
صفحه آخر

آل خلیفه حسینیه امام رضا)ع( را هم
به روی شیعیان بست

رژیم آل خلیفــه در ادامه اهانت ها به اعتقادات 
مردم کشور شیعه بحرین این بار به بهانه »اصالحات 
اداری«، حسینیه امام رضا )ع( در منطقه »المالکیه« 

را هم به روی شیعیان بست.
نیروهای آل خلیفه صبح روز گذشــته به حســینیه 
امام رضــا)ع( در منطقه »المالکیه« یــورش برده و ضمن 
بازداشــت رئیس این حســینیه درهای این حسینیه را به 
روی شیعیان بســتند. پیش از این نیز دو نفر از مسئوالن 

این حسینیه به بهانه گفتن سخنان تحریک آمیز علیه رژیم 
این کشور بازداشت شده بودند.ماموران آل خلیفه همچنین 
یک روحانی بحرینی به نام »ســید کامل الهاشمی« را به 
مدت ۱۵ روز است که به بهانه تحقیقات بازداشت کرده اند. 
بازداشت این روحانی در راستای موج گسترده بازداشت علما 
و روحانیون و ســخنرانان و مسئوالن هیئت های عزاداری 
حســینی)ع( صورت می گیرد که در ایــن رابطه تاکنون، 
شمار زیادی از علما از آغاز محرم تاکنون بازداشت شده اند.

اعطای مدال به افسران و قاتالن مردم یمن
از سوی فرزندان ابولهب

با وجود انتقــادات بی پایان جهانی علیه تجاوز 
نظامی سعودی ها به یمن و قتل عام مردم بی گناه این 
کشور با ســالح های آمریکایی خبر رسیده، پادشاه 
این رژیم دســتور اعطای مدال به افسرانی را که در 

این جنگ شرکت کرده اند، صادر کرده است!
خبرگزاری مهر به نقل از النشره نوشته سلمان بن عبدالعزیز 
پادشاه عربستان در اقدامی که به مثابه دهن کجی به کشورهای 
جهان و افکار عمومی به شمار می آید دستور داده تا به ۱۸۹ تن 

از افسران و پرسنل نظامی وابسته به وزارت دفاع این کشور که 
در جنگ یمن »دســتاوردی داشته و در عملیات نظامی یمن 
شرکت کرده اند« مدال دهند! سازمان های بین المللی هشدار 
داده اند که به دلیل تجاوز عربســتان، مردم یمن تنها تا 2 ماه 
دیگر مواد غذایی دارند و ۸ میلیون نفر در معرض یک قحطی 
بزرگ هســتند. با این حال این واکنش ها هیچ گاه از ســطح 
محکومیت زبانی باالتر نرفته و همین امر می تواند باعث اتخاذ 

چنین رویکردی از سوی فرزندان ابولهب باشد!
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واکنش ها به تحویل فوری اس-300 به سوریه

کابوس اسرائیل تعبیر شد
انتقام روسیه از صهیونیست ها قطعی است

علی رغم فشــارها و محدودیت های شدید 
دولتی علیه برگزاری مراســم عزاداری عاشورا 
در جمهوری آذربایجان، مردم این کشور مراسم 
محرم امســال را گسترده تر و با ازدحام بیشتر 

برگزار کردند.
اواخر بهار ســال جاری و در حالی که هنوز 3 ماه 
دیگــر تا آغاز محرم باقی بود، دســتگاه های دولتی و 
رسانه های جمهوری آذربایجان علیه مراسم و آئین های 
عزاداری دهه عاشورا به کار افتادند تا جلوی برگزاری 
این مراسم را بگیرند، ولی فشارها و سناریوسازی های 
دولتــی، دقیقا نتیجــه عکــس داد و عزاداری های 

خودجوش، باشکوه تر از قبل، برگزار شد.
نهادهای حاکم در جمهوری آذربایجان که از جانب 
جریان های الئیک و غربگــرای داخلی و جریان های 
صهیونیســتی و وهابی خارجی تغذیه می شوند، برای 
اینکه عزاداری حسینی)ع(  را کمرنگ کنند، از انتساب 
نســبت های ناروا و دروغ به این آئین هم ابا نکردند و 
آســمان و ریسمان به هم بافتند. به عنوان مثال، باکو 
اعالم کرد »قمه زدن«، آزار دادن به خود اســت و به 
همین خاطر، دولت جلــوی »قمه زدن و خرافات« را 
می گیرد. مقامات باکو در حالی »قمه زدن« را خطرناک 
دانســت و به بهانه آن، قصد کــرد جلوی عزاداری را 
به طور کل بگیــرد که در جمهوری آذربایجان، اصال 
قمه زدن رایج نیســت.در این میان، شبکه تلویزیونی 
»رئال تی وی« جمهوری آذربایجان هم وارد معرکه شد و 
خبر داد، خروج از مراکز عبادت برای راهپیمایی دسته 
جمعی و آوردن وسایل صدمه زدن به خود و دیگران، 
و آوردن نمادها و پرچم های ســایر کشورها به مراسم 

