فرار کرده اند و هزاران نفر هم به 

اشکال مختلف یا سالخی شده اند یا تیرباران!

سازمان ملل: قتل عام و شکنجه وحشیانة
 مسلمانان میانمار همچنان ادامه دارد

۲  ایالت ثروتمند ایتالیا
 امروز همه پرسی استقالل برگزار می کنند

شهدای حمله داعش به نمازگزاران شیعه و سنی افغان از مرز 113 نفر گذشتند

دولت سومالی در جدیدترین آمار از شمار تلفات انفجارهای تروریستی 
اخیر در موگادیشو گفته شمار کشته ها و زخمی های مرگبارترین حمله در 

تاریخ سومالی، به 3۵8 کشته و 228 زخمی رسیده است!
شــنبه هفته گذشته )۲۲ مهر( بود که خبر رسید وقوع دو انفجار مهیب در 
شــهر موگادیشو، پایتخت سومالی) داخل یک بازار پررفت و آمد( صدها کشته و 
زخمی برجای گذاشته است. انفجار نخست در یک تقاطع پر رفت و آمد در مقابل 
یک هتل در این شهر رخ داد که ضمن برجای گذاشتن تلفات سنگین به تخریب 
چندین ســاختمان و ده ها خودرو نیز انجامید. انفجار دوم نیز در منطقه »مدینه 
منوره« این شهر رخ داد و کارشناسان برآورد کردند که خودروی بمب گذاری شده 
احتماال حامل دســت کم ۵00 کیلو مواد منفجره بوده است. درآن ایام اعالم شد  
۲76 نفر کشته و 300 نفر مجروح شدند و اینکه این حمله تروریستی، مرگبارترین 
حمله تروریستی تاریخ سومالی بوده است. اما دیروز »عبدالرحمان عثمال«، وزیر 
اطالعات ســومالی اعالم کرد که تازه ترین آمار تلفات این انفجارها 3۵8 کشته و 
۲۲8 زخمی است و ۵8 تن دیگر نیز همچنان مفقود هستند. طبق گزارش های 
جدید رســیده تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را رسما برعهده نگرفته 
است و تعیین تعداد دقیق کشته شدگان در موگادیشو نیز بسیار دشوار است چراکه 
خانواده های قربانیان فورا اجســاد را دفن می کنند. تاکنون بیش از ۱00 جســد 
غیرقابل شناسایی دفن شده اند. بعد از سقوط دولت سومالی در سال ۱99۱ این 
کشور مدام دستخوش ناآرامی و درگیری های نظامی بوده؛ و موگادیشو بارها صحنه 
انفجار بوده است.دولت سومالی با کمک نیروهای اتحادیه آفریقا در چندین نقطه 
از سومالی با پیکارجویان الشباب در حال جنگ است. الشباب، گروهی شبه نظامی 
است که به شبکه القاعده پیوسته و به سازمان یافته ترین و بزرگ ترین متحد القاعده 
در شرق قاره آفریقا تبدیل شده است. به احتمال زیاد این حمالت مرگبار از سوی 

همین گروه تروریستی صورت گرفته است.

شمار تلفات مرگبارترین انفجار تروریستی موگادیشو 
به مرز 360 تن رسید

یک میلیاردر آمریکایی گفته قصد داردبرای ســرنگون کردن 
دونالد ترامپ دســت به کار شود و برای این منظور ۱0 میلیون دالر 

کنار گذاشته است.
تداوم اقدامات عجیب و غریب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باعث 
شده تا برخی از شهروندان آمریکا در کنار سیاستمداران برای سرنگونی وی 
دســت به کار شوند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از تلگراف، 
»تام اســِتِیر«، میلیاردر اهل کالیفرنیا، اعالم کرد دستکم ۱0 میلیون دالر 
برای تبلیغات در  تلویزیون ملی آمریکا هزینه می کند تا مردم را به کمپین 

