
درخواست اعدام برای 70  تن ازطرفداران مرسی
توسط دادستان ژنرال السیسی

دادســتاان مورد حمایت نظامیان حاکم بر مصر 
برای 70 نفر از هواداران رئیس جمهور قانونی سابق 

این کشور، درخواست اعدام کرد.
دادســتان مصر طی یک دادگاه فرمایشــی در قاهره، 
برای 70 نفر از هواداران »محمد مرسی« درخواست اعدام 
کرد. این اعدام ها و ســرکوب های گسترده، به درخواست 
ژنــرال »عبدالفتاح السیســی« رئیس جمهور فعلی مصر، 

صورت می گیرد.
از زمان برکناری غیرقانونی مرسی توسط السیسی در 
سال 2013 تاکنون، نیروهای تحت فرمان این ژنرال حاکم 
بر مصر، 1400 تظاهرکننده طرفدار مرسی را کشته و بیش 
از 15 هزار اسالمگرای دیگر را زندانی کردند. سازمان های 
بین المللی مدافع حقوق بشر، السیسی را سرکوبگرتر از رژیم 

سرنگون شده »حسنی مبارک« می دانند.

نخست وزیر عراق: حراست از موجودیت حشد الشعبی 
مهم ترین وظیفه ماست

نخست وزیر عراق ضمن حضور در مقر بسیج 
مردمی )حشد الشــعبی( و در دیدار با معاون 
فرمانده این نهاد، تاکید کرد که حراســت از 
موجودیت بسیج مردمی، مهم ترین وظیفه دولت 

جدید عراق است.
»عادل عبدالمهــدی« در دیدار بــا »ابومهدی 
المهندس« در مقر بســیج مردمی عراق، تاکید کرد 

بسیج یک دستاورد تاریخی برای عراق بوده و به ارتش، 
پلیس و سایر نیروهای امنیتی قدرت بخشیده است.

نخست وزیر عراق تصریح کرد: حفظ موجودیت 
بسیج، از مهم ترین وظایف ماست و ما از این موجودیت، 
با قدرت حراست خواهیم کرد. این اظهارات در حالی 
صورت می گیرد که اخیرا آمریکایی ها خواستار انحالل 

بسیج مردمی عراق شده بودند.
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دولت عمان با نادیده گرفتن اعتراضات گسترده 
منطقه ای علیه سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی، 
از وزیر حمل ونقل و اطالعات این رژیم در مســقط 

میزبانی کرد.
»یسرائیل کاتس«، وزیر حمل ونقل و اطالعات رژیم 
صهیونیســتی درباره ســفر خود به عمان گفت: این یک 
ســفر تاریخی است که روابط میان اســرائیل و عمان را 
بهبود می بخشد و من در این سفر به دنبال مطرح کردن 
طرح مشــترک مان »روند صلح منطقه ای« برای ارتباط 
میان کشورهای عرب حاشــیه خلیج فارس با اسرائیل و 
از طریق آن، با دریای مدیترانه هســتم.وی هدف اصلی 
رژیم صهیونیستی برای نزدیک شدن به کشورهای عربی 
را برمال ســاخت و گفت، این اقدامات در راستای تقویت 
محور ضدایرانی است و عادی سازی قدرتمند روابط برای 
ما، بسیار مهم و قابل اجرا خواهد بود.به گزارش ایسنا، سفر 
کاتس به عمان درحالی است که چندی پیش »بنیامین 
نتانیاهو«، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، برای عادی سازی 

روابط بین دو طرف به مسقط سفر کرده بود.

 کاتس از طرف »احمد الفطیســی«، همتای عمانی 
خود برای شــرکت در این کنفرانس دعوت شــده است. 
این نخستین بار است که از یک وزیر صهیونیستی برای 

حضور در همایش بین المللی در مسقط دعوت می شود.
از ســوی دیگر، »یونی بن مناحیم«، کارشــناس در 
امور عربی و یک افسر سابق در دستگاه اطالعات نظامی 
رژیم صهیونیســتی نیز از ســفر قریب الوقوع نتانیاهو به 

بحرین خبر داد.
افشای جزئیات دیدار ابومازن و السیسی  

»محمود عباس« رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین 
روز یکشــنبه در شرم الشــیخ با »عبدالفتاح السیســی« 

رئیس جمهور مصر، دیدار و گفت وگو کرد. 
به گزارش خبرگزاری قدس، روزنامه الحیات به نقل از 
منابع موثق نوشت: در این نشست مشترک برای نخستین 
بار جنبش »فتح« با تالش های مصر جهت میانجی گری 
میان گروه های فلســطینی و رژیم صهیونیستی موافقت 
کرده اســت. براین اســاس، در دیدار ابومازن و السیسی  
توافق شده که گام های جدید در راستای آرام سازی اوضاع 