از  رئیس جمهور لبنان ضمن حمایت تمام قد 
حزب اهلل لبنان گفته برخی کشورهای خارجی پس 
از شکست نظامی از حزب اهلل در پی تسویه حساب 
سیاسی با این حزب هستند... دو سوم مردم لبنان 

از حزب اهلل حمایت می کنند. 
»میشــل عون« که با روزنامه فرانســوی فیگارو 
گفت و گو می کرد با بیان اینکه »حزب اهلل حامی لبنان 
اســت« گفت این جنبش میان بیش از دو سوم مردم 
لبنان محبوبیــت دارد اما متأســفانه برخی از افکار 
 عمومی خارجی می خواهد حزب اهلل را یک دشــمن 

معرفی کند.
به گفته رئیس جمهور لبنان، فشارهای بین المللی 
علیه حزب اهلل مسئله جدیدی نیست و برخی طرف ها 
سعی دارند پس از شکست نظامی در مقابل حزب اهلل، 
اقدام به تسویه حساب سیاسی کنند چرا که حزب اهلل 

تأثیر فشارهای سنگین باکو به عزاداران حسینی)ع( نتیجه عکس داد

توانست در ســال ۱۹۹3 اسرائیل را 
شکست دهد. سپس در سال ۱۹۹6 
و به صورت ویژه در ســال 2006 و 
در جریان جنــگ 33روزه از لبنان 

دفاع کرد.
»عون« در پاسخ به این ادعا که 
»حزب اهلل در لبنــان دارای حق وتو 
است« نیز چنین موضع گرفت: »این 

نادرست است. 
در لبنان سیســتم توافقی حاکم 
اســت و اعالم نظر بــه معنی اعمال 

عزاداری، ممنوع اســت! الزام امامان مساجد به بیان 
خطبه ها از روی متن واحد تهیه شده از طرف دولت، 
طلب مغفرت برای »حیدر علی اف« رئیس درگذشته 
جمهوری آذربایجان و حمایت از سیاست های »الهام 
علی اف« رئیس جمهوری فعلی از جمله الزاماتی است 
که دولت باکو بر اجتماعات مذهبی تحمیل کرده است.

همچنین در شــهرهای »گنجــه« و »نارداران« 
از عزاداران خواســته شــده بود، در مسجد عزاداری 
کننــد و وارد خیابان نشــوند. وزیر آموزش و پرورش 
جمهوری آذربایجان نیز به مدیران مدارس این کشور 
اخیرا هشــدار داده بود که در روز عاشــورا از غیبت 

حق وتو نیســت و دولت فعلی در حال حاضر امور را 
پیش می بــرد... برخی ورود این حزب به جنگ علیه 
جبهه النصره و داعش را در ســوریه محکوم می کنند 
اما حقیقت آن است که تروریست ها به خاک ما حمله 

دانش آموزان، به طور جدی جلوگیری کنند.
در سال های گذشــته، اخطارها و هشدارها برای 
جلوگیری از حضور دانش  آموزان جمهوری آذربایجان 
در مراســم عاشورا، دستکم در ســطح وزیر آموزش 
مطرح نمی شد و به طور پنهانی به مدیران مدارس ابالغ 
می شد و البته در مواردی فرمانداران و روسای ادارات 
آموزش »نخجوان« و »گنجه« برای جلوگیری از حضور 
دانش آموزان در مراسم عاشورا، تعطیلی آخر هفته را نیز 
لغو کرده بودند، اما امسال »جیحون بایراموف«، وزیر 
آموزش جمهوری آذربایجان، رأسا وارد گود شد و گفت: 
اساسی ترین وظیفه دانش آموزان حضور در مدرسه و 

می کردند و حزب اهلل از ما دفاع می کرد. این حزب نقش 
نظامی در داخل لبنان ایفا نمی کند.«

رئیس جمهور لبنان در بخش دیگری از گفت و گوی 
خود بــه »روابط لبنان با ســوریه« پرداخت: »لبنان 

