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حکم بازداشت فرزندان نوازشریف
به اتهام فساد مالی صادر شد

بنابر اعالم رسانه های پاکستانی دادگاه این کشور 
حکم بازداشت فرزندان و داماد نخست وزیر سابق این 

کشور را به جرم فساد مالی صادر کرده است.
دادگاه پاکستان دستور دستگیری فرزندان »نواز شریف« 
نخست وزیر ســابق و داماد وی با شــرط آزاد بودن به قید 
ضمانت را صادر کرده اســت. نواز شریف نیز روز گذشته به 
اتهام فســاد مالی خانواده اش در دادگاه حضور پیدا کرد اما 
چون فرزندانش در این جلســه حاضر نبودند قاضی مسئول 

رسیدگی به این پرونده دستور دستگیری آنها را صادر کرد. 
وکیل خانواده شریف اعالم کرده »حسن«، »حسین« و »مریم 
نواز« فرزندان نواز شریف به علت بیماری مادر خود در لندن به 
سر می برند به همین دلیل نتوانستند در جلسه دادگاه حضور 
پیدا کنند. دادگاه پاکستان اعالم کرده که فرزندان نواز شریف 
به همراه کاپیتان صفدر، داماد نواز شــریف می توانند به قید 
ضمانت آزاد باشــند اما باید در تاریخ 2 اکتبر)10 مهر( در 

جلسه دادگاه حضور پیدا کنند.

ولید معلم: بالگردهای آمریکایی
 عناصر داعش را در سوریه جابجا می کنند

وزیر خارجه ســوریه اعالم کرد، دولت این 
کشور مدارک و اطالعاتی را درباره نقل وانتقال 
عناصر » داعش«  توسط بالگردهای آمریکایی 

در اختیار دارد.
 »ولید معلم« در گفت وگو با شبکه »المیادین«، 
اعالم کرد که دمشــق مــدارک و اطالعاتی را درباره 
جابجایی عناصر داعش توسط بالگردهای آمریکایی 

در اختیــار دارد. وی گفت، واشــنگتن قصد دارد از 
این تروریست های تکفیری در مناطق دیگر استفاده 
کند. چند روز قبل نیز وزارت خارجه روسیه با انتشار 
تصاویری، از همزیســتی عناصر داعش و تفنگداران 
آمریکایی در استان »دیرالزور« ترکیه خبر داده بود. 
خود مقامات آمریکایی نیز تاکنون بارها گفته اند که 

داعش دست ساخته این کشور است.
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سفیر آلمان در واشنگتن هم اعتراف کرده که 
»نتوانستیم حکومت بشار اسد را سرنگون کنیم 

و شکست سختی متحمل شدیم.«
سفیر آلمان در واشنگتن هم مانند بسیاری دیگر از 
مقامات غربی طی اظهاراتی به شکست طرح کشورهای 
غربی برای ساقط کردن حکومت سوریه اعتراف کرد و 
آن را »شکستی غم انگیز« برای »جامعه بین المللی«! 

توصیف کرد.
به گزارش تســنیم، »پیتر ویتیگ« در نشســت 
اندیشکده شورای آتالنتیک درباره برجام که با حضور 
سفیران تروئیکای اروپایی و اتحادیه اروپا در واشنگتن 
برگزار شد به شکست تالش های کشورهای غربی برای 
سرنگونی دولت قانونی »بشــار اسد«، رئیس جمهور 

سوریه اعتراف کرد و آن را »غم انگیز« خواند.
وی در پاسخ به  سوال یک خبرنگار مبنی بر اینکه 
»چرا دولت »بشار اسد« هنوز حاکمیت سوریه را در 
اختیار دارد؟« گفت: »این واقعیت است، من و داروش 
)سفیر انگلیس در آمریکا( هنگام آغاز این جنگ شوم و 
زمانی که تظاهرات مسالمت آمیز علیه اسد به این جنگ 
داخلی فرقه ای تبدیل شد)!( در شورای امنیت حضور 
داشتیم. در آن زمان، هر دوی ما امیدوار بودیم که بشار 
اسد در حال گذراندن واپسین روزهای حکومتش است. 
اما اوضاع این طور پیش نرفت و واقعیت آن اســت که 
اســد هنوز بر آن حکومت می کند و در سازمان ملل 

هم نماینده دارد.«
ســفیر آلمان در واشنگتن افزود: »می توان این را 
مایه تأسف دانســت، اما ما علی رغم همه تالش های 
دیپلماتیک و سیاسی که انجام دادیم نتوانستیم بازی 
را تغییر بدهیم... این احتمــاالً یکی از غم انگیزترین 

