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اردوغان: آمریکا نه متمدن است
 نه مهد دموکراسی

از رفتارهای  رئیس جمهــور ترکیــه بــار دیگــر 
»غیردموکراتیک« آمریکا انتقاد کرده و گفته این کشور نه 

متمدن است و نه مهد دموکراسی است.
به گزارش تسنیم ، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز 
شنبه در اظهاراتی از آمریکا به خاطر »اعالم جرم غیردموکراتیک 
علیه نیروهای امنیتی ترکیه و محافظانش« به شــدت انتقاد کرد. 
دادگاهی در آمریکا نیروی امنیتی ترکیه را به جرم ضرب و شــتم 
معترضان اردوغان، در جریان سفر وی به واشنگتن، محکوم و دستور 

بازداشــت آنها را صادر کرده است.اردوغان طی سخنرانی خود در 
اسالمبول گفته: »آنها می گویند که آمریکا مهد دموکراسی است. 
این نمی تواند درســت باشد. این نمی تواند دموکراسی باشد.« وی 
در ادامه تصریح کرد: »اگر احکام بازداشت علیه نیروهای محافظ 
من صادر شــده باشد... در آمریکا، جایی که من دعوت شده بودم، 
عذر می خواهم ولی من نمی توانم بگویم که این یک کشور متمدن 
است.«اظهارات اردوغان موجب کاهش امیدواری ها نسبت به حل 

و فصل سریع بحران دیپلماتیک بین دو کشور شده است. 

حماس: ایران بزرگ ترین حامی مقاومت است
کمر اسرائیل را می شکنیم

 »یحیی السنوار« رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت 
اسالمی فلسطین در نوار غزه با تاکید بر اینکه جمهوری 
اسالمی ایران بزرگترین حامی مقاومت ضد صهیونیستی 
است، گفته: »حماس برای دفاع از غزه و مقابله با هرگونه 
تجاوزگری جدید رژیم صهیونیستی و محو آن آماده است.«

به گزارش المیادین، السنوار تاکید کرده که »حماس در 
نوار غزه به خوبی خود را آماده کرده و در صورت وقوع هرگونه 
تجاوز جدید به این منطقه از سوی اسرائیل کمر ارتش این 

رژیم شکسته می شود به طوری که دیگر نخواهد توانست سر 
پا بایستد.« السنوار با بیان اینکه خلع سالح حماس همانند 
این اســت که شیطان خواب بهشت را ببیند، افزود: »درهر 
دقیقه از روز و شب بر توان و سالح مان می افزاییم و هدف 
ما محو اسرائیل از روی نقشه است.« این عضو ارشد جنبش 
حماس این را هم گفته که » هر کسی که فکر می کند روابط 
خود با دولت های دیگر را قطع می کنیم در توهم اســت و 
ایران بزرگ ترین حامی گردان های عزالدین القسام است.«
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پرونده

ترامپ: پشت پرده ترور
 جان اف کندی را برمال می کنم

رئیس جمهور آمریکا این بار از تمایلش برای انتشــار اسناد محرمانه 
مربوط به ترور جان اف کندی خبر داده اســت. »سیا« یکی از مظنونین 

اصلی ترور »کندی« است.
پشــت پرده ترور جان اف کندی، سی و پنجمین رئیس جمهور آمریکا 
همواره به عنوان یک »معما« مطرح بوده است و تاکنون کسی به درستی 
نتوانسته تشــخیص دهد که »چه کسی« کندی را ترور کرد.« اطالعات 
مربوط به پرونده وی نیز محرمانه مانده و کسی امکان دسترسی به آن را 
نداشته است. اما اکنون »دونالد ترامپ«، اعالم کرده به دنبال خارج کردن 
این اســناد از حالت طبقه بندی اســت. دونالد ترامپ، در توییتی نوشته، 
زمانی که اطالعات بیشتری در مورد این اسناد به دست بیاورد، اجازه انتشار 
آنها را صادر خواهد کرد. وی توضیح بیشــتری در مورد نوع اطالعاتی که 

منتظر دریافت آنهاست نداده است.
بر اساس گزارش دویچه وله، در حالی که آژانس اطالعات مرکزی آمریکا 
)سیا( هنوز بر این نظر است که دستکم بخشی از این پرونده منتشر نشود، 
امــا دونالد ترامپ در پیام توییتری خود اعالم کرده »به احتمال زیاد« به 
انتشــار این اسناد فرمان خواهد داد. اسناد مربوط به ترور جان اف کندی، 
در آرشیو ملی آمریکا نگهداری می شود اما ۲۶ اکتبر )۴ آبان( طبقه بندی 
محرمانه آنها طبق قانون »دسترســی آزاد به اطالعات« می تواند برداشته 
شــود. با این حال، بر اساس قوانین آمریکا، رئیس جمهور این کشور مجاز 
است در صورتی که صالح بداند، طبقه بندی محرمانه اسناد را تمدید کند.