»درس خواندن«  است. ما درک می کنیم که مدیران 
مدارس به طور جــدی به این موضوع توجه خواهند 
کرد. مدیریت مدرســه و مدیران مقاطع تحصیلی و 
معلمــان و والدین به همراه یکدیگــر باید به »طفره 
رفتن« دانش آموزان از درس توجه داشته باشند. فکر 
می کنیــم که این پیام ها را مدیران مدارس به والدین 
خواهند رساند. والدین نیز باید حضور دانش آموزان در 

مدارس را )در روز عاشورا( تامین کنند.
گنجه

نیروهای امنیتی دولتی در این جمهوری در ماه های 
منتهی به محرم، دســت کم هفت تن از شیعیان را به 
شهادت رســاندند و ده ها نفر دیگر را نیز بازداشت و 

روانه زندان کردند.
پیش از ایــن و اوایل ماه ژوئن )اواســط خرداد( 
»المار ولی اف« که به شــدت مخالف برگزاری مراسم 
عاشورا و تاسوعا بود، به طرز مشکوکی مورد سوءقصد 
قرار گرفت! این اتفاق باعث شد که دولت شرایط را به 

شدت امنیتی کند. 
با این حال، مردم شــهر گنجه مثل سایر مناطق 
جمهوری آذربایجان، در مراسم عزاداری امسال حضور 
بســیار گســترده ای داشــتند. در هر حال، علی رغم 
هشدارهای مکرر نهادهای دولتی جمهوری آذربایجان 
درباره وقوع اتفاق های غیرمنتظره، امسال این مراسم در 
اوج آرامش و هرچه باشکوه تر برگزار شده است. دولت 
غربگرای جمهوری آذربایجان بنا به دالیلی مثل نفوذ 
باالی رژیم صهیونیستی در این کشور مراسم عاشورا 
را یک خطر بالقوه برای خود می داند و به خاطر همین 

است که با آن مبارزه می کند.

دخالت در امور داخلی هر کشوری را رد می کند و ما بر 
سیاست خویشتنداری در قبال درگیری های منطقه به 
خصوص درگیری سوریه تکیه کرده ایم و سفارت ما در 
سوریه و سفارت سوریه در لبنان همچنان باز هستند.«
»عون« درباره بازگشت ادلب تحت حاکمیت دولت 
مرکزی سوریه نیز گفت: »ادلب جزیی از سوریه است 
و در حال حاضر این اســرائیل اســت که ما را تهدید 
و حاکمیــت ما را نقض می کنــد و همچنان حقوق 
فلسطینی ها را زیر پا می گذارد و در این شرایط ترامپ 
تصمیم گرفته اســت که بودجه »آنروا« را که نزدیک 
به ۵0 هزار فلســطینی در لبنان از این سازمان بهره 

می برند، قطع کند.«
او همچنین ابراز نگرانی کرد که اقدامات آمریکا در 
نهایت منجر به اقامت دائمی فلسطینیان در کشورهایی 

شود که به آنجا پناه برده اند.

سرویس خارجی-
خبرگزاری رویترز با اســتناد به گزارش های رسمی نوشته، 
خشونت های بی رحمانه ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیا 

کامال هماهنگ شده و از پیش طراحی شده اند. 
دولت میانمار به رهبری »آنگ ســانگ ســوچی«، برنده جایزه صلح 
نوبل در مقابل چشــم جهانیان مسلمانان این کشور را قتل عام و سازمان 
ملل فقط محکوم می کند. آژانس توســعه بین المللی شهریور گذشته در 
گزارشی درباره ابعاد این کشتارها نوشته بود: »در  یک سال گذشته دولت 
میانمار 24 هزار نفر را کشــت و به ۱7 هزار زن و دختر مســلمان تجاوز 
کرد.« طبق این گزارش »40 هزار نفر از مسلمانان روهینگیا که از میانمار 
به بنگالدش پناهنده شــده اند از زخم ناشی از شلیک گلوله رنج می برند. 
همچنین بیش از 34 هزار نفر به آتش انداخته شده و بیش از ۱۱4 هزار 
نفر مجروح شده اند. در تهاجم ارتش میانمار ۱۱۵ هزار منزل مسکونی به 

آتش کشیده شده و ۱۱3 هزار منزل نیز ویران شده است.«
 این سازمان در گزارش خود همچنین اعالم کرده بود: »در این جنایت 
730 کودک زیر پنج ســال نیز توســط نیروهای دولتی کشته شده اند.« 
بازرسان ســازمان ملل نیز پیش از این اعالم کرده اند هدف اصلی از این 
جنایات، نسل کشی مســلمانان میانمار است به همین دلیل »مین آنگ 
هالینگ« فرمانده کل ارتش و ۵ ژنرال دیگر میانماری باید به دلیل انجام 
جنایات بی رحمانه محاکمه شوند. این بازرسان در گزارش خود چنین آورده 
بودند:»آنگ سان سو چی رهبر حزب حاکم میانمار، اجازه داده است تنفر 
همه جا را فرا بگیرد، مدارک را از بین برده و از اقلیت ها در مقابل جنایات 
جنگی و بشــری در ایالت های راخین، کاچین و شــان محافظت نکرده 
است. بدین ترتیب، سو چی در ارتکاب این جنایات همکاری کرده است.«