شکست های ائتالف کشورهای دخیل در تاریخ اخیر 
است که وحشتناک ترین فاجعه انسانی را به بار آورده 
است.« این دیپلمات آلمانی بدون اشاره به حمایت های 
غرب از داعش و گروه های تروریستی گفت: »من این 
را با نوعی حس تأسف ابراز می کنم، اما واقعیت همین 

است و باید با آن کنار بیاییم.«
مرگ ژنرال روس در سوریه

 سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه  نیز 
طی اظهاراتی کشته شدن »والری اوساپوف« فرمانده 
مستشاران نظامی روسیه در سوریه را که روز یک شنبه 
با گلوله باران تروریست های داعشی در دیرالزور رخ داد، 
پیامد سیاست های ریاکارانه و دورویی آمریکا در برابر 

پدیده تروریسم خواند. وی گفت: »این تراژدی خون 
بهای سیاست های ریاکارانه آمریکا در مبارزه با تروریسم 
در سوریه است... بار دیگر اطمینان یافتیم، آمریکا که 
ادعا می کند به نابودی گروه تروریستی داعش عالقه 
دارد، مخالف این دیدگاه اقدام می کند و برخی اهداف 

ژئوپلیتیکی را مهم تر می داند.«
پیروزی نهایی در سوریه نزدیک است

 رئیــس جمهور لبنــان اما در دیــدار با همتای 
فرانســوی خود در کاخ الیزه تاکید کرد  که جنگ در 
سوریه به پایان خود نزدیک است و همه منتظر پیروزی 

در مذاکرات سازش هستند.
به گزارش ایسنا، به نقل از سانا، میشل عون، طی 

کنفرانس مشترک مطبوعاتی خود با امانوئل ماکرون، 
در کاخ الیــزه در پاریس گفت: »من و رئیس جمهور 
فرانســه به تحلیل و بررسی وضعیت خاورمیانه و راه 
حل های صلح آمیز برای بحران ســوریه پرداختیم.« 
رئیس جمهور لبنان خاطر نشــان کرد »نشانه های راه 
حل سیاســی در سوریه آغاز شــده لذا باید مهاجران 
سوریه در لبنان به کشورشان بازگردند. به ویژه این که 
در حال حاضر در این مناطق امنیت حاکم است.« وی 
افزود: »سازمان ملل در این خصوص باید  تالش کند.«

باز پس گیری 35 شهر و روستای دیگر
ارتش سوریه و نیروهای مقاومت نیز طی عملیات 
10 روزه خود در حومه استان های رقه و دیرالزور موفق 
شــدند 35 شهر، شهرک و روستا را از تروریست های 

داعش پس بگیرند.
به گزارش فــارس، در حالی که حضور داعش در 
غرب استان دیرالزور به پایان رسیده، ارتش سوریه و 
نیروهای مقاومت به عملیات نظامی خود در این استان 
ادامه می دهند. دیده بان حقوق بشــر سوریه  در این 
باره گزارش داده که »عملیات نظامی ارتش ســوریه 
در حومه شــمال غربی و شرق دیرالزور، کرانه شرقی، 
غربی و جنوبی رود فرات و ریف شــرقی رقه پیشروی 
زیادی را برای نیروهای مقاومت به ارمغان آورده است.«
به گزارش دیده بان حقوق بشــر، »این پیشروی 
ســریع ارتش سوریه سبب شده اســت که نیروهای 
مقاومت طی عملیــات 10 روزه خود بیش از 1300 
کیلومتــر مربع از زمین های اطراف رقه و دیرالزور را 
پاکسازی کند.« سیطره ارتش سوریه در کرانه غربی و 
جنوبی فرات واقع در حومه دیرالزور و رقه امتداد دارد 

و این امتداد به 150 کیلومتر رسیده است.

آلمان: از بشار اسد شکست غم انگیزی خوردیم

رژیم آل خلیفه با صدور فرمانی به خطبای مســاجد، هرگونه 
اظهارنظر علیه جنایات رژیم صهیونیستی را ممنوع اعالم کرد.