غزه، آشتی ملی فلسطین و آتش بس نهایی طی 6 ماه و 
در دو مرحله به پایان برسد. بنابراین گزارش، تالش های 
طرف مصری در شرایط فعلی بر این مسئله متمرکز است 
که پیش از آغاز دو روند مهم آشتی ملی فلسطین و آتش 
بس در غزه، آرام سازی شرایط را در باریکه تثبیت نماید. 
براین اســاس، یکی از ماموریت های اصلی هیئت مصری 
بازگرداندن شرایط عادی زندگی به غزه است که قرار است 
از طریق تقویت زیرساخت های این باریکه شامل تولید و 
توزیع برق، سیستم آبرسانی، بهداشت، افزایش مساحت 
صیادی، ایجاد فرصت های شغلی، بهبود وضعیت گذرگاه 
رفح و تســهیل عبور و مرور فلسطینی ها از مسیر غزه به 
قاهره انجام شــود، این اقدامات در شرایطی انجام خواهد 

شد که راهپیمایی های بازگشت نیز ادامه خواهد یافت.
جزئیات توافق

بر اساس گزارش منابع فلســطینی افشای جزئیات 
توافق به این شــرح است: مرحله اول آتش بس به مدت 
دو هفته )از جمعه گذشــته( جهت اعتمادسازی، مرحله 
دوم آتش بس به مدت 6ماه، ازسرگیری انتقال 120 مگا 

وات از ســوی اسرائیل به غزه و در مرحله بعد افزایش آن 
به 161 مگاوات، پرداخت حقوق ماهانه کارکنان حماس 
به میزان 15میلیــون دالر در هر ماه، اجرای پروژه هایی 
جهت به کارگرفتن نیروی کار جدید، بازســازی منازل و 
زیرساخت های ویران شــده، افزایش 12 مایلی مساحت 
مجاز صیادی در ســواحل غزه، افزایش میانگین صادرات 
بــه غزه، واردات دارو و تجهیزات پزشــکی، اجرای توافق 
آتش بس براساس مفاد توافق پس از جنگ 2014، توقف 
پرتاب بالن های آتش زا، عدم عبور از سیم خاردار مرزی و یا 
تخریب آن، اجرای پروژه های بانک جهانی و دیگر نهادهای 
بین المللی در غزه، افزایش مجدد مساحت صیادی به میزان 
20 مایــل، تقویت انتقال کاال و روند تجارات در مرزهای 
غــزه، ایجاد گذرگاه آبی امن میان غزه و قبرس، برگزاری 

راهپیمایی بازگشت در 400متری نقطه صفر مرزی.
 براین اســاس، قرار است در پایان مهلت 6 ماهه در 
مرحله دوم، توافق آتش بس نهایی در غزه میان گروه های 
فلسطینی و اسرائیل به اجرا درآید و این شرایط در آینده 

ادامه یابد.

حضور یک وزیر رژیم صهیونیستی در مسقط
این بار با دعوت رسمی دولت عمان!

با وجود گذشــت بیش از یک ماه از مرگ 
خاشــقجی، فرزندان این روزنامه نگار منتقد 
سعودی، تحویل جســد پدرشان را خواستار 

شدند.
با وجود آنکه تقریبا مشــخص شــده اســت که 
محمد بن سلمان ولیعهد سعودی فرمان قتل جمال 
خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی را صادر کرده 
است اما با این وجود محل اختفای جسد وی همچنان 
به یک عالمت سوال تبدیل شده است. ریاض تاکنون 
در این باره توضیحی نداده و برخی رسانه های ترکیه 
نیز اعالم کرده اند احتمال دارد جسد خاشقجی یا در 
اسید ذوب شــده یا اینکه در چمدان هایی به بیرون 
از کنسولگری عربســتان انتقال داده شده است. در 
همین راســتا فرزندان خاشــقجی خواستار تحویل 
جسد پدرشان شــده اند. به گزارش تسنیم، فرزندان 
»جمال خاشقجی«، در گفت وگو با شبکه تلویزیونی 
»ســی ان ان« در واشنگتن، خواســتار تحویل جسد 
پدرشــان شــده اند. »صالح« و »عبداهلل« پدرشان 

را فــردی »شــجاع و 
توصیف  سخاوتمند« 
از  کردند و گفتند که 
زمان ناپدید شدن و به 
قتل رسیدن پدرشان، 
هفته های پراندوهی را 

پشت سر گذاشته اند.
خاشقجی  عـــبداهلل 

) 33 ساله( و برادرش، صالح)35 ساله( در این مصاحبه 
گفــت: »واقعا امیدواریم که تمامی حوادثی که برای 
پدرمان افتاد دردناک نبوده و یا ســریع بوده و مرگ 
پدرمان در آرامش بوده باشد.« مقامات ترکیه همچنان 
در پی کشف مکان دفن جسد جمال خاشقجی هستند، 
که توسط »تیم مرگ« 15 نفره ای به قتل رسید که از 
ریاض به اســالمبول آمده بودند. دفتر دادستانی کل 
تأکید کرده اســت که خاشقجی بعد از کشته شدن، 
قطعه  قطعه شده اســت. روزنامه »واشنگتن پست« 
نیــز می گویــد که کارشناســان بر ایــن باورند که 