حاال خبرگزاری رویترز با استناد به »گزارشی از وزارت خارجه آمریکا« 
نوشته: »دولت میانمار طی یک برنامه هماهنگ و از پیش طراحی شده به 
کشتار جمعی، تجاوز گروهی و دیگر جنایات سازمان یافته علیه مسلمانان 
روهینگیا دســت زده اســت و این جنایات باعث تحریم های جدید علیه 
این کشور و دیگر اقدامات تنبیهی علیه مقامات سیاسی و نظامی میانمار 

خواهد شد.«
یافته های این گزارش 20 صفحه ای از مصاحبه با بیش از هزار نفر از 
مردان و زنان روهینگیا در کمپ های آوارگان در بنگالدش استخراج شده 
اســت. حدود یک ماه پیش نیز یک کمیته مستقل حقیقت یاب سازمان 
ملل خشونت های ارتش میانمار علیه مسلمانان این کشور را مصداق یک 

نسل کشی قومی خوانده بود.
 گزارش آمریکا درباره اقلیت روهینگیا درحالی منتشــر می شود که 
رژیم اسرائیل، متحد نزدیک واشنگتن، به عنوان بزرگ ترین تامین کننده 
سالح میانمار شناخته می شود. ســازمان ملل از مسلمانان روهینگیا به 
عنوان بزرگ ترین قومی که فاقد سرزمین هستند نام برده است. این اقلیت 

از سوی دولت میانمار به عنوان شهروند این کشور شناخته نمی شوند.

رویترز:

خشونت های میانمار علیه مسلمانان
هماهنگ شده و سازمان یافته است

در جریان سرکوب نهمین راهپیمایی دریایی فلسطینیان در 
شمال غزه یک شهروند فلسطینی شهید و 90 نفر دیگر به ضرب 

گلوله جنگی نظامیان صهیونیست مجروح شدند.
بنابر اعالم وزارت بهداشت فلسطین عصر روز دوشنبه به دنبال یورش 
وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به سوی فلسطینیان شرکت کننده در 
»راهپیمایی دریایی غزه« یک فلسطینی دیگر به شهادت رسید و دست 
کم ۹0 نفر مجروح شدند که حال برخی از مجروحان وخیم گزارش شده 

است. خبرنگار خبرگزاری آناتولی ترکیه نیز جزو زخمی شدگان است.
طبق گزارش های منتشــر شده، این راهپیمایی از بندر غزه آغاز و به 
ســمت مرزهای شمالی باریکه کشیده شد و به موازات شرکت کنندگان 
در راهپیمایی دریایی ده ها فلســطینی دیگر نیز به نشانه حمایت از آنان 
در این منطقه تظاهرات کردند که نظامیان ارتش صهیونیســتی به سوی 

همه آنها گلوله های جنگی و گاز  اشک آور آتش گشودند.
تظاهرکنندگان می گویند با انجام این راهپیمایی در تالشند تا محاصره 
دریایی غزه را که ۱2 سال است همزمان با محاصره زمینی نسبت به این 

مردم مظلوم تحمیل شده از میان بردارند.
در همین حال تظاهرات کنندگان فلســطینی توانســتند یک فروند 
کوادکوپتر صهیونیســتی را که باالی سر شــرکت کنندگان در نهمین 
راهپیمایی دریایی در نزدیکی مرزهای شــمال غربــی باریکه غزه پرواز 

می کرد، سرنگون کنند.
هشدار بانک جهانی

بانــک جهانی اما در تازه ترین گزارش خود راجع به اوضاع باریکه غزه 
تاکید کرده اقتصاد این باریکه در سایه تحریم ۱2 ساله و کمبود نقدینگی 
در آســتانه »فروپاشی کامل« است و کمک های ارائه شده به این باریکه 
برای رشد و توسعه کفایت نمی کند و این وضعیت »بسیار نگران کننده« 
است. در گزارش بانک جهانی همچنین آمده: »از هر دو نفر در این باریکه 
یــک نفر از فقر رنج می برد و نرخ بیکاری در میان ســاکنان این منطقه 
که اکثریت آنان قشر جوان هستند، به بیش از 70 درصد رسیده است.« 
گزارش جدید بانک جهانی قرار اســت 27 ســپتامبر جاری )۵ مهر( در 
نشست کمیته ارتباط ویژه در نیویورک مطرح شود. این نشست هر ساله 

دو بار برای کمک به توسعه فلسطین برگزار می شود.