رسانه های صهیونیستی به نقل از برخی مقامات آل خلیفه گزارش دادند 
که دولت بحرین از خطبای مساجد خواسته از ایراد سخنرانی علیه رژیم 

صهیونیستی اجتناب کنند.
به گزارش فارس، روزنامه صهیونیستی »تایمز اسرائیل« با اشاره به این 
فرمان نتیجه گرفته که عادی سازی روابط دیپلماتیک رژیم صهیونیستی 

با بحرین روز به روز جلوتر می رود.
این روزنامه صهیونیســتی ســپس با  اشــاره به اینکه »ایران دشمن 
مشترک بحرین و  اسرائیل است »نوشته بحرین دشمنی قدیمی خود با 
اسرائیل را کنار گذاشته و دلیل آن هم سفر مسئوالن فدراسیون فوتبال 
اسرائیل برای شرکت در کنفرانس فیفا در منامه در ماه می  است و گفته 
می شــود یک مسئول رسمی در سال آینده برقراری روابط بین دو طرف 

را اعالم خواهد کرد.«
به نوشته این روزنامه، عادی سازی روابط بحرین و رژیم صهیونیستی 
منحصــر به افتتاح دفاتر هیئت های دیپلماتیک هم نخواهد بود، بلکه دو 
طرف برای تبادل سفر بازرگانان، شخصیت های دینی و حتی وزرا تالش 
می کنند. چندی پیش نیز پادشــاه بحرین ضمن اعالم مخالفت با تحریم 
رژیم صهیونیســتی از سوی کشورهای عربی و  اسالمی، از تصمیم خود 
برای عادی سازی علنی روابط با این رژیم خبر داده بود. حمد بن عیسی آل 
خلیفه، در جریان دیدار با، مدیر مرکز »شیمون ویزیتال« اعالم کرده بود 
به اتباع بحرینی اجازه سفر رسمی به اسرائیل را هم می دهد. شبکه دهم 
تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اخیرا توضیحات و تصاویر مراسم رقص و 
پایکوبی صهیونیست ها در بحرین را منتشر کرد. این هیئت یهودی که به 
مناسبت عید »حنوکا« )عید روشنایی( با بازرگانان بحرینی می رقصیدند، 

از نیویورک به این کشور سفر کردند و همه اعضای آن بازرگان نبودند!

سخنرانی علیه جنایات رژیم صهیونیستی
در بحرین ممنوع شد!

در جریان یک عملیات استشــهادی در نزدیکی شــهرک 
صهیونیست نشــین »هار هدار« در شمال غرب قدس یک جوان 
37 ساله فلسطینی موفق شد با اسلحه گرم و سرد چهار نظامی 

صهیونیست و مسلح را به هالکت برساند.
جوان 37 ساله و مسلح فلســطینی روز گذشته  در نزدیکی ورودی 
شهرک »هار هدار« سه سرباز اسرائیلی را به ضرب گلوله به هالکت رساند 
و  یک نظامی دیگر را زخمی کرد که گفته شده، با مرگ فاصله ای ندارد. 
نیروهای اســرائیلی بعد از انجام این عملیات به ســمت جوان فلسطینی 

تیراندازی کرده و او را به شهادت رساندند.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت »النشره«، رسانه های صهیونیستی 
اعالم کردند، عامل عملیات در پوشــش یک کارگر به ورودی شــهرک 
مذکور آمده و به محض رســیدن به ایــن ورودی، اقدام به تیراندازی به 
ســمت نیروهای اسرائیلی کرده اســت. بر اساس گزارش کانال 10 رژیم 

صهیونیستی، چندین نظامی دیگر نیز در این عملیات زخمی شده اند.
این رسانه ها افزودند، این اولین بار است که در این منطقه عملیاتی در 
این حد صورت می گیرد. نیروهای صهیونیستی عملیات بازرسی از منطقه 
را آغاز کردند تا اطمینان یابند این فلسطینی همدستی نداشته است. ارتش 
رژیم صهیونیستی هم به منزل عامل عملیات در بیت سوریک حمله کرد. 