استیضاح »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور این کشور، فرا بخواند.
»استیر« در این تبلیغات خواستار عزل ترامپ از سمت ریاست جمهوری 
خواهد شد، زیرا به گفته او ترامپ کشور را در معرض یک جنگ هسته ای 
قرار داده، مانع از برقراری عدالت در اف بی آی شده و تهدید کرده نهادها و 
سازمان هایی را که وی عالقه ای به آنها ندارد، تعطیل خواهد کرد. در این تبلیغ 
سپس از مردم آمریکا خواسته می شود تا بر نمایندگان ایالتی خود در کنگره 

اعمال فشار کنند و از آنها بخواهند مدارکی برای استیضاح ترامپ بیابند.
»استیر« در این تبلیغ می گوید: »اعضای کنگره و کابینه ترامپ می دانند 
ریاست جمهوری وی یک خطر روشن و بالقوه از سوی کسی است که تعادل 
روحی نداشــته و به سالح هســته ای نیز مجهز شده است. با وجود آگاهی 
از این مطلب، آنها کاری انجام نمی دهند.« قرار است تبلیغات پیوستن به 
کمپین اســتیضاح ترامپ، هشــت بار از تلویزیون ملی آمریکا پخش شود. 
برخی دموکرات ها در واشــنگتن درباره هوشــمندانه بودن و یا مفید بودن 

طرح استیضاح علیه ترامپ، ابراز تردید کرده اند.

سرویس خارجی-
رئیس مرکز حقوق بشــر بحرین در واکنش به اظهارات وزیر خارجه 
آل خلیفه که زندانیان سیاســی در زندان مرکزی »جو« را »جنایتکار« 
خوانده بود گفته بیشتر این زندانیان زنان و کودکانی هستند که آزادی 
می خواهنــد و جرم بقیه زندانیان نیز این اســت که به دولت قبیله ای 

آل خلیفه اعتراض کرده اند.
»یحیی الحدید« رئیس مرکز دموکراســی و حقوق بشــر بحرین در پاسخ به 
وزیر خارجه آل خلیفه گفته »بازداشت شدگان در زندان های بحرین مردان، زنان 
و کودکانی هستند که فقط خواهان دولتی هستند که به همگی احترام گذاشته 
و دولت قانون باشــد نه دولت قبیله ای، آنان جنایتکار نیســتند و صرفاً آزادی و 

دموکراسی می خواهند.
به گفته وی»این زندانیان منتقدان دولت هســتند کــه دولت از آنها انتقام 
می گیرد و تو حق نداری حقوق این زندانیان را نقض کنی، آنها انســان هستند و 

حقوقی دارند و تو حق نداری آنها را از حقشان محروم کنی.«
طبق گزارش شــبکه المنار، »خالد بن احمد آل خلیفه« وزیر خارجه بحرین 
در سخنانی تحریک آمیز گفته بود »کسانی که در بحرین زندانی هستند، همگی 
جنایتکارانی هستند که بنا به حکم قضایی در حال سپری کردن مدت محکومیت 
خود هســتند و برخالف قطر که زندان های آن مملو از آزادگان عربی اســت که 
ظالمانه و بدون محاکمه به زندان افکنده شده اند اینان همگی مجرم و جنایتکارند.«
اظهــارات وزیــر خارجه بحریــن و مواضع وی مبنی بر تکذیب گزارشــات 
ســازمان های حقوقی درباره اوضاع نابســامان زندان »جو« بــا واکنش کاربران 
شبکه های اجتماعی نیز مواجه شده و آنها با انتشار تصاویر مملو از زندانیان سیاسی 

در این زندان، پاسخ وزیر خارجه را داده اند.
گفتنی است پنج سازمان حقوقی بحرین نیز در بیانیه ای مشترک از سازمان ها 
و انجمن هایی همانند صلیب سرخ، گزارشگران ویژه سازمان ملل، تیم های سازمان  
ملل در زمینه حقوق بشــر و اعضای شــورای حقوق بشر خواسته اند تا دست به 
اقدام سریع برای اطالع از اوضاع همه زندان ها بزنند. در این بیانیه آمده »زندانیان 
سیاســی در بحرین از ادامه رفتارها و برخوردهای خشونت آمیز و شرایط سخت 