یک شهید و 90 زخمی 
در نهمین راهپیمایی دریایی غزه

روایت رئیس جمهور لبنان از میزان محبوبیت حزب اهلل بین مردم

گروهی در آمریکا در اعتراض به ســفر رئیس جمهور مصر به 
نیویورک جهت حضور در نشست های ســازمان ملل دست به 

تظاهرات زده و وی را »قاتل« خواندند.
ســفر رئیس جمهور مصر به آمریکا برای شرکت در نشست سازمان 
ملل با حاشــیه هایی مواجه شــده اســت. طبق گزارش های رســیده از 
نیویورک، مصری های مقیم آمریکا علیه سفر ژنرال السیسی، رئیس جمهور 
مصر اعتراض کرده و خواســتار خروج او از نیویورک شــده اند. برخی از 
تظاهرکنندگان اعالم کردند: »ما اعتراض می کنیم زیرا السیسی در سازمان 
ملل حضور خواهد داشت و ما به همگان اعالم می کنیم و می خواهیم به 
گوش رهبران برسانیم که این شخص در سازمان ملل و در آمریکا جایی 
ندارد و مورد استقبال نیست... ما علیه السیسی دست به تظاهرات می زنیم 
زیرا او قاتل است، آمریکا از او حمایت می کند زیرا السیسی نیازهای این 
کشور را در خاورمیانه تامین می کند. در واقع واشنگتن او را به استخدام 

خود درآورده است.«
برخــی گزارش ها حاکی اســت معترضان پرچم هــای زردی با خود 
داشتندکه نماد مخالفان مصر است آنها می گویند السیسی در سال 20۱3 
یک کودتا علیه محمد مرسی، رئیس جمهوری مخلوع مصر به اجرا درآورده 
اســت. دولت السیسی با اعتصاب  گسترده حامیان مرسی مواجه است و 
ســازمان های امنیتی مصر در یک اقدام خشونت آمیز دست به پاکسازی 
تظاهرات از جمله تظاهرکنندگان میدان »الرابعه العدویه« زدند و در اثر 
آن هزاران تن از تظاهرکنندگان کشته و صدها تن دیگر بازداشت شدند. 
دولت مصر از زمان کودتا تاکنون اقدامات شدیدی علیه رسانه ها و جامعه 
مدنی مصر انجام داده، گروه اخوان المسلمین را یک سازمان تروریستی 

اعالم، رهبران آن را بازداشت و اموال آنها را بلوکه کرده است.
از سوی دیگر در حالی که سازمان های بین المللی و مصری در زمینه 
حقوق بشر نظام این کشور را به شکنجه مخالفان و ایجاد محدودیت های 
کلی متهم می کنند، السیســی ضمن سخنرانی خود در »نشست صلح« 
سازمان ملل که به مناسبت صدمین سالروز تولد نلسون ماندال، رهبر ضد 
آپارتاید فقید آفریقای جنوبی در حاشیه هفتادوسومین دور از نشست های 
مجمع عمومی ســازمان ملل در نیویورک برگزار شد، خواستار احترام به 
حقوق بشر! ایجاد چارچوب بین المللی کارآمد برای بررسی دالیل ریشه ای 
درگیری ها، نابودی فقر، توانمند کردن زنان با هدف ارتقای سطح انسان 

و تحقق مطالبات او در زمینه توسعه پایدار شد.
طی روزهای گذشته تعدادی از سازمان های بین المللی و داخلی حقوق 
بشری گزارش هایی پیرامون اوضاع مصر صادر کرده اند. عفو بین الملل اعالم 
کرده، ســرکوبی آزادی بیان در دوره السیســی به سطح نگران کننده ای 
رســیده، این سازمان کمپینی را ترتیب داده که خواستار آزادی بی قید و 
شرط همه بازداشت هایی است که به خاطر بیان آرای خود زندانی شده اند. 
دیده بان حقوق بشر هم اعالم کرد، رهبری السیسی در این کشور در سایه 
بدترین بحران حقوق بشری طی چندین دهه ادامه دارد. این سازمان اعالم 
کرد، پلیس از روش سیستماتیک شکنجه، بازداشت اجباری و مخفی کردن 
اجباری با هدف ساکت کردن مخالفان سیاسی استفاده می کند و هزاران 

غیرنظامی از سوی دادگاه های نظامی محاکمه شده اند.