»نمر جمل« جوان 37 ساله از »بیت سوریک« 4 فرزند داشته است.
استقبال گروه های فلسطینی 

جنبش جهاد اســالمی فلســطین با صدور بیانیه ای، این عملیات را 
»قهرمانانه« خواند و از آن استقبال کرد. »داوود شهاب«، سخنگوی دفتر 
اطالع رسانی جهاد اسالمی تاکید کرد، »عملیات قدس وجدان زنده مسئله 
فلسطین و ملت فلسطین را مجسم می کند و نشان می دهد اولویت ملی ما 
فراتر از اختالفات است.« کمیته های مقاومت در فلسطین نیز »این عملیات 
را تبریــک گفتــه و آن را »تاکیدی بر پایبندی ملت به راهکار مقاومت« 
دانستند. جنبش حماس نیز اعالم کرده، »این عملیات دال بر آن است که 
جوانان فلسطینی به جنگ و مبارزه تا آزادی کامل ملت و خاک فلسطین 

ادامه می دهند. این عملیات حلقه جدیدی از انتفاضه قدس است.«

دیروز در قدس

جوان فلسطینی 
نظامیان صهیونیست را به رگبار بست
4 سرباز اسرائیلی به هالکت رسیدند

سازمان جهانی بهداشت نسبت به »خطر فزاینده شیوع وبا در 
اردوگاه های آوارگان میانماری در بنگالدش« هشدار داده است.

جنایات ارتش و بوداییان افراطی میانمار علیه مسلمانان روهینگیا طی 
هفته های گذشته بیش از 400 هزار مسلمان را به بنگالدش فراری داده 
است این افراد هم در اردوگاه ها با وضعیت بسیار وخیمی زندگی می کنند. 
همین مسئله باعث نگرانی از احتمال شیوع بیماری های خطرناک در بین 
این آوارگان مظلوم شده است. در همین ارتباط، سازمان جهانی بهداشت 
اعالم کرد، یک ماه از ورود این آوارگان به بنگالدش می گذرد و این آوارگان 
که در حدود 68 اردوگاه و مراکز اسکان موقت در امتداد مرز قرار دارند، 
بدون دسترسی به آب آشامیدنی سالم و امکانات بهداشتی به سر می برند. 
این اردوگاه ها که به ســرعت به »بزرگترین اردوگاه های آوارگان جهان« 
تبدیل شده اند، همچنین با کمبود جدی مواد غذایی و دارو مواجه هستند.
ســازمان جهانی بهداشت با انتشار بیانیه ای اعالم کرده »خطر شیوع 
بیماری به ویژه شــیوع بیماری وبا در این اردوگاه ها بسیار باالست و این 
موضوع واقعا نگران کننده است.« در این بیانیه همچنین آمده: »اوضاع واقعا 
بحرانی و چالش برانگیز شده است، مراکز پزشکی سیار برای این منظور بر 
پا شده و مقامات پزشکی بنگالدش اعالم کرده اند حدود چهار هزار و 500 
آواره روهینگیایی ظرف یک ماه گذشته به دلیل ابتال به اسهال تحت درمان 
قرار گرفته اند و حدود 80 هزار کودک  نیز در برابر فلج اطفال و سرخک 
واکسینه شده اند. گروه پزشکان بدون مرز نیز هفته گذشته هشدار دادند، 
این اردوگاه ها به دلیل وضعیت نامناســب در آستانه وقوع »فاجعه« قرار 
دارند و ارائه کمک های بشردوستانه گسترده به آنها یک »ضرورت« است.

سازمان جهانی بهداشت هشدار داد

خطر شیوع وبا
در اردوگاه های مسلمانان میانمار

سرویس خارجی - 
سازمان دیده بان حقوق بشــر در گزارشی از ظلم نظام مند 

آل سعود علیه شیعیان عربستان خبر داده است.
آل سعود هرگونه نماد و نشانه اعتراض در مناطق الشرقیه به عنوان مرکز 
اصلی شیعیان عربستان را سرکوب می کند. پس از تخریب کامل روستای 
شیعه نشین »المسیره« در »العوامیه«، اخیرا نیروهای امنیتی سعودی به 
موکب ها و هیئت های عزاداری هم حمله می کنند و مانع برگزاری عزاداری 
برای امام حسین)ع( می شوند. دیده بان حقوق بشر اما دیروز در گزارشی به 
برخی دیگر از جنبه های ظلم و ستم علیه شیعیان عربستان پرداخته است. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، سازمان دیده بان حقوق بشر دیروز 
اعالم کرده »برخی مقامات مذهبی و مؤسســات در عربستان تحریک به 
نفرت و تبعیض بر ضد اقلیت های مذهبی از جمله شیعیان می کنند.« در 
گزارش 62 صفحه ای دیده بان حقوق بشر با عنوان »اظهارات نفرت پراکنانه 
مســئوالن سعودی« آمده: »عربستان به گروهی از مقامات مذهبی که از 
سوی دولت سعودی مشخص شده اند، اجازه می دهد با کلمات تحقیرآمیز 
در مورد اقلیت های مذهبی حرف بزنند و در اســناد رسمی و تصمیمات 