آرشــیو ملی آمریکا تاکنون اغلب اســناد مرتبط با تــرور کندی را 
 منتشــر کرده اما بخش مهم این اســناد تاکنون محرمانه مانده اســت. 
»جان اف کندی«، ســی وپنجمین رئیس جمهور آمریکا از حزب دموکرات 
بود که از ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۳ )۲ ســال( در این مقام قرار داشــت. او در ۲۲ 
نوامبر ۱۹۶۳)اول آذرماه( هدف سوء قصد مسلحانه قرار گرفت و کشته شد. 
در ســال های پس از ترور جان اف کندی، افراد بسیاری با طرح ابهامات 
گوناگون در مورد مرگ وی، نهادهای امنیتی آمریکا را به پنهان کاری در 

این خصوص متهم کرده اند.
طبق روایت رســمی منتشر شــده در مورد ترور جان اف کندی، این 
ترور توسط »لی هاروی اسوالد«، انجام شده است. اسوالد هم دو روز بعد 
از دستگیری، حین انتقال به زندان و در برابر دوربین های خبری و دیدگان 
بسیاری، توسط »جک روبی« کشته می شود! »جک روبی« نیز ۲ سال بعد 
پس از اینکه حکم اعدامش صادر شده بود به طرز مشکوکی در زندان جان 
خود را از دســت می دهد! تا عالمت سؤال »معمای ترور کندی« هیچگاه 
از اذهان عمومی آمریکا و جهان پاک نشود. در نیم قرن اخیر، تحلیل های 
بســیاری درباره عوامل پشــت پرده و اصلی ترور کندی منتشر شده و از 
ســیا، موســاد و کا.گ.ب تا مافیا، فیدل کاسترو و حتی لیندون جانسون 
)معاون کندی که جانشینش شد(، همواره در فهرست مظنونان احتمالی 
قتل رئیس جمهور آمریکا بوده اند. طبق نظرسنجی اخیر موسسه گالوپ، 
۶۱ درصد از آمریکایی ها معتقدند »لی هاروی اسوالد« در »داالس« تنها 
نبوده و  اشخاص دیگری عالوه بر او در توطئه ترورش نقش داشته اند. گرچه 
کمیســیون وارن، که توسط دولت برای تحقیق درباره ترور تشکیل شد، 
تنها »اســوالد« را در این زمینه مقصر دانســت اما امروز ۱۳ درصد مردم 
آمریکا مافیا، ۱۳ درصد دولت فدرال آمریکا، ۷ درصد سیا، ۵ درصد فیدل 
کاسترو و ۵ درصد هم گروه هایی که با سیاست های کندی مخالف بوده اند 
را در این ترور دخیل می دانند. این درحالی اســت که ۴۰ درصد از مردم 
آمریکا اســم فرد یا گروهی را نمی برند و از اینکه چه کســی در این ترور 

نقش داشته است، اطالعی ندارند.

روانشناسان آمریکایی اخیرا تظاهراتی برگزار 
و ضمن آن اعالم کردند که ترامپ از سالمت روانی 
برخوردار نیست. حتی قبل از این تحقیقات زیادی 
نشان می داد که وی از بیماری خودشیفتگی رنج 

می برد. در این باره چه نظری دارید؟
شواهد بســیار زیادی وجود دارد که ثابت می کند 
ترامپ از خصوصیاتی همچــون، بی ثباتی، بی برنامگی 
متغیر بودن رنج می برد. روانشناسان همچنین از وجود 
بیماری غیرقابل درمان »خودشیفتگی« در ترامپ که 
اتفاقا منافع ملی آمریکا را به شدت به خطر انداخته، خبر 
داده اند. ترامپ دائما انسان ها را از جمله اعضای کابینه 
دولت خود را تحقیر می کند و رهبران دنیا را با عبارات 
توهین آمیزی خطاب می کند. دونالد ترامپ برنامه خاصی 
برای مهار فقر و گرســنگی در کشور خود و سایر نقاط 
جهان، توانایی مبارزه با عوامل بدبختی انسان ها در جهان 

و پزشکان معتقدند که رفتار وی احتمال مواجه آمریکا 
و جنگ تمام عیار این کشــور با کره شمالی و ایران را 
باال برده اســت، بلکه فضای رسانه ای و حتی برخی از 
هم حزبی های مشــهور ترامپ همچون »باب کورکر« 
معتقدند که ترامپ آمریکا را در مســیر ورود به جنگ 
جهانی ســوم هدایت می کنــد. ترامپ هم یک تراژدی 
برای دموکراسی دنیاســت و همچنین تهدیدی برای 

صلح جهانی محسوب می شود. 
برخی معتقدند که ترامپ تظاهر به دیوانگی 
می کند تا بتوانــد اهداف خود را پیش ببرد. نظر 