یک مقــام چینی آغاز دور تازه اعمال تعرفه های ســنگین 
آمریکا بر کاالهای چین را به »چاقو روی گلو« تشبیه کرده و گفته 
»نمی توان در چنین وضعی با آمریکا مذاکره کرد، بلکه مذاکره باید 

با احترام متقابل باشد.«
در حالی که جنگ تجاری و تنش نظامی بین آمریکا و چین روزبه روز 
شدیدتر می شود و آمریکا دور تازه تعرفه های خود را علیه کاالهای چینی 
سه شــنبه گذشــته اعمال کرد، دیروز »متیس« وزیر دفاع آمریکا گفت 
واشــنگتن به دنبال راه های جدیدی برای گفت و گو و ادامه مناســبات با 
چین است! مســئله ای که با انتقاد مقامات چینی مواجه شده است. یک 
مقام دولتی چین دیروز )سه شــنبه( گفته: »ممکن نیست گفت وگوهای 
تجاری با آمریکا برگزار کرد در حالی که واشــنگتن تعرفه هایی را اعمال 

می کند که مانند گذاشتن چاقو بر روی گلوی کسی است.« 
به نوشته »خبرگزاری فرانسه«، معاون وزیر اقتصاد دولت چین یک روز 
بعد از فعال شدن دور جدید تعرفه  های دولت آمریکا بر 200 میلیارد کاالی 
چینی گفت: »پکن آماده مذاکره است اما هر دو طرف باید رفتاری برابر 
و با احترام داشته باشند. اکنون که آمریکا این نوع محدودیت های تجاری 
وسیع را تصویب کرده است، آنها چاقویی را بر گلوی کسی گذاشته اند. در 

چنین شرایطی، چطور ممکن است مذاکرات پیشرفت کند؟«
»شین هوآ« خبرگزاری دولتی چین نیز در مطلبی اعمال تعرفه های 
تجاری را »قلدری تجاری« نامید و نوشت: »واشنگتن با ارعاب و با استفاده 
از ابزاری چون تعرفه، ســعی دارد دیگر کشورها را تسلیم خواسته خود 
کند.« روزنامه گلوبال تایمز )روزنامه ملی وابسته به حزب کمونیست چین( 
هم روز سه شنبه نوشت رویارویی با چین چه در حوزه اقتصادی و چه در 

حوزه نظامی بسیار گران تمام خواهد شد. 

وزارت خارجه آمریکا می گوید، جسد یکی از دیپلمات های این 
کشور در ماداگاسکار کشف و یک مظنون در ارتباط با این پرونده 

بازداشت شده است.
به گــزارش خبرگزاری رویترز، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 
بیانیه ای اعالم کرده:»جسد این افسر خدمات خارجی آمریکا در خانه اش 
کشف شده است.« این مقام آمریکایی جزئیات بیشتری درخصوص این 

پرونده ارائه نداده است.
آن طور که خبرگزاری ایسنا نوشته، وی از اعالم هویت این دیپلمات 
به خاطر آنچه »احترام به خانواده  قربانی« و »در جریان بودن تحقیقات« 
نامیــده، امتناع کرده و تنها گفته: »نیــروی امنیت دیپلماتیک در حال 
همکاری با مقامات محلی ماداگاسکار درخصوص یک تحقیقات مشترک 
است و در حال حاضر مظنونی درخصوص این پرونده بازداشت شده است.«

افراد ناشناس دیپلمات آمریکا را
در ماداگاسکار کشتند

تظاهرات در نیویورک علیه ژنرال السیسی 
معترضان رئیس جمهور مصر را 

قاتل خواندند

پکن: آمریکا چاقو زیر گلوی چین گرفته
و می گوید بیا مذاکره کن!

روسیه با تجهیز ارتش سوریه به سامانه دفاع 
هوایی »اس-300«، کابوس رژیم صهیونیستی را 
به واقعیت تبدیل و سران این رژیم و آمریکا را به 

شدت نگران و دستپاچه کرد.
وزارت دفاع روسیه از دیروز، کار انتقال تجهیزات 
جنگ الکترونیک به ســوریه را آغــاز کرد. این اقدام 
در واکنــش به ســرنگونی یــک فرونــد هواپیمای 

»ایلوشین-20« صورت گرفته است.
به کارگیری این تجهیزات، باعث ایجاد پارازیت و 
اختالل در فعالیت رادارها، سیستم های ارتباطی و کال، 
سیستم های ناوبری هوایی در آسمان مدیترانه و حتی 

برخی از کشورهای اطراف آن می شود.
این نقل و انتقال یک روز پس از آن صورت گرفت 
که وزیر دفاع روســیه رسما اعالم کرد که این کشور 
طی دو هفته، ارتش سوریه را به سامانه دفاع موشکی 