مذهبی آنها را شیطانی جلوه دهند.«
در گزارش این ســازمان، که مقر آن در نیویورک اســت، همچنین 
می خوانیم: »در سال های اخیر، روحانیون سعودی از اینترنت و شبکه های 
اجتماعی برای تحریک به نفرت بر ضد مسلمانان شیعه و دیگر اقلیت ها 

که با آنها هم عقیده نیستند، استفاده کردند.« 
ســارا لیاواتسون، مدیر دیده بان حقوق بشر در امور خاورمیانه، هم در 
این باره می گوید: ســخنان نفرت پراکنانه، تبعیض نظام مند بر ضد اقلیت 
شیعه را به دنبال دارد و گروه های تروریستی مانند داعش یا القاعده از آن 

برای توجیه حمالت خود به شیعیان استفاده می کنند.
ســازمان دیده بان حقوق بشر همچنین در گزارش خود از »تفکرات 
ضدشیعی« در نظام قضایی عربستان و در برنامه های وزارت آموزش این 

کشور به شدت انتقاد کرده است. 

اوضاع وخیم شیعیان در عربستان
به روایت دیده بان حقوق  بشر

آمریکا
المنار: سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید حمالت ائتالف بین المللی 
تحت رهبری آمریکا به رقه سوریه در طول ماه مارس گذشته)فروردین( 
باعث کشته شدن دست کم 84 غیرنظامی از جمله 30 کودک شده است. 
طبق گزارش این سازمان، ائتالف بین المللی اولین حمله هوایی خود را به 
مدرسه »البادیه« در ناحیه »المنصوره« در 20 مارس گذشته انجام داد که 

در آن دست کم 40 نفر از جمله 16 کودک کشته شدند.

فیلیپین
رویترز: یکی از محافظان رئیس جمهور فیلیپین دیروز در نزدیکی محل 
سکونتش در مانیل به ضرب گلوله کشته شد اما به رئیس جمهور این کشور 
آســیبی وارد نیامد. رئیس  گارد امنیتی ریاست جمهوری فیلیپین گفته 
ضارب به ضرب گلوله کشته شد اما در زمان وقوع حادثه رئیس جمهور در 

نزدیک محل نبوده و بنابراین آسیبی به وی وارد نشده است.

اسکاتلند
ایندیپندنت: وزارت دفاع انگلیس مانور دفاع موشکی و هوایی ناتو که 
در اسکاتلند جریان دارد را یکی از »پیشرفته ترین و پیچیده ترین مانورهای 
موشــکی و هوایی در جهان« دانسته و گفته این مانور در واقع پیامی به 
کره شمالی اســت که تهدیدات موشکی اش در دوره اخیر افزایش یافته 
است. در این مانور نیروهایی از کشورهایی چون انگلیس، کانادا، فرانسه، 
آلمان، ایتالیا، اســپانیا و هلند نیز شرکت دارند. این مانورها تا 18 اکتبر 
)26 مهر( در جزایر هبریدهای بیرونی انگلیس واقع در ســواحل شمال 

غربی اسکاتلند ادامه خواهند داشت.

انگلیس
عرب نیوز: نظرســنجی یک موسسه معتبر در انگلیس نشان داد که 
83 درصد مردم این کشور عنوان کرده اند شرکت نیروهای این کشور در 
جنگ با عراق  اشتباه بوده است. این نظرسنجی همچنین نشان می دهد 
58 درصد مردم با این ادعا که انگلیس نیروی ثبات دهنده در جهان عرب 
بوده، مخالف هستند. در این نظرسنجی همچنین 53 درصد مردم خواهان 

به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور شده اند.

چین
ایسنا: نیروهای ارتش چین نخستین مانور نظامی خود را در نخستین 
پایگاه برون مرزی این کشور یعنی در جیبوتی واقع در شاخ آفریقا برگزار 
کردند. ساخت اولین پایگاه برون مرزی چین یک سال به طول انجامید و 
نهایتا چین در اول سال جاری میالدی نخستین تاسیسات نظامی برون 
مرزی خود را افتتاح کرد. پکن می گوید قصد دارد از آن برای تامین سوخت 
و وسایل الزم کشتی های نیروی دریایی اش که در ماموریت های حفاظت 

صلح در سواحل یمن و سومالی شرکت دارند، استفاده کند.