شما در این باره چیست؟
ترامپ مرد نمایش است. فعالیت ها و سخنرانی هایش 
انســان را به یاد تئاتر می انــدازد. وی توجه ها را جلب 
می کند ، دروغ می گوید و به مردم توهین می کند. همه 
این ها افعالی است که از خودشیفتگی ترامپ نشات گرفته 
است. اما با این اوصاف تصورم بر این است که پشت  تمام 
کارهای ترامپ یک ایدئولوژی سیاسی خاصی قرار دارد. 
وی تفکرات ایدئولوژیســت راســت گرا دارد و به خوبی 

می داند تا چطور از فضای مجازی برای انعکاس تفکرات 
خود استفاده کند. ترامپ از نسخه جدید »اتوریتاریانیزم« 

)اقتدارگرایی در آمریکا( رونمایی کرده است. 
برخی معتقدند که رفتارهای ترامپ در آمریکا 
باعث شــده که آتش نژادپرستی در این کشور 
بیش از گذشته شعله ور شود. تا چه حد این گفته 

را قبول دارید؟
ترامپ به نژادپرستی، نازیسم و برتری سفیدپوستان 
در آمریکا جان دوباره بخشیده است و نفرت افکنی علیه 
مســلمانان، سیاه پوستان و مهاجران مکزیکی را به اوج 
خود رســانده است. وی دائما نژادهای در اقلیت آمریکا 
را قاچاقچی، خالفکار و متجاوز خطاب می کند. عالوه بر 
اینها ترامپ یک مصداق روشنی از فاجعه سیاسی است. 
فاجعه ای که وی آن را به بار آورده و در حال دامن زدن 
به آن است. ترامپ به سانسور اطالعات در آمریکا دامن 
زده است. ترس، ناآگاهی وعدم اطالع رسانی مناسب در 
بین آمریکایی هــا موج می زند. ترامپ نه تنها از حضور 
راست های افراطی و نژادپرستان سفیدپوست در آمریکا 

حمایت کرد و از آنها پشتیبانی نمود بلکه از محکوم کردن 
شــعارهای »نازیسم« و خشــونت طلبی آنها نیز سرباز 
زد. این مســئله به همه ثابــت کرد که ترامپ جزئی از 
این جریان اســت. »دیوید دوک« یکی از سردمداران 
گروه های راســت افراطی در آمریکا، هنگامی که بحث 
درگیری های شارلوتزویل بسیار داغ بود، اعالم کرد که 
قصد دارند وعده های ترامپ را عملی کنند و کشور را پس 
بگیرند. بنابراین هیچ شــبه ای باقی نمی ماند که ترامپ 
حامی شــماره یک اتفاقات تلخ و ترسناک شارلوتزویل 
بوده است. ســکوت وی بسیاری از عناصر راست گرای 
آمریکایی را خوشــحال کرد. در این باره سایت »دیلی 
استورمر« وابسته به جریان افراطی راست گرا در آمریکا 
پس از اتفاقات شارلوتزویل نوشت: »ترامپ از پاسخ دادن 
به سؤالی در رابطه با ملی گراهای سفیدپوست امتناع کرد. 
اصال محکوم نکرد. وقتی که از او خواســته شــد تا این 
حوادث را محکوم کند، از اتاق خارج شــد. واقعا عالیه. 

خدا به او عافیت دهد.«
ایران  درباره  اخیرا سیاست های خود  ترامپ 
را اعالم کرده و گفته جمهوری اســالمی حامی 
تروریست ها در منطقه است! این در حالی است 
که خود آمریکا حامی صهیونیست ها و آل سعود 
دو کشور هپیمان با تروریست هاست. در این باره 

چه نظری دارید؟
نظرات دونالد ترامپ درباره ایران خجالت آور است. 
او بار دیگر ثابت کرد که تا چه اندازه ای دروغگوســت. 
ترامپ فهم درستی از برجام هم ندارد و جرات اعتراف 
به جنایات بی شمار اسرائیلی ها علیه فلسطینی ها را ندارد. 
مواضع او در این باره بسیار نزدیک به صهیونیست هاست 
و با مقامات رژیم صهیونیستی تنظیم می گردد. ترامپ در 

سیاست خارجی هم هیچ برنامه خاصی ندارد.

در گفت وگوی کیهان با هنری جیروکس بررسی شد

پشت پرده دیوانه بازی های ترامپ
هر چه زمان بیشتر می گذرد، وضعیت نابسامان 
آمریکا و ملتهب شــخص دونالد ترامپ بیش از 
گذشته آشکار می شود.اعتراضات به رئیس جمهور 
ترامپ حتی به صنف روانشناســان هم کشیده 
شده ، چند وقت پیش آنها با برگزاری تظاهراتی 
گسترده تاکید کردند که ترامپ از سالمت روانی 
برخوردار نیست و به همین دلیل صالحیت ادامه 
فعالیت را ندارد. »هنری جیروکس« استاد دانشگاه 
»مک مستر« کانادا، نظریه پرداز مشهور آمریکایی و 
مولف بیش از 50 کتاب در حوزه سیاسی و اجتماعی 
با کیهان هم صحبت شده تا نظرات خود را درباره 
ترامپ و شخصیت وی به ما بگوید. جیروکس یکی 
از 50 متفکر برتر جهان در حوزه مطالعات فرهنگی 
نیز هست. این مصاحبه را در ادامه با هم می خوانیم:

رئیس جمهور چین در کنگره ملی این کشــور 
از طرح تبدیل کشــورش به یــک »رهبر جهانی« 
 و »بزرگتریــن ابرقــدرت جهان« تا ســال ۲050 

پرده برداشت.
»شــی جین پینگ«، رئیس جمهور چیــن در جریان 
کنگره ملی پنج ســاالنه حزب حاکم کمونیست دیدگاهش 
را برای آینده حزب حاکم شــرح داده  و اعالم کرد »زمان 
آن فرا رســیده است که چین به یک نیروی مقتدر تبدیل 
شود تا بتواند جهان را در مسائل سیاسی، اقتصادی، نظامی 
و محیط زیست رهبری کند... این نقطه عطف تاریخی، در 

توسعه چین نهفته است.
رئیس جمهور چین ادامه داد: »ملت چین به پا خاسته، 
ثروتمند شده و قوی شده است و اکنون چشم انداز درخشان 
جوانه زدن را می پذیرد. این دوره ای است که چین بیشتر به 
نقطه مرکزی نزدیک می شود و کمک های بیشتری به بشریت 
می کند... چین کشور بزرگی است و سختی ها و مشقت های 
بسیاری به خود دیده است اما همچنان تسخیرناپذیر مانده 

اســت. مردم چین هم مردم بزرگی هستند؛ آنها مردمانی 
کوشا و شجاع هستند و هرگز در روند پیشرفت خلل ایجاد 
نمی کنند.« رئیس جمهور چین در نهایت  گفت طرح تبدیل 

چین به یک »رهبر جهانی« و »بزرگترین ابرقدرت جهان« 
تا سال ۲۰۵۰ را تهیه کرده اند.

شی جین پینگ در سال ۲۰۱۲ رهبری حزب کمونیست 

چین و نیز رهبری چین را بر عهده گرفت. وی از زمان روی 
کار آمدن، خود را به عنوان یک »دولتمرد« نشان داده و تاکید 

کرده »چین یک قدرت جهانی مسئول« است.
رؤیای چین ابرقدرت بر سخنان »مائو ز دونگ« بنیانگذار 
جمهوری خلق چین تأکید دارد که در سال ۱۹۵۵ میالدی 
با قدرت عنوان داشــت که چین در مدت ۷۵ سال از لحاظ 
قدرتی نه تنها به آمریکا خواهد رســید بلکه از آن پیشــی 
خواهد گرفت. رؤیای مزبور دو تاریخ را معین کرده اســت: 
سال ۲۰۲۱، سالی که مصادف با صدسالگی تأسیس حزب 
کمونیست چین در »شانگهای« است و پکن تالش دارد، در 
آن ســال چین به یک کشورقدرتمند متعارف جهان مبدل 
شود. البته از هم اکنون آثار آن روشن شده طوری  که امروزه 
چین قدرت دوم اقتصادی دنیا شده  است. تاریخ دوم در تحقق 
»رؤیای چین« سال ۲۰۴۹ مصادف با صد سالگی تأسیس 
نظام جمهوری خلق چین در »پکن« است که چین مصرانه 
می کوشد که به یک ابرقدرت تمام عیار مبدل گردد و بر قله 
جهان تکیه زند. این مواضع قطعا خوشایند آمریکا نخواهد بود!

سرویس خارجی-
رهبران اقلیم کردستان عراق تالش خود را برای 
برکناری »مسعود بارزانی« از ریاست اقلیم، تشدید 
کرده اند. آنها بارزانی را مســئول به وجود آوردن 

وضعیت بد امروز برای کردهای عراق می دانند.
»ابوبکر عبداهلل« رئیس فراکســیون اتحاد اسالمی در 
پارلمان کردستان عراق با اشاره به آنچه تالش ها برای لغو 
پست ریاست اقلیم نامیده  گفته »اختیارات ریاست اقلیم 

بین دولت و پارلمان این منطقه، تقسیم خواهد شد.«
عبداهلل تصریح کرده »لغو پست ریاست اقلیم کردستان، 
به حل بحران کنونی و بازگشت اعتماد بین )مقامات( بغداد 
و اربیل کمک خواهد کرد... و لغو این پست، راه حلی است 

که همه را راضی می کند.«
آن طور کــه خبرگزاری ایســنا اعالم کــرده رئیس 
فراکســیون اتحادیه اســالمی در پارلمان کردستان عراق 
این را هم اضافه کرده که این پست )ریاست اقلیم( در حد 
فاصل بین ســال های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۵ )۱۳۶۹ تا ۱۳8۲( 
اصال وجود نداشــت و اختیارات اجرایی هم به عهده دولت 

گذاشته شده بود.
»فرست صوفی« عضو حزب دموکرات کردستان )وابسته 
به مسعود بارزانی( نیز همزمان اعالم کرده: »پارلمان اقلیم 
طی روزهای آینده پیشــنهاداتی را بررسی خواهد کرد که 
یکی از آنها، لغو پست ریاست اقلیم کردستان عراق است.«