»اس-300« مجهز می کند.
بــا توجه بــه اینکه مقامات ســوری هم گفته اند 
نظامیان این کشــور قبال آموزش های الزم را در مورد 
به کارگیری اس-300 فرا گرفته اند، از هم اکنون باید 

سوریه را دارای این سیستم پیچیده دانست.
اما از آنجا که انتقال اس-300 به ســوریه، برای 
رژیم صهیونیستی و آمریکا یک کابوس واقعی است، 
سران این دو رژیم ادعا کرده اند که جلوی تجهیز شدن 
سوریه به اس-300 را می گیرند؛ »مایک پمپئو« وزیر 
خارجه آمریکا، مدعی شــد: با روس ها درباره بحران 
سامانه موشــکی اس-300 گفت وگو خواهیم کرد و 
اجازه هیچ اقدامی که منافع ما را تهدید کند، نخواهیم 
داد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، »جان بولتون« 

مشاور امنیت ملی آمریکا هم از مقامات 
روسیه خواست در مورد ارسال اس-

300 به سوریه، بازنگری کنند.
رسانه های رژیم صهیونیستی هم به 
این اقدام روسیه، واکنش نشان داده 
و آن را کابوسی برای تل آویو خواندند.

بــه گزارش تســنیم، شــبکه ۹ 
تلویزیون رژیم صهیونیســتی در این 
رابطــه اعالم کرد که طــی دو هفته 

آینده، کابوس اسرائیل از راه می رسد. در این میان، به 
دست و پا افتادن »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی هم در نوع خود جالب است؛ نتانیاهو ابتدا 
با »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه تماس گرفت 
و از وی خواست که از این تصمیم خود صرف نظر کند. 
اما این تمــاس نتیجه نداد و حتی قبل از آن، پوتین 

 با همتای ســوری خود تماس گرفتــه و قول انتقال 
اس-300 به سوریه را به او داده بود.

نتانیاهو سپس دست به دامان آمریکایی ها شد، ولی 
این اقدام نخســت وزیر رژیم صهیونیستی هم سودی 
نداشــت، چون آمریکایی ها قــدرت چندانی ندارند و 

نمی توانند روسیه را از اقدام خود منصرف کنند.

در نهایت، نتانیاهو برای اینکه کم نیاورد، ادعا کرد 
که به حمالت هوایی علیه ســوریه ادامه خواهد داد! 
وی همزمان به اعضای کابینه خود هشدار داد که حق 
ندارند درباره ســرنگونی هواپیمای ایلوشین روسی بر 
فراز الذقیه، صحبت کنند. این هواپیما هفته گذشته 
سرنگون شــده و ۱۵ نظامی روسی که سرنشین آن 

بودند، کشته شده اند.
در پی این حادثه، مســکو اعالم کرد، مسئولیت 
کامل سقوط این هواپیما متوجه رژیم اسرائیل است.

در ارتباط با توانمندی اس-300 نیز روسیه اعالم 
کرد، این سامانه می تواند بخش هایی از فضای سوریه 
را به روی هواپیماهای دشمن ببندد. موشک های این 
سامانه می توانند هر هدفی را تا فاصله 2۵0 کیلومتری 
منهدم کنند. بدین ترتیب، جنگنده های اسرائیلی از فراز 
لبنان هم قادر نخواهند بود سوریه را هدف قرار دهند.

واشنگتن: آمریکا از سوریه خارج نمی شود 
حتی پس از پایان غائله داعش

واشنگتن با اعالم اینکه پس از نابودی گروه 
تروریستی »داعش« هم نیروهای آمریکایی را 
از خاک سوریه خارج نخواهد کرد، نیت واقعی 

خود را از اعزام نیرو به سوریه برمال کرد.
سال ۱3۹3 بود که در مورد ایجاد نیرویی تحت 
عنوان »ائتالف ضد داعش« در سوریه و عراق، زمزمه 
در گرفت و این موضوع کم کم رســانه ای شد. بعد از 
آن نیز مشخص گردید که فرماندهی این ائتالف را 

آمریکا برعهده خواهد داشــت. اما پس از انتشار این 
نوع خبرها، دولت دمشق اعالم کرد،  هرگونه حضور 
نیروهای آمریکایی در خاک ســوریه، اشــغالگری 
محسوب می شــود و هدف واقعی آمریکا، مبارزه با 
داعش نیست بلکه این کشور می خواهد نیروهایش 

را در خاک سوریه، برای همیشه نگه دارد.
باالخــره نیز دیروز آمریــکا از زبان وزیر خارجه 

خویش، این نیت را برمال کرد.