یمن
الیمن الیوم: رئیس جمهور پیشین یمن بر حفظ وحدت و تقویت جبهه 
داخلی این کشــور تأکید و اعالم کرده که عربستان دشمن تاریخی ملت 
یمن اســت. علی عبداهلل صالح این را هم گفته که »انقالب یمن و نظام 
جمهوری ادامه خواهد داشت، حال حمالت و اقدامات متجاوزانه دشمن 

هر اندازه که می خواهد، باشد.«

آمریکا و رژیم صهیونیســتی در واپسین 
روزهای حیــات »داعش« از طریق شــماری 
را در  توطئــه جدیدی  اربیل،  تجزیه طلب در 
چارچــوب »طرح خاورمیانه بــزرگ« تدارک 
دیده اند که بزرگ ترین قربانی آن اکراد هستند.
در منطقه غرب آسیا پایان داعش با آغاز یک توطئه 
تازه پیوند خورده است و آمریکا و رژیم صهیونیستی 
این بار می خواهند به جای مهره ســوخته داعش، با 
مهره شماری تجزیه طلب در اربیل، بخت خود را برای 
اجرا و عملیاتی کردن طرح شوم موسوم به »خاورمیانه 

بزرگ« بیازمایند.
در ایــن میان، تجزیه طلبانی مثــل بارزانی که با 
حرکات و اظهارات این روزهای خود، نشان داده اند که 
اهل معامله و ماجراجویی با سرنوشت مردم کرد شمال 
عراق هستند، ماموریت دارند که با وارونه جلوه دادن 
حقایق 100 ساله اخیر، گرگ را برای کردها، چوپان 

جا بزنند و جای بدخواه و خیرخواه را عوض کنند.
این ماموریت، از اظهارات روزهای اخیر »مسعود 
بارزانی« و دســتیاران وی کامال هویدا است؛ بارزانی 
برای اینکه همه پرسی غیرقانونی را منطقی جلوه دهد، 
جنایات صدام و بمباران شیمیایی »حلبچه« را مثال 
آورده، اما با رندی تمام، از کنار این حقیقت گذشته که 
آمریکا و اروپا، شریک اصلی در جنایات صدام بوده اند. 
اگر صدام عملیات جنون آمیز موسوم به »انفال« را علیه 
مردم مظلوم کــرد به اجرا درآورد، با حمایت آمریکا، 
آن را انجام داد؛ اگر دیکتاتور ســفاک آن روز عراق بر 
ساکنان بی گناه و بی دفاع »حلبچه« بمب های شیمیایی 
می ریخت کردهای این شهر با گازهایی خفه می شدند 
که در کارخانه های آلمان و اروپا تولید شده و مخفیانه 
توسط دستگاه های اطالعاتی غربی، در اختیار صدام 
قــرار می گرفت. آنها جنایتکاران واقعی بودند و صدام 
فقط ماموریت داشت که سیاست های آمریکا و غرب 
را در منطقه اجرا کند. اما بارزانی و دستیارانش این را 
نگفتند و سکوت کردند تا به جای آمریکا، انگلیس و 
فرانسه، مردم مظلوم عرب، اعم از شیعه و سنی که به 
اندازه کردهای شمال، ستمدیده بودند، متهم شوند و 

اینگونه، جای گرگ و میش عوض شود!
چرا به گذشــته ها رجوع کنیم؛ مگر داعش که با 

گزارش کیهان از خواب تازه غرب برای منطقه 

عامالن دیروز جنایت علیه کردها
حامیان امروز جدایی کردستان از عراق

جنایاتش در چند ســال اخیر، نفس ها را در ســینه 
حبس کرده بود، دســت پرورده که بود؟ مگر داعش 
نبود که همین چند ســال قبل جنایات هولناکی را 
در حق کردهای ایزدی و دیگر اقوام کرد روا داشــت؟ 
مگر تروریســت های داعش زنان کرد را نمی ربودند و 
مگر اکنون هزاران زن کرد ایزدی را در اسارت ندارند؟

مگر تکفیری های داعش در سال 1393 مرزهای 
کردســتان عراق را تهدید نکرده بودنــد و بارزانی و 
همســرش چمدان ها را برای فرار نبسته بودند؟ خود 
بارزانی بهتر از همه می داند که اگر اقدام به موقع سردار 
»قاسم سلیمانی« نبود، سرنوشت شومی برای ساکنان 