»ریبــوار کریم محمود« ســخنگوی »ائتــالف برای 
دموکراســی و عدالــت« اقلیم کردســتان اما درخصوص 
شرایط جاری اقلیم، به خبرنگار تسنیم گفته؛ »از آنجا که 
تصمیم گیرندگان اقلیم کردستان تجزیه و تحلیل درستی از 
اوضاع و احوال )جاری( ندارند، ما با مشکالت و بحران های 

بزرگتری روبرو خواهیم شد.«
وی تصریــح کــرده  که )این شــرایط( بســیاری از 
سیاستمداران اقلیم را به این نتیجه رسانده است که تنها راه 
برون رفت از مشکالت جاری، تغییر در سیستم سیاسی اقلیم 
و نگاهی واقع بینانه به کردستان و جهان پیرامون آن است.

»برهم احمد صالح« نخســت وزیر سابق اقلیم، ریاست 
ائتالف برای دموکراســی و عدالت را در اقلیم کردســتان 

برعهده دارد.
حکم جلب بارزانی

روزنامه »الحیات« نیز طی گزارشی اعالم کرده که برخی 
جریان ها در بغداد از دولت و دســتگاه قضایی می خواهند 
حکم جلب برخی از رهبران اقلیم کردستان را صادر کند و 
متعاقب آن، ارتش برای دستگیری آنها، به اربیل اعزام شود.

دســتگاه قضایی عراق اخیرا حکم بازداشت »کوسرت 
رســول علی« معاون رئیس اقلیم کردستان عراق را صادر 
کرده بود. رســول علی پیش از این نیروهای دولتی را که 
به اســتان کرکوک رفته بودند، اشغالگر خوانده بود. برخی 
رسانه های عراقی نیز می گویند احتماال حکم جلب بارزانی 

نیز به زودی صادر خواهد شد.
درخواست کمک بارزانی از آمریکا

فارس اما طی گزارشی اعالم کرده بارزانی که این روزها 
تحت فشار همه جانبه قرار گرفته، چندبار با کاخ سفید تماس 
گرفته و خواستار دخالت فوری! آمریکا شده است. یک مقام 
عراقی که نامش ذکر نشده، نیز در این باره به وبگاه خبری 
»العربی الجدید« مســتقر در لندن، گفته: خطر بزرگی که 
اقلیم بارزانی بدان دچار شــده این اســت که او را به سوی 
آمریکا ســوق داده و دســت به دامان )مقامات آمریکایی( 

کرده است.
به نوشــته العربی الجدید ناظران سیاســی می گویند، 
دخالــت آمریکا آخرین امید مســعود بارزانی برای نجات 

خود است.
همزمان خبر رسیده، »نجم الدین کریم« استاندار برکنار 
شــده اســتان »کرکوک« هم، برای فرار از عراق، دست به 
دامان »داگالس سلیمان« سفیر آمریکا در عراق شده است 
ولی سفیر هرگونه کمک به کریم را به موافقت بغداد منوط  
کرده اســت. نجم الدین کریم طرفدار برگزاری همه پرسی 
غیرقانونی سوم مهر بوده است. او پس از برکناری از جانب 

بغداد، به سلیمانیه فرار کرد.
حیدر عبادی در ریاض

»حیدر عبادی« نخســت وزیر عراق، دیروز در ریاض با 
»سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه عربستان دیدار کرد. طبق 

گزارش های منتشــر شــده در این دیدار، تفاهم نامه ایجاد 
شورای هماهنگی میان دو کشور به امضاء رسیده است. ملک 
سلمان در مراسم امضای توافق نامه فوق، گفته عربستان از 

وحدت و ثبات عراق حمایت می کند!
دیروز »رکس تیلرسون« وزیرخارجه آمریکا نیز به ریاض 
رفت و به همراه عبادی و ســلمان، نشست سه جانبه ای را 

برگزار کردند.
سایر رویدادها

* پارلمان عراق خواستار توقف مسلح کردن نیروهای 
پیشمرگ کردستان عراق توسط کشورهای خارجی شد.

* »ســیروان بارزانی« برادرزاده »مســعود بارزانی« و 
فرمانده نیروهای پیشمرگ طی نامه ای به آیت اهلل سیستانی، 

خواستار مداخله وی برای پایان بحران بغداد-اربیل شد.
* پیشمرگان وابسته به مسعود بارزانی، مواضع ارتش 
عراق را در شــمال کرکوک با گلوله هــای خمپاره و توپ 

هدف قرار دادند.
* کنســولگری ایران در اربیل هدف تعرض طرفداران 

مسعود بارزانی قرار گرفت.
* نخســت وزیر ترکیه گفت، بحران شمال عراق، یک 

مسئله امنیت داخلی ترکیه نیز هست.
* جنگنده های ارتش عراق ۲۵ تن از عناصر داعش را 
در استان االنبار و در نزدیکی مرزهای این کشور و سوریه، 

از پای درآوردند.