روزنامه نگار  این  جسد 
اســید ذوب شده  در 
است. در حالی که یک 
منبــع نزدیک به قصر 
پادشاهی در عربستان 
آگاهــی از مکان دفن 
جسد این قربانی را رد 
کرده است.صالح گفت: 
»همه چیزی که می خواهیم این اســت که او را در 
قبرستان بقیع )در مدینه منوره( و در کنار بقیه اعضای 
خانواده اش دفن کنیم. در این باره با مقام های سعودی 
صحبت کرده ام و فقط امیدوارم که این اتفاق هر چه 
زودتر رخ دهد.« مقام های سعودی روایت های مختلف 
و ضد و نقیضی درباره خاشــقجی، بعد از ورودش به 
کنسولگری در اسالمبول، مطرح می کنند، ولی آنچه 
که فرزندان خاشقجی را می رنجاند دروغ هایی است 
که درباره پدرشــان گفته می شــود. عبداهلل و صالح 
می گویند که بنا به دالیل سیاســی برداشــت های 

نادرستی در سطح بین المللی در مورد پدرشان شده 
اســت. صالح گفت: »پدرم، فردی میانه رو بود. افراد 
زیادی هســتند که تالش می کنند میراث او را از آن 
خود کنند. متاسفانه برخی از آنها این کار را از راه های 
سیاســی انجام می دهند که ما کامال با آن مخالفیم. 
تحلیل های مختلفی مطرح می شود که ممکن است ما 
را از حقیقت دور کند.«از سوی دیگر، ولید بن طالل، 
شاهزاده میلیاردر سعودی مدعی شد، تحقیقات رسمی 
درباره مرگ جمال خاشــقجی، روزنامه نگار سعودی 
موجب تبرئه بن سلمان، ولیعهد این کشور خواهد شد. 
او که با شبکه فاکس نیوز گفت وگو می کرد همچنین 
از دولت عربســتان خواست هر چه زودتر نتایج این 
تحقیقات را علنی کند. طالل مدعی شد، تحقیقات 
رسمی دولت عربستان نشان خواهد داد بن سلمان در 
کشتن خاشقجی نقش نداشته است. ولیعهد عربستان 
100درصد تبرئه خواهد شد. این در حالی است که 
اردوغان اخیرا به صورت تلویحی اعالم کرد که محمد 
بن سلمان دستور قتل خاشقجی را صادر کرده است. 

مطالبه جسد پدر از سوی فرزندان خاشقجی چالشی تازه برای رژیم آل سعود

عناصر گروه تروریستی داعش با انفجار شش 
پایتخت عراق، هشــت  بمب در مناطق مختلف 
غیرنظامی را شهید و 16 تن دیگر را مجروح کردند.

تروریســت های داعش دیــروز در مناطق مختلف 
شمالی، جنوبی و شرقی بغداد، غیرنظامیان را هدف قرار 
دادند. بر اســاس آمارهای رسمی، هشت نفر مجموعا در 
این انفجارها، جان خود را از دســت داده و 16 تن دیگر 
زخمی شــدند. عالوه بر آن، شماری از خودروهای مردم 

بر اثر این انفجارها، در آتش سوخت.
هرچند هیچ فرد یا گروهی مســئولیت این حمالت 
را برعهده نگرفت، ولی این حمالت به احتمال زیاد، کار 

هسته های مخفی داعش در پایتخت عراق بوده است.
هالکت ده ها تروریست

خبرگزاري صداوســیما به نقل از شــبکه تلویزیونی 
العراقیه گزارش داد، یگان های نظامی ارتش با همکاری 
نیرو های حشد الشعبی و با پشتیبانی جنگنده های ارتش 
عراق، عملیاتی را در منطقــه »جزیره صالح الدین« به 
اجرا درآوردند. در این عملیات، بسیاری از تروریست ها به 
هالکت رسیدند و انواع سالح و مهمات و تجهیزات نظامی 

آنها به غنیمت گرفته شد.
خبرنــگار شــبکه تلویزیونی العراقیه در گزارشــی 

گفت: یگان های نظامی 
نیرو های  با همــکاری 
عراق،   حشد الشــعبی 
عملیات نظامی خود را 
در جزیره صالح الدین 
به اجــرا در آوردند، تا 
این منطقه را از وجود 
پاکسازی  تروریست ها 
کنند. یکی از فرماندهان 

عراقی در مصاحبه با خبرنگار العراقیه گفت: »با اســتناد 
به اطالعات امنیتی از جزیره صالح الدین، مخفیگاه های 
تروریست ها در این منطقه مشخص شد. عملیات امنیتی 
و نظامی در دو روز پیاپی ضد تروریست ها در این منطقه 
به اجرا درآمد. در این دو روز توانستیم بیش از 20 قبضه 
تیربار تروریســت ها را منهدم کنیم. همچنین توانستیم 
تروریست های زیادی را به هالکت برسانیم و سالح های 