اربیل و دیگر مناطق کردستان رقم می خورد.
بارزانی 18 دی 1393 در ارتباط با چگونگی نجات 
اربیل، به روزنامه »زمان« چاپ ترکیه گفته بود: »داعش 
به دروازه های اربیل رسیده بود و من با آمریکا، ترکیه، 
انگلیس، فرانسه و حتی عربستان تماس گرفتم، آنها 
در جواب گفتند کمکی نمی توانند بکنند. بعد با ایران 
تماس گرفتم و تقاضای کمک کردم، گفتم اگر کمک 
نمی کنید، ما شــهر را تخلیه کنیم. بعد تلفن قاســم 
سلیمانی را به من دادند، فوراً با حاج قاسم تماس گرفتم 
و اوضاع را شــرح دادم. حاج قاسم به من گفت: کاک 
مسعود فقط امشب شــهر را نگهدار، فردا بعد از نماز 
صبح اربیل هستم. او با 50 نفر از نیروهای مخصوص 

خود به محل درگیری رفتند و نیروهای پیشمرگ را 
سازماندهی کردند و ورق به نفع ما برگشت.«

همین هموطنان عرب بارزانی و کردها بودند که 
با فتوای مرجعیت، در »بسیج مردمی عراق« متشکل 
شــدند و مقابل داعش ایســتادند و باالخره، آن رابه 
زانو درآوردند. آیا این نمک نشناسی نیست که به این 
جانفشــانی ها برای برادران کرد در شمال عراق هیچ 
اشــاره ای نشــود و در عوض،  از حامیان اصلی داعش 
مثل آمریکا و اسرائیل، تقدیر شود و یکی از دستیاران 
اصلی بارزانی در ماجرای همه پرسی، رژیم کودک کش 

اسرائیل را »جواهر خاورمیانه« بنامد!
این سرکرده های فتنه تجزیه طلبی در عراق چطور 
می توانند روی حمایت های آمریکا و اسرائیل و انگلیس 
و فرانســه از تکفیری ها و داعش در ســوریه و عراق، 

پرده بکشند؟
همین چند روز قبل بود که ماهواره ها و پهپادهای 
روسی تصاویری را در »دیرالزور« سوریه ثبت کرده اند 
که همزیســتی تروریست های داعش و نیروهای ویژه 

آمریکایی را برمال می کرد.
در حــال حاضر، هیچ خیانتی به کردها بزرگتر از 
این نیست که بخواهند جالدان واقعی آنها را به عنوان 
دوستان و دوستان را به عنوان دشمنان آنها جا بزنند 
و این کاری است که بعضی ها در لباس کرد، مأموریت 

دارند آن را انجام دهند.
دیروز »ســیروان بارزانــی« فرمانــده نیروهای 
پیشمرگ کرد در حکومت خودمختار کردستان عراق 
از »بنیامیــن نتانیاهو« حامــی اصلی داعش و جالد 
کودکان غزه به دلیل حمایت های سیاسی و معنوی اش 

از برگزاری همه پرسی، تقدیر و تشکرکرد!
اسرائیل اکنون عریان و شفاف کنار تجزیه طلبان 
در شمال عراق ایستاده، ولی برکسی پوشیده نیست 
آمریکا و اروپا هم پشــتیان گرایشات تجزیه طلبانه در 
منطقه کردستان عراق هستند، ولی با ریاکاری و نفاق 
این سیاست را دنبال می کنند؛ آمریکا هر چند در ظاهر 
با همه پرســی مخالفت کرده، ولی این را هم گفته که 
بعد از همه پرســی، روابط تاریخی میان واشــنگتن و 

اربیل حفظ می شود!
اروپایی هــا هم که طی ســال های اخیر به اربیل 
مرتب رفت وآمد داشته اند، در باطن ذوق زده هستند. 
این در حالی است که همین اآلن خودشان گرایشات 
تجزیه طلبانه را در کاتالونیای )اســپانیا( و اسکاتلند 

)انگلیس( سرکوب می کنند.
البتــه ناگفته نماند که آمریکا، انگلیس، فرانســه 
و ســازمان ملل طی روزهای اخیــر با اصل برگزاری 
همه پرســی مخالفت نکرده و حتی از اربیل خواسته 
بودند که اگر همه پرســی را دو سال عقب بیندازد، با 

همه امکانات از تجزیه طلبان حمایت می کنند.
در مجمــوع، حمایت هــای اســرائیل و غرب از 
کردهای شــمال عراق، مصداق اشک تمساح بوده و 
آنها می خواهند کاری را که با لشکرکشی نتوانسته اند 
در منطقه به ســرمنزل برسانند، اکنون می خواهند با 
پنهان شــدن در پشت ملت ها و اقوام، این هدف شوم 