رهبران اقلیم عزم خود را برای حذف بارزانی جزم کردند

سرویس خارجی-
وزارت دفاع روسیه می گوید جنگنده های ائتالف آمریکایی ضدداعش 
مردم شهر »رقه« سوریه را به سبک کشتار ساکنان شهر »درسدن« آلمان 

در جنگ جهانی دوم، قتل عام و شهر را کاماًل ویران کردند.
علی رغم حضور آمریکایی  ها و شبه نظامیان مورد حمایت آنها در شهر »رقه«، 
هر روز ابعاد جدیدی از کشتار مردم مظلوم این شهر توسط جنگنده های ائتالف، 
فاش می شود. طبق آمارهای منابع وابسته به غرب، بمباران چهار ماهه این شهر، 
مرگ دستکم ۱۱8۰ غیرنظامی را به دنبال داشته است. ولی گستردگی آوارها و 
خرابی های این شهر، که تا 8۰ درصد آن را شامل می شود، از تلفات بیشتر حکایت 

می کنند. تلفاتی که هنوز برکسی آشکار نشده است. 
به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت دفاع روســیه در ارتباط با ابعاد جنایات 
آمریکا در رقه طی بیانیه ای اعالم کرد که »رقه« سرنوشت )شهر( »درسدن« آلمان 

در زمان بمباران هوایی آمریکا و انگلیس در سال ۱۹۴۵ را تجربه کرده است.
در ارتباط با تحوالت این روزهای »رقه« نیز »ایگور کوناشنکوف« سخنگوی 
وزارت دفاع روســیه گفــت، »اقدام فوری اعضای ائتالف تحــت رهبری آمریکا 
برای تخصیص کمک های مالی به مردم رقه، در شــرایطی که آمریکا کمک های 
بشردوســتانه به مردم سوریه را رد می کرده، کاماًل مشکوک است.«به گفته وی، 
آمریکا طی دو سال گذشته بارها با کمک روسیه به مردم جنگ زده سوریه مخالفت 
کرده بود.به اعتقاد کارشناسان، آمریکا برای رقه و شرق سوریه، طرح های شیطانی 
در ســر دارد.طی روزهای گذشته و درحالی که هنوز خاک نبرد در رقه به زمین 
ننشسته بود، دولت های واشنگتن، پاریس، لندن و برلین با صدور بیانیه هایی، اعالم 
کردند ده ها میلیون دالر و یورو برای کمک به ساکنان شهر رقه، اختصاص داده اند.

به گفته سخنگوی وزارت دفاع روسیه کشورهای عضو ائتالف با این اقدام خود، 
درصدد از بین بردن شواهد مربوط به بمباران بی رحمانه شهر رقه هستند، بمبارانی 

که جان هزاران غیرنظامی را گرفته و شهر را نابود کرده است. 
شادمانی ترامپ!

»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا که مدت ها درباره تحوالت میدانی سوریه 
حرفی نزده بود هم، با تسلط نیروهای مورد حمایت آمریکا بر شهر »رقه«، یکباره 
به صرافت آمد و با صدور بیانیه ای، از آزادســازی ]اشــغال مجدد[ شهر »رقه«، 
استقبال کرد. در ابتدای این بیانیه آمده است: »با کمال خرسندی اعالم می کنم 
که »نیروهای دموکراتیک سوریه« که از شرکای ما در مبارزه علیه داعش در سوریه 
هستند، رقه را با موفقیت پس گرفتند...« ترامپ درحالی می گوید »نیروهای ما رقه 
را پس گرفتند« که در سال ۲۰۱۱ دولت آمریکا داعش را وارد خاک سوریه کرده 
بود تا به زعم کاخ سفید، »از نظام بشار اسد« راحت شود. اکنون نیز همه می دانند 
که آمریکا قصد دارد توطئه جدیدی را از رقه علیه مردم سوریه رقم بزند. توطئه ای 
که در کرکوک شکست مفتضحانه ای خورد.ترامپ در ادامه، به طور تلویحی، فرازی 
از این توطئه شیطانی جدید را برمال کرد: »به زودی وارد فاز جدیدی می شویم که 
در آن، از نیروهــای امنیتی »محلی« حمایت می کنیم...«ترامپ در این بیانیه، از 
»انتقال سیاسی« در سوریه نیز حرف زده که چیزی جز برکناری بشار اسد نیست.

سایر رویدادها
* معاون نخســت وزیر ترکیه اعالم کرده واگذاری »رقه« به کردها )نیروهای 

دموکراتیک سوریه(، منجر به جنگ نژادی می شود.
* بــه گفته »برت مک گورک« نماینده ویژه آمریــکا در ائتالف به اصطالح 
ضدداعش، اعضای خارجی داعش باید در میدان نبرد و در داخل ســوریه کشته 
شوند. آمریکا از فرار سران داعش و افشاگری آنها در مورد وجود پیوند میان داعش 

و واشنگتن، واهمه دارد.
* دمشــق به رژیم صهیونیستی درباره حمالت جدید به سوریه، هشدار داد. 
جنگنده های رژیم صهیونیســتی طی روزها و هفته ها اخیر چند بار مراکز نظامی 

سوریه را هدف قرار داده اند.