مختلفی را به غنیمت بگیریم«.
یکــی از نیرو های عراقی نیز گفــت: »همانطور که 
می بینید اینجا انبار  ســالح داعش اســت. این انبار در 
جزیره صالح الدین و در منطقه حد فاصل »تلول الباج« 
و »الحضار« قرار دارد و ما توانســتیم سالح های آن را به 

غنیمت بگیریم«.
العراقیه  خبرنگار   
ف  هــد «  : د و فــز ا
نظامــی  ازعملیــات 
بــا هماهنگی های  که 
مشترک و با پشتیبانی 
ارتش  جنگنده هــای 
عراق صورت می گیرد، 
تامیــن امنیت مناطق 
صحرایــی و اجازه ندادن به تروریســت ها برای ورود به 
منطقه جزیره صالح الدین است؛ به ویژه اینکه عملیات 

امنیتی در چندین محور به اجرا درمی آید.«
یکی دیگر از نیرو های عراقی نیز گفت: »این عملیات 
نظامی را با موفقیت به اجرا درآوردیم. جنگنده های ارتش 
نیز از ما پشتیبانی کردند. یگان های بسیج مردمی نیز با 
ما همکاری داشتند. ان شاءاهلل با تالش رزمندگان قهرمان 
عراقی، به هیچ یک از تروریست ها اجازه هیچ گونه حضوری 

را در این منطقه نخواهیم داد«.
یکــی دیگر از نظامیان عراقــی گفت: »ما در جزیره 
صالح الدیــن و همه مناطق دیگر تروریســت ها را تحت 
تعقیب قرار می دهیم. ما در آمادگی کامل به سر می بریم 

و خدا را به همین خاطر شکر می کنیم«.
یکی دیگر از نیرو های عراقی نیز گفت: »در عملیات 
نظامی جنگنده های ارتش و ســرویس های اطالعاتی و 
نیرو های بســیج مردمی نقش داشتند. در این عملیات 

خسارت های سنگینی به دشمن وارد کردیم«.
خبرنگار العراقیه افزود: تضعیــف توانایی گروه های 
تروریستی و انهدام سالح های آنان، برجسته ترین اهدافی 
است که یگان های امنیتی و بسیج مردمی عراق در جزیره 
صالح الدیــن برای تحقق آن، عملیات نظامی را به اجرا 
در می آورند.خبر دیگر از عراق اینکه، »هاشم الموسوی« 
از رهبران ســازمان بســیج مردمی عراق، اعالم کرد که 
یگان های مختلف این ســازمان به طور کامل برای نفوذ 
به خاک ســوریه و انجام عملیات نظامی علیه گروه های 
تروریستی آماده اند. وی در عین حال، تصریح کرد که این 
تصمیم صرفا بستگی به توافق طرف های سوری و عراقی 
دارد. وی در گفت وگــو با خبرگزاری »المعلومه«، تاکید 
کرد که گروه های مختلف الحشــد آماده اند تا گروه های 
تروریســتی داعش را در هر نقطه و مکانی تعقیب کنند 
و آنها را از بین ببرند. دســتور نفوذ به خاک ســوریه نیز 
تنها در دست »عادل عبدالمهدی« فرمانده کل نیروهای 

مسلح عراق است.

انفجار 6 بمب در بغداد 8 شهید و 16 مجروح برجای گذاشت

انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا امروز در 
نظرسنجی ها،  براساس  که  می شود  برگزار  حالی 
دموکرات ها احتماال کنترل مجلس نمایندگان را 

به دست خواهند گرفت.
انتخابات میان  دوره  ای کنگره آمریکا )امروز سه شنبه 
6 نوامبر( قرار اســت برگزار شــود این انتخابات عرصه 
جدیدی برای تقابل دموکرات ها و جمهوری خواهان است 
که می تواند تاثیر به ســزایی در مدت زمان باقیمانده از 
ریاست جمهوری »دونالد ترامپ« و حتی انتخابات بعدی 
ریاست جمهوری این کشور داشته باشد. جو پر خطری بر 
انتخابات امروز حاکم است چرا که آینده قوانین فدرال در 
زمینه مراقبت های بهداشت و درمان، مالیات و بسیاری 

از دیگر مسائل سیاسی را تحت الشعاع قرار می دهد. 
کنگره آمریکا قوانین را تعیین می کند و شامل مجلس 
نمایندگان و مجلس سنا است.برندگان انتخابات کنگره با 
آراء مردمی تعیین می شوند و بر خالف انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا در سیستم انتخاباتی آن از آرای الکترال 
استفاده نمی شود. این انتخابات از این جهت میان دوره ای 
نامیده می شــود که بین دو انتخابات ریاست جمهوری 
برگزار می شــود در این انتخابات، تمامی 435 کرسی 
مجلس نمایندگان آمریکا که دوره ای دو ساله دارند، در 
معــرض رأی مردم قرار می گیرند. همچنین حدود یک 
ســوم )35( اعضای سنای آمریکا نیز در انتخابات سال 
جاری با رأی مردم برگزیده می شوند. البته مدت عضویت 
سناتورهای آمریکایی شش سال است و هر دو سال یک 
بار انتخاباتی برای برگزیدن یک سوم آنها برگزار می شود. 
معموال همزمان با انتخابات میان دوره ای کنگره، در هر 
ایالت برای انتخاب فرماندار و مجالس ایالتی نیز انتخاباتی 
برگزار می شود. از جمله در انتخابات پیش رو، در 35 ایالت 