خود را پیگیری بکنند.
شبکه بی بی سی که با حرارت تحوالت کردستان 
عــراق را در قالــب خبر و تحلیل و گزارش پوشــش 
می دهــد، اخیراً بــا رندی و برای اینکــه به برخی از 
جریان هــا خط بدهد، این پرســش را مطرح کرد که 
آیا جریان های استقالل خواهی تا مرزهای افغانستان، 
پیش خواهد رفت! این آرزوی بی بی ســی چیزی جز 
»تجزیه کشورهای منطقه در قالب و چارچوب طرح 

شوم خاورمیانه بزرگ« نیست.

رســانه های ترکیه جزئیات یک جلسه 
محرمانه میان تجزیه طلبان کرد و مسئوالن 
آمریکایی و فرانســوی در منزل »هوشیار 
زیباری« برگزار شد را برمال کردند. در این 
کردستان«  »بزرگ تر شــدن  برای  جلسه 

تصمیم گیری شده است.
به گزارش ایسنا، روزنامه »ینی شفق« وابسته 
به دولت آنکارا، با انتشار تصویری، از تشکیل یک 
جلســه محرمانه در منزل هوشیار زیباری، وزیر 
خارجه سابق عراق)با ملیت کردی(، پرده برداشت. 
این روزنامه در رابطه با جلسه مذکور گزارش داد 
که در این جلســه محرمانه، کردها)سران منطقه 
خودمختار کردســتان عراق و یا فرستادگان آنها( 
و نمایندگان آمریکا و فرانســه حضور داشــتند و 
طی این جلسه، درباره بزرگ تر کردن کردستان، 
برگزاری همه پرســی و برخــی موضوعات مهم 

تصمیم گیری شده است.
در ادامه گزارش ینی شفق، به زمان برگزاری 
جلسه اشاره نشد، اما گفته شد که در این جلسه، 

»کرکوک« به عنوان پایتخت کردستان انتخاب شده 
و ایجاد یک ارتش مشــترک با یگان های مدافع خلق 
سوریه که آنکارا آن را شاخه سوری پ.ک.ک می داند 

در نظر گرفته شده است.
ینی شفق افزود: در این جلسه تاکید شده است که 
باید نقشه کردستان از وضعیت کنونی بزرگ تر شود، 
گذرگاه های مرزی کردستان عراق و سوریه برداشته 
شده و از شناسنامه و گذرنامه مشترک برای شهروندان 

کرد استفاده شود.
به نوشــته ایــن روزنامه، »مســعود بارزانی« که 
علی رغم تمام هشــدارها همه پرســی را برگزار کرد، 
تاکنون چندین جلســه با نمایندگان عالی اسرائیل، 

فرانسه، انگلیس و آمریکا داشته است.
بنابرایــن گزارش، همچنین در جلســه محرمانه 
مذکور وعده داده شده است که در مرحله بعد، موصل 

نیز به کردستان مستقل بپیوندد.

ینی شفق می نویسد: در این جلسه »پیتر وودارد 
گلبریس« دیپلمات آمریکایی، »زلمای خلیل زاد«، 
سفیر پیشین آمریکا در عراق و »برنارد کوشنر«، 
وزیر خارجه پیشین فرانسه در خانه هوشیار زیباری، 
از رهبران سیاسی منطقه خودمختار کردستان و 
وزیر خارجه پیشین عراق گرد هم آمده و دستورات 

الزم را به مسعود بارزانی داده اند.
بر اســاس این گزارش، کردهای ســوریه قرار 
اســت در ژانویــه 2018 در مناطق تحت کنترل 
خود مانند »منبج« رای گیری هایی درباره استقالل 
انجام دهند و در اواسط سال 2018 ارتش مشترک 
توسط کردهای سوریه و عراق تشکیل خواهد شد 
و بدین ترتیب پیوســتن کردستان سوریه و عراق 

به یکدیگر، تحقق خواهد یافت.
در این جلسه عالوه بر موارد ذکر شده، درباره 
تاثیر منابع نفتی و گازی موجود در اســتان های 
»رقه« و »دیرالزور« سوریه و »کرکوک« و »موصل« 
عراق بر آینده دولت کردستان مستقل هم گفت وگو 

شده است.

جزئیات جلسه محرمانه کردهای تجزیه طلب با نمایندگان آمریکا و فرانسه در اربیل