به گزارش تســنیم، »جیمز ماتیس« وزیر دفاع 
آمریکا، رســماً اعالم کرد که حتی پس از ریشه کن 
شــدن داعش، نیروهای آمریکایی در خاک سوریه 

باقی می مانند.
در رابطه با شــمار دقیق نیروهــای آمریکایی 
در شــمال و شرق ســوریه، اطالع دقیقی در دست 
نیســت، ولی به نظر می رسد که شمار آنها بیش از 

4000 نفر باشد.

سوئد
راشاتودی: »استفان لون« نخست وزیر سوئد در پی 
رای عدم اعتماد پارلمان از این ســمت برکنار شد. با 
اعالم نتیجه انتخابات پارلمانی، »اولف کریستنسون« 
رهبر ائتالف راســت گرایان میانه کــه مخالف دولت 
سوئد است خواستار استعفای دولت در پی انتخابات 
روز گذشــته شده بود. لون یک روز پیش از برگزاری 
انتخابــات سراســری در این کشــور در زمینه خطر 
قدرت گرفتن افراط گرایان و فاشیسم هشدار داده بود.

تاجیکستان
فــارس: »امامعلــی رحمــان« رئیــس جمهور 
تاجیکستان در فرمانی نهادهای ذی ربط این کشور را 
موظف کرد برای فصل سرما آمادگی های الزم را کسب 

کنند. رحمان در جلسه هیئت دولت مسئولین نهادهای 
ذیربط این کشور را به آماده سازی تاسیسات اجتماعی 
برای پاییز و زمستان 20۱۸-20۱۹ و همچنین آماده 
سازی کامل و به موقع بخش انرژی، گرما، نیروگاه ها، 
حمل و نقل، ذخیره های غذایی در مناطق دورست این 

کشور، موظف کرد.
سودان

رویتــرز: درگیری بین نیروهای دولتی ســودان 
جنوبی و گروه شورشــیان در شمال این کشور تنها 
پس از گذشت دو هفته از امضای توافقنامه آتش بس، 
ازســر گرفته شد. وقوع این درگیری ها در حالی است 
که »سلواکر میاردیت« رئیس جمهور سودان جنوبی 
اخیــرا توافقنامه  صلح با گروه های معارض را با هدف 
پایــان دادن به جنگ داخلی امضا کرد. جنگ داخلی 
در ســودان جنوبی طی هفت سال گذشته به کشته 
شدن دستکم ۵0 هزار نفر و آوارگی حدود دو میلیون 

نفر منجر شده است.
کره جنوبی

خبرگــزاری یونهاپ: رســانه های کــره جنوبی 
می گویند »مون جائه این« رئیس جمهور این کشــور 
در دیدار با »دونالد ترامپ« همتای آمریکایی اش، پیام 
»کیم جونگ اون« رهبر کره شــمالی را به او تحویل 
داده است. مون که هفته پیش در پیونگ یانگ با رهبر 
کره شمالی دیدار کرده، در این دیدار گفت که تعهد 
کره شــمالی به خلع سالح اتمی به مرحله ای رسیده 
اســت که حتی کسانی که داخل کره شمالی هستند 

نیز نمی توانند آن را دگرگون کند.
نیکاراگوئه

اسنا: دادگاهی در نیکاراگوئه حکم بازداشت فلیکس 
مارادیاگا، رهبر اپوزیسیون را به اتهام تامین مالی برای 
برگزاری اعتراضات خشونت آمیز علیه دولت این کشور 
صادر کرد. بر اســاس اعالم فعاالن حقوق بشر محلی، 

نزدیک به 300 نفر از زمان آغاز اعتراضات در فرودین 
ماه ۹7 بازداشــت شــده اند. اعتراضات مردمی با لغو 
برنامه رفاه اجتماعی آغاز شــد. گرچه رئیس جمهور 
نیکاراگوئــه این تغییرات را لغو کرد، اما اعتراضات به 
سرعت گسترده شده و به درخواست ها برای استعفای 

او انجامید.
یمن

خبرگزاری میزان: جنگنده های سعودی استان های 
صعــده و الحدیده یمن را بمبــاران کردند که در پی 
 ایــن بمبــاران 4 نفر از جمله 2 کودک به شــهادت 

رسیدند. 
شــبکه المسیره می گوید که جنگنده های ائتالف 
متجــاوز در 2 نوبــت منطقــه »الغافره« در شــهر 
»الظاهر« استان صعده را بمباران کردند. عالوه بر این 
جنگنده های ائتالف از ورود خودرو های امدادی به محل 

حادثه نیز جلوگیری می کنند.
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