ایالت  )از مجموع 50 
انتخاب  برای  آمریکا( 
فرمانــدار، رأی گیری 
خواهد شــد.در حال 
حاضــر کنترل هر دو 
مجلس کنگره آمریکا 
نمایندگان  دست  در 
ه  ا ی خــو ر جمهو
براســاس  اما  اســت 

نظرســنجی های صورت گرفته به نظر می رسد که در 
انتخابات میان دوره امــروز دموکرات ها بتوانند کنترل 
مجلس نمایندگان را به دست گیرند اگرچه سنا هم چنان 
در اختیار جمهوری خواهان باقی خواهد ماند.در صورتی 
که جمهوری خواهان کنترل کنگره را در دست گیرند، 
برخــی از طرح های ترامپ و تعهدات او بار دیگر مطرح 
خواهند شد. برای مثال ترامپ شدیدا متعهد شده است 
که »اوباماکر« را لغو کند و ســناتورهای جمهوری خواه 
سال گذشته این طرح را تایید نکردند. اگر دموکرات ها 
بتوانند کنترل کنگره را به دست آورند، اعضای این حزب 
می توانند برخی اقدامات مدنظرشــان که پیشتر با مانع 
جمهوری خواهان مواجه می شد را به پیش برده و تصویب 
کنند. برای مثال می توانند مانع از ساخت دیوار مرزی در 
امتداد مرز با مکزیک شوند یا با طرح ترامپ برای کاهش 
هزینه ها در بخش خدمات اجتماعی مقابله کنند. عالوه بر 
آن دموکرات ها می توانند با قدرت بیشــتری بر اقدامات 
دولت ترامپ نظارت کنند. آنها می توانند دســتیاران و 
منصوبان ترامپ را به ادای شهادت در مقابل هر یک از 
مجلســین وادار کنند یا نهادهای دولتی را ملزم به ارائه 
گزارش های رسمی درباره سیاســت ها و اقدامات شان 

با  دموکرات ها  کنند. 
یافتن در هر  اکثریت 
یک از دو بخش کنگره 
)مجلس نمایندگان و 
سنا( می توانند درباره 
اقدامات شخص ترامپ 
یا تیم وی تحقیقاتی 
رســمی را آغاز کنند.
مهم ترین  شــاید  اما 
پیامد اکثریت یافتن دموکرات ها در مجلس نمایندگان 
آمریــکا، توان آنها برای آغاز فرآیند اســتیضاح ترامپ 
است، مســئله ای که ترامپ به شدت از مواجه شدن با 
آن پرهیز دارد.در حال حاضر دموکرات ها 195 کرسی 
مجلس نمایندگان آمریکا را در اختیار خود دارند و برای 
کنترل این مجلس باید مجموع کرسی های خود را دست 
کم 23 عدد دیگر افزایش دهد. اما در سنا وضعیت خیلی 
شانه به شانه است و دموکرات ها با در اختیار داشتن 49 
کرسی سنای ایاالت متحده، برای دستیابی به اکثریت 
در سنا تنها به دو کرسی دیگر نیاز دارند. این انتخابات 
میان دوره ای سنای آمریکا یک بعد دیگر نیز دارد. از 35 
کرسی ســنا که در انتخابات سال جاری به رأی مردم 
گذاشــته می شوند، 26 کرسی در حال حاضر در دست 
دموکرات ها و تنها 9 کرسی در دست جمهوری خواهان 
اســت. به عبــارت دیگر، جمهوری خواهان نســبت به 
دموکرات ها شانس بیشــتری برای کسب کرسی های 
بیشتر ســنا دارند. از 26 کرسی دموکرات ها که امسال 
به رأی گذاشــته می شود، 10 کرسی آن در ایالت هایی 
قرار دارند که ترامپ توانسته است در آنها پیروز شود.در 
سنای آمریکا نیز جمهوری خواهان شانس این را دارند که 

در ایالت های بسیار محافظه کار تنی چند از سناتورهای 
دموکرات را شکست دهند؛ از جمله سناتور جو مانچین 
از ویرجینای غربی، سناتور هیدی هیکامپ از داکوتای 
شمالی، سناتور کلیر مک کاسکیل از میسوری، و نهایتا 