زندان ها، رنج می برند.«

انگلیس
صدا و سیما: وزارت کشور انگلیس اعالم کرده در یک سال اخیر بیش 
از 80هزار جرم ناشی از نفرت از جمله حمله به اقلیت های نژادی، دینی، 
و مهاجران در انگلیس ثبت شــده که در مقایســه با یک سال قبل از آن 
۲9 درصد افزایش نشان می دهد. داده های دفتر ملی آمار انگلیس نشان 
می دهد که 4/8 میلیون جرم در سال ۲0۱6 توسط پلیس این کشور ثبت 

شده که در سال ۲0۱۵، این آمار 4/4 میلیون مورد بوده است. 
عربستان

رای الیوم: محافل دیپلماتیک غربی از ظهور نهاد »امنیتی و اطالعاتی« 
جدید و به روز در عربستان که »محمد بن سلمان« ولیعهد این کشور آن 
را محرمانه، غیرمتمرکز و به دور از نظارت وزارت کشور و شورای امنیت 
ملی مدیریت می کند خبر داده اند. گزارش ها حاکی اســت   که کانال های 
پنهان و پشــت پرده اطالعات امنیتی منحصرا در اختیار بن ســلمان قرار 
می گیرد و دیگر مقام های سعودی از آن مطلع نمی شوند. به نظر می رسد 
حلقه نزدیک به این شــاهزاده جوان مســتقیما به داده ها و اطالعاتی که 
صرفا از این نهاد امنیتی به ویژه درباره دشمنان داخلی و خارجی بن سلمان 

جمع آوری می کند، اعتماد می کند.
سرزمین های اشغالی

خبرگزاری فرانســه: تماس های مخفیانه میان رژیم صهیونیســتی و 
کشورهای عربی به دلیل نگرانی های مشترک دو طرف بر سر ایران افزایش 
یافته است. شماری از کارشناسان می گویند اینکه کشورهای عربی به زودی 
رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسند امری بعید به نظر می رسد، اما 

همکاری های پشت صحنه آنها در زمینه های متعددی آغاز شده است. 
آمریکا

رویترز: منابــع آگاه می گویند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
در دیدار قریب الوقوعش با رئیس جمهور چین در پکن وی را برای انجام 
اقدامات بیشــتر در راستای مهار کره شمالی تحت فشار خواهد گذاشت، 
چراکــه این باور وجود دارد تحکیم قدرت رئیس جمهور چین باید به وی 
اختیارات بیشتری بدهد. ترامپ سوم نوامبر )۱۲ آبان ماه( توری آسیایی 
را شــروع می کند که در جریان آن به ژاپن، کره جنوبی، چین، ویتنام و 
فیلیپین سفر خواهد کرد. این نخستین سفر ترامپ به آسیا از زمان روی 

کار آمدنش در ماه ژانویه است.
پاکستان

فیگارو: پاکستان در یکی از خطوط مرزی خود با افغانستان برای مبارزه 
علیه گروه های افراطی در منطقه، ساخت حصار مرزی را آغاز کرده است. 
این حصار که ســیم خارداری با ارتفاع سه متر است در طول حدود 43 
کیلومتر در مناطق کوهستانی وزیرستان شمالی و جنوبی کشیده خواهد 
شد. این حصار قرار است از تردد آزاد گروه های تروریستی طالبان و القاعده 
بین دو کشور جلوگیری کند. یکی از مقامات ارشد وزیرستان جنوبی اعالم 
کرده ایجاد این حصار یک تغییر تاریخی در کنترل مرزهای دو کشور است. 
افغانستان و پاکستان توسط خط »دوراند« مرزی که ۲400 کیلومتر است 

و توسط انگلیسی ها در سال ۱896 ترسیم شده جدا شده اند.

رئیس  مرکز حقوق بشر بحرین:
تنها جرم زندانیان سیاسی در بحرین

اعتراض به دولت قبیله ای آل خلیفه است

میلیاردر آمریکایی برای سرنگونی ترامپ
شخصا دست به کار شد

در واکنش به بیانیه عجیب کردهای سوری

دمشق: رقه را به زودی پس می گیریم