روسیه اعالم کرد
تصرف رقه از سوی آمریکا

به قیمت نابودی کامل شهر و قتل عام هزاران غیرنظامی

صدها هــزار کاتاالن در اعتــراض به لغو 
خودمختاری این منطقه از سوی دولت این کشور 

در بارسلون تظاهرات کردند.
یکشنبه ۹ مهرماه بود که مردم ایالت خودمختار 
کاتالونیا، با اجابت دعــوت مقامات محلی و در میان 
مخالفت شــدید دولت مرکزی، بــرای اظهارنظر در 
خصوص جدایی، پای صندوق های رأی رفتند؛ پلیس 
با رأی دهندگان به شدت درگیر شد و حدود ۹۰۰ نفر 
را مجروح کرد و صندوق های رای نیز مصادره شــد. 
مقامات کاتالونیا می گویند که به رغم ممانعت پلیس 
از برگزاری همه پرســی در بسیاری از شعبه های اخذ 
رأی، حدود ۴۰ درصد کاتاالن ها، توانستند تعرفه های 
رأی خــود را به صندوق بیاندازند و ۹۰ درصد از این 
میان هم، به جدایی »بله« گفته اند. اما این پایان ماجرا 
نبــود و بحران جدایی طلبی در منطقه کاتالونیا هنوز 
فروکش نکرده است. روز شنبه  دولت اسپانیا با استناد 
به ماده ۱۵۵ قانون اساســی این کشور خودمختاری 
منطقه کاتالونیا را برای همیشــه لغو کرد تا دولت و 
پارلمان محلی جدایی طلبــان نیز از بین برود.کابینه 

ماجرا بود چرا که بالفاصله  »کارمه فورکادل« رئیس 
پارلمان منطقه خودمختار کاتالونیا در واکنش به این 
مســئله آنرا یک »کودتا« خواند و گفت، تالش دولت 
اسپانیا برای انحالل دولت محلی و برگزاری انتخابات 
جدید، اجرای »کودتا« در کاتالونیا اســت و ما اجازه 

چنین چیزی را نمی دهیم.«
دیــروز نیز در اعتراض به لغــو خودمختاری این 
منطقه و همزمان با ارجاع پرونده تعلیق خودمختاری 
کاتالونیا به پارلمان اسپانیا، ۴۵۰ هزار نفر از طرفداران 
جدایی این بخش از خاک اســپانیا بــه خیابان های 

بارسلونا آمدند و تظاهرات بزرگی را  کردند.
 در راهپیمایی اعتراضی دیروز  بارسلونا، »کارلس 
پوئیگدمونت« رئیس منطقه کاتالونیا نیز حضور داشت. 
رئیس پارلمان محلی کاتالونیا هم گفته نقشه مادرید 
بــرای محدود کردن قدرت کاتاالن ها »کودتا و حمله 
به نهادهای کاتاالن« محسوب می شود. پلیس شهری 
بارسلون هم اعالم کرده، »بسیاری از معترضان پرچم 
زرد، قرمز و آبی ستاره دار جدایی طلبان کاتالونیا را در 

دست داشتند.«

رئیس  ستاد ارتش رژیم صهیونیستی و روسای ستاد ارتش های 
کشــورهای عربی به منظور مشارکت در یک کنفرانس امنیتی، 

نظامی به اصطالح »ضد داعش« به واشنگتن رفته اند!
رئیس  ســتاد ارتش رژیم صهیونیســتی و روســای ستاد ارتش های 
کشورهای عربی به منظور مشارکت در کنفرانس روسای ستاد ارتش های 

عضو ائتالف بین المللی ضدداعش دیروز به واشنگتن رفته اند.
ایسنا در این باره به نقل از »روسیا الیوم« نوشته: با وجود اینکه رژیم 
صهیونیستی به صورت رسمی در عملیات این ائتالف شرکت ندارد و تاکنون 
به چنین دیدارهایی دعوت نشده، لیکن ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد 
ارتش آمریکا که ریاست این کنفرانس را برعهده  دارد، تصمیم گرفته قواعد 
برگزاری این نشست را تغییر دهد تا گادی آیزنکوت، همتای اسرائیلی اش 

نیز بتواند در این نشست مشارکت کند.«
ارتش رژیم صهیونیستی هم با صدور بیانیه ای دراین باره اعالم کرده: 
»مقام های حاضر در این نشست به بررسی چالش های امنیتی مشترک، 
ارزیابی اوضاع و تحوالت امنیتی خاورمیانه و مسائل همکاری نظامی خواهند 
پرداخت.« رژیم صهیونیستی در هفته های اخیر دست به فعالیت هایی از 
جمله اینکه از ترس استقرار نیروهای مورد حمایت ایران نزدیک مرزهای 
شمال اراضی  اشغالی با سوریه و نزدیک ارتفاعات  اشغالی جوالن به روسیه 
و آمریکا سفرهایی صورت داده است. این رژیم چنین دیدارهایی به دنبال 
جلب حمایت بیشتر از مواضع خود و اعالم خواسته اش مبنی برممانعت از 
نفوذ ایران و همپیمانانش به عنوان »خط قرمز غیر قابل عبور« بوده است.