سناتور جو دانلی از ایندیانا.
آمریکایی های محروم

میلیون ها آمریکایی براساس قوانین ایالتی از شرکت 
در انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا محروم شده اند، 
و این ممنوعیت عمال مانع از رأی دهی میلیون ها اقلیتی 
می شود که برای پیروزی دموکرات ها نقشی تعیین کننده 
دارند.تنها در ایالت فلوریــدای آمریکا، محدودیت های 
اعمال شده بر شــرایط رأی دهندگان باعث محرومیت 
1/5 میلیون نفر از ساکنان این ایالت از حق رأی دادن 
شده است. در مجموع نیز حدود 6 میلیون آمریکایی به 
خاطر سابقه حبس، آزادی مشروط یا انتظار برای محاکمه 
در دادگاه از رأی دادن در انتخابات میان دوره ای کنگره 
آمریکا محروم شــده اند. بر این اساس، در شرایطی که 
آمریکایی های آفریقایی تبار بیش از دیگر اقشار جامعه 
آمریــکا در معرض پیگرد قضایی در ایاالت متحده قرار 
دارنــد، بیش از دیگر گروه های نژادی در آمریکا نیز در 
معرض محرومیت از حق رأی دادن هستند. در ایالت های 
کنتاکی، آیووا، ویرجینیا و فلوریدا، هرگونه محکومیتی 
- حتی محکومیت های جزئی در مواردی همچون حمل 
ماریجوانا - باعث می شــود که فــرد برای تمامی طول 
زندگــی خود از حق رأی دادن محروم شــود.در ایالت 
فلوریدا، جایی که دونالــد ترامپ تنها با اختالف 112 
هزار رأی توانســت پیروز رقابت های ریاست جمهوری 
شود، حدود 1/5 میلیون نفر به خاطر سابقه جنایی شان 

نمی توانند رأی دهند.

نظرسنجی ها می گویند

احتمال پیروزی دموکرات ها در انتخابات میاندوره ای امروز آمریکا

رهبر کره شــمالی با رئیس جمهور کوبا در پیونگ یانگ 
دیدار و درباره مسائل مهم مشترک، با او گفت وگو کرد.

»میگوئل دیاز کانل« روز یکشنبه وارد فرودگاه بین المللی پیونگ 
یانگ شد و مورد استقبال »کیم جونگ اون« قرار گرفت. در فرودگاه 
مقامات کره شمالی خوشامدگویی نظامی را برای رئیس جمهور کوبا 
ترتیب داده بودند و سپس در مهمانی به افتخار  وی شرکت کردند.

جونــگ اون پس از دیدار با رئیس جمهور کوبا گفت: دیدارم با 
میگوئل دیاز کانل، بیانگر نقطه عطفی در تمایالت برای پیشبرد و 

حفظ دوستی ابدی میان این دو کشور است.
میگوئل دیاز کانل نیز گفت: تمایل من این است که ضمن حفظ 
و پیشــبرد روابط دوستانه دیرینه و همکاری ها، با تمامی چالش ها 
از ســوی نیروهای دشمن و متخاصم روبه رو شوم. وی تاکید کرد، 
دولت و مردم کوبا از مشاهده پیشرفت های بوجود آمده در کره در 
مســیری که خود انتخاب کرده اند و توسعه سریع این کشور تحت 

ریاست کیم جونگ اون بسیار خوشحال هستند.
ســفر رئیس جمهور کوبا به پیونگ یانگ در بحبوحه مذاکرات 
متوقف شده میان کره شمالی و آمریکا و تنها چند روز پس از آنکه 
واشــنگتن تحریم های اقتصادی جدیدی را علیه کوبا اعمال کرده، 

صورت گرفته است.
به گزارش ایسنا، روابط واشنگتن با هاوانا در سال 2015 میالدی 
پس از نیم قرن دشــمنی و خصومت، از سر گرفته شد، اما از زمان 
روی کار آمدن »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا، روابط این دو 

کشور مجددا خدشه دار شد. 
کوبــا یکــی از متحــدان باقی مانده کره شــمالی محســوب 
می شــود. میگوئل دیاز کانل در آوریل ســال جــاری میالدی در 
کوبا زمام امور را به دســت گرفت و جانشــین »رائول کاســترو« 
شــد. کوبا در گذشــته صریحــا از تحریم هــای بین المللی اعمال 
 شده علیه کره شــمالی به خاطر برنامه تسلیحات اتمی اش، انتقاد

 می کرده است.
رزمایش آمریکا و کره جنوبی

 به رغم آن که رزمایش های بزرگ میان سئول و واشنگتن پس از 
دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی لغو شده بود، دو کشور روز گذشته 

رزمایش نظامی محدودی برگزار کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رویترز، حدود 500 نیروی 
دریایی کره  جنوبی و تفنگداران آمریکایی رزمایش نظامی کوچکی 

ترتیب دادند. 
این در حالی اســت که در روزهای آینده »مایک پمپئو«، وزیر 
خارجه آمریکا، بناست با مقام های کره شمالی درباره خلع تسلیحات 
هسته ای و برنامه ریزی برای دومین دیدار رهبران دو کشور گفت وگو 

داشته باشد.
  این رزمایش کوچک در نزدیکی شــهر »پوهانگ« در جنوب 
این کشــور برگزار می شــود. این در حالی است که روز جمعه کره  
شمالی هشــدار داد، چنانچه آمریکا از فشار بر پیونگ یانگ، دست 
 برندارد، این کشــور فعالیت های هســته ای خود را از ســر خواهد

 گرفت.

استقبال گرم کیم  جونگ اون 
از رئیس جمهور کوبا در پیونگ  یانگ

سرویس خارجی -
در پــی صــدور حکم حبس 
سلمان«  علی  »شــیخ  برای  ابد 
رهبر حزب اسالمی وفاق از سوی 
خلیفه،  آل  رژیم  قضایی  دستگاه 
احزاب  و  شــخصیت ها   ، نهادها 
مختلف جهانی نسبت به این حکم 
ظالمانه به شدت اعتراض و آن را 

محکوم کردند.

حزب اهلل لبنان:  حبس ابد شیخ سلمان 
زمینه سازی آل خلیفه برای میزبانی از نتانیاهوست

ســازمان عفو بین الملل با انتشار پیامی صدور حکم حبس ابد برای شیخ 
علی سلمان رهبر حزب اسالمی وفاق از سوی دستگاه قضایی رژیم آل خلیفه 
را محکوم کرد. این ســازمان اقدام رژیم سرکوبگر آل خلیفه در تبدیل حکم 
فعال دینی بحرین به حبس ابد را نشانه سیاست های خودسرانه و غیرقانونی 
منامه دانست.دادگاه بحرین روز یکشنبه با لغو حکم تبرئه صادر شده برای شیخ 
علی سلمان دبیرکل »جمعیت ملی،اسالمی الوفاق« به عنوان بزرگ  ترین حزب 
مخالف رژیم این کشور، او را به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه بحرین همچنین 
»حسن سلطان« و »علی االسود« دو نماینده پیشین پارلمان این کشور را نیز 
به حبس ابد محکوم کرد.حزب اهلل لبنان نیز به صدور حکم حبس ابد توسط 
دســتگاه قضایی رژیم آل خلیفه علیه دبیرکل جمعیت الوفاق واکنش نشان 
داد. حزب اهلل با انتشار بیانیه ای تاکید کرد که حکم حبس ابد علیه شیخ علی 
سلمان به روشنی هویت سرکوبگر و دیکتاتوری حکام بحرین را نشان می دهد.
حزب اهلل افزود: زمان بندی صدور حکم حبس ابد علیه شیخ علی سلمان 
زمینه را برای سفر »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی به منامه 
مهیا می کند. وزارت خارجه قطر نیز با انتشار پستی در توئیتر اتهامات مطرح 
شــده در دادگاه شیخ علی ســلمان دبیرکل جمعیت ملی،اسالمی الوفاق را 

درخصوص جاسوسی برای قطر رد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه قطر تاکید کرد: دوحه نام بردن 

از قطر را در اختالفات داخلی بحرین محکوم می کند.
 علمای بحرین نیز با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن حکم حبس ابد 
برای شیخ »علی سلمان« دبیرکل جمعیت الوفاق و دو نماینده پیشین پارلمان 
این کشور تاکید کردند که رژیم آل خلیفه با صدور این حکم مشروعیت خود 
را از دست داد. در این بیانیه آمده است، این محاکمه تقلبی، میزان سیاسی 

کاری دستگاه قضایی بحرین را برای جهان آشکار کرد.
همچنین ائتالف جوانان انقالب 14 فوریه بحرین صدور حکم حبس ابد 
برای شیخ علی سلمان و دو تن از اعضای ارشد جمعیت وفاق اسالمی بحرین 
را محکوم کرد. جمعیت الوفاق اسالمی بحرین نیز، تاکید کرد: احکام ظالمانه 
و سال ها زندان هرگز سد راه مبارزات شیخ علی سلمان و جنبش انقالبی این 
کشور نخواهد شد.در همین حال سازمان حقوق بشر در بحرین نیز با انتشار 
بیانیه ای صدور حکم حبس ابد شیخ علی سلمان را محکوم و خواستار آزادی 
وی شــدند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان نیز صدور حکم 
حبس ابد از سوی دادگاه تجدید نظر بحرین علیه شیخ علی سلمان دبیرکل 

جمعیت الوفاق و دو نفر دیگر از منتقدان بحرینی را محکوم کرد.
وی با اشاره به مشی میانه رو و مسالمت جویانه شیخ علی سلمان و مواضع 
وی در پرهیز از خشونت، افزود: این رای جای هیچ تردیدی برای افکار عمومی 
و جامعه بین الملل باقی نخواهد گذاشــت که دولت بحرین نه تنها به دنبال 
اصالح امور نیست بلکه تصمیم به تشدید سرکوب وخیم تر کردن اوضاع دارد.