در این کنفرانس همچنین روسای ستاد ارتش های کشورهای عربی 
ازجمله اردن، مصر، عربستان، امارات نیز در کنار همتایانشان از کشورهای 
عضو ناتو مشارکت کرده اند. آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 

نیز در حال حاضر در واشنگتن حضور دارد.
این نشست در شرایطی برگزار می شود که مدتی است روابط نزدیکی 
میان رژیم صهیونیستی و کشورهای مرتجع عربی ایجاد شده و این کشورها 
از علنی شــدن و عادی سازی روابط خود با این رژیم هیچ ابایی ندارند! از 
سوی دیگر در این کنفرانس امنیتی به اصطالح ضدداعش کسانی حضور 
دارند که خود از پدیدآورندگان اصلی تروریســت های تکفیری هســتند. 
به نظر می رســد دســت این حامیان تروریست بیش از پیش برای مردم 
جهان رو شده و برای همین، در تالش برای عوامفریبی و توجیه اقدامات 

ضدبشری خود هستند.

رئیس جمهور روسیه در اظهاراتی خاص درباره خطرات موجود 
در علم »مهندسی ژنتیک« و خلق انسان های برنامه ریزی شده »با 
هدف خاص« گفته و اعالم کرده، چنین انسان هایی می توانند از 

بمب اتم خطرناک تر باشند. 
پوتین در جمع شــرکت کنندگان در  فستیوال بین المللی جوانان و 
دانشــجویان در بندر سوچی خبر از نسل جدیدی از سالح های ژنتیک 
داده  که در صورت تحقق می توانند برای نســل بشر »بسیار خطرناک« 
باشــند. وی گفته در آینده نزدیک ممکن است انسان برنامه ریزی شده 
ژنتیکی با اهداف خاصی بوجود آید که این مســئله وحشتناک تر از بمب 

اتمی خواهد بود.
وی بدون اشاره به کشور سازنده چنین سالح هایی گفته : »مهندسی 
ژنتیک امکانات اعجاب انگیزی در زمینه فارماکولوژی و تغییر در کدهای 
انســانی را بوجود آورده است و کامال واقعی است که بتوان تصور کرد به 
زودی انســانی با خصوصیات برنامه ریزی شده خاص بوجود آید. یک فرد 
می تواند به طور ذاتی ریاضیدان باشد، یک موسیقیدان درخشان شود و یا 
یک فرد نظامی؛ فردی که می تواند بدون هیچ ترس، بدون هیچ احساس 

و شفقتی، بدون هیچ دردی بجنگد.«
پوتین اظهارات خود را این گونه تکمیل کرد که، »شما می توانید تصور 
کنید که بشریت وارد چه مرحله سخت و مسئولیت دشواری شده و من 
چیزی جز این نمی توانم بگویم که این مسئله حتی وحشتناک تر از بمب 
هســته ای خواهد بود...  البته فناوری های جدید باید به صورت موثر و در 
عرصه های ســودمند مورد استفاده قرار بگیرند. ولی انسان ها هرگز نباید 
اخالقیات و احساس همدردی را فراموش کنند، برای اینکه از بین رفتن 

اینها، مساوی با نابودی بشریت خواهد بود.«

را ندارد. وی به شــدت نژادپرست 
اســت و تفکرات ضداسالمی دارد. 
نظرسنجی های اخیر نشان می دهد 
که مردم آمریــکا معتقدند ترامپ 

توانایی اداره کشور را ندارد.
برخی روانشناسان معتقدند 
که ریاست جمهوری ترامپ به 
شدت برای آمریکا مضر است 
به ورطه  را  این کشور  و شاید 
جنگ بکشــاند. نظر شما در 

این باره چیست؟
 نه تنها تعدادی از روانشناسان 

در اعتراض به لغو خودمختاری کاتالونیا صورت گرفت

تظاهرات صدها هزار نفر در بارسلون

ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا این تصمیم را پس 
از نشست کابینه و در یک کنفرانس خبری اعالم کرد 

و به این ترتیب از این پس مادرید مستقیما بر بارسلونا 
و کاتالونیا نظارت خواهد داشــت. این پایان تازه آغاز 

رونمایی پوتین از یک
فناوری خطرناک تر از بمب اتم

برای نخستین بار صورت گرفت

نشست مشترک مقامات ارشد نظامی اسرائیل
 و کشورهای مرتجع عرب در واشنگتن

رئیس جمهور چین وعده  داد

خیز اژدهای زرد به سوی ابرقدرتی جهان تا سال 2050