این واکنش ها در حالی صورت می گیرد که سازمان حقوق بشری »ریپریو« 
در لندن اعالم کرد که 21 نفر در بحرین منتظر اجرای حکم اعدام هستند. این 
سازمان حقوق بشری خواستار اجرای تحقیق در خصوص شکنجه و اعتراف گیری 

اجباری از این محکومان شد.

رئیس جمهور آمریکا در توجیه حمله مرگبار عربستان 
به اتوبوس حامل دانش آموزان یمنی در شهر »ضحیان« 
گفته که دلیل این حمله »نابلدی« سعودی ها در استفاده 

از تسلیحات بوده است!
18 مرداد ماه بعد از انتشــار خبر حمله جنگنده های ائتالف 
سعودی به اتوبوس حامل دانش آموزان یمنی در شهر »ضحیان« 
در اســتان صعده، وزارت بهداشت دولت نجات ملی یمن اعالم 
کرد که بر اثر جنایت ائتالف سعودی، 51 کشته و 79 تن دیگر 
زخمی شــده اند که 40 تن از کشته شدگان کودک زیر 15 سال 
بودند. حاال رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با پایگاه »آکسیوس«، 
به ســؤالی درباره این حمله و اینکــه آیا همچنان خواهان ادامه 
فروش ســالح به عربســتان است، پاســخ داده و ادعا کرده که 
 دلیل این حمله نابلدی سعودی ها در استفاده  از تسلیحات بوده

 است.
دونالد ترامپ در حالــی این اظهارات را مطرح کرده که 27 
مردادماه شبکه »سی ان ان« در گزارشی تأیید کرده بود بمب مورد 
استفاده ائتالف سعودی برای حمله به اتوبوس حامل دانش آموزان 
یمنی، توسط آمریکا به عربستان فروخته شده است. رئیس جمهور 
آمریــکا درباره حمله مرگبار ریاض بــه اتوبوس کودکان یمنی 
در »ضحیــان« گفت: »در واقع آن حمله توســط افرادی انجام 
شد که نمی دانســتند چطور از سالح اســتفاده کنند که البته 
 وحشتناک است.« وی افزود: »من فکر می کنم وضعیت ناگواری

 است. 
من واقعا از دیدن آنچه بر اتوبوس و کودکان اتفاق افتاد، تنفر 
داشتم، آنچه اتفاق افتاد یک نمایش خوفناک بود«. در واقع ترامپ 
برای توجیه این جنایت نابلدی سعودی ها را ذکر کرده است که 

این امر را می توان عذر بدتر از گناه دانست. 
از ســوی دیگر، جنبش انصاراهلل یمن از توقف پخش شبکه 
المسیره وابســته به این جنبش با فشارهای عربستان و امارات 
خبر داد. به گزارش ایســنا، خبرگزاری ســبأ گزارش داد، پس 
از تحرکات اخیر نیروهای وابســته به دولت مســتعفی یمن با 
پشــتیبانی جنگنده های ائتــالف عربی علیه اســتان الحدیده 
در غرب این کشــور، جنبش انصاراهلل یمــن اعالم کرد، در پی 
فشارهای عربستان و امارات، پخش شبکه ماهواره ای المسیره از 
ســوی شرکت میزبان متوقف شد. اسامه ساری، یکی از رهبران 
انصاراهلل علت توقف پخش شــبکه ماهواره ای المسیره وابسته به 
این جنبش را افشــا کرد. این رهبر انصــاراهلل تاکید کرد، توقف 
 پخش شبکه المسیره به دلیل فشارهای ائتالف عربی بر شرکت 

میزبان بود.

کوتاه از سراسر جهان

فلسطین اشغالی
قدس  پرس: یک جوان فلسطینی یکشنبه شب در مرز غزه هدف 
گلوله نظامیان اشغالگر صهیونیست قرار گرفت و به شهادت رسید. این 
جوان فلسطینی، »عماد شاهین« نام داشت و در اردوگاه »النصیرات« 

ساکن بود.
صهیونیست ها از فروردین تاکنون، حدود 260 فلسطینی را در نوار 

غزه به شهادت رساندند.
سوریه

ایسنا: »الکســاندر الورنتیف« فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه 
در دمشق با »بشار اسد« رئیس جمهور سوریه، دیدار و گفت وگو کرد. 
موضوع این گفت وگو، تدوین قانون اساسی جدید در سوریه و تقویت 
مناســبات دو کشور بوده است. بشار اسد در این دیدار، از کمک های 

مسکو به دمشق در جریان مبارزه با تروریسم، تقدیر کرد.
پاکستان

فارس: رســانه های پاکســتان از انتصاب »حامــد الحق« فرزند 
»ســمیع  الحق« به عنوان رهبر جدید »جمعیت علمای اسالم شاخه 
سمیع الحق« خبر دادند. سمیع الحق که پدر معنوی طالبان خوانده 
می شــود، اخیرا در »راولپندی« به دســت عوامل ناشناس و با چاقو 

کشته شده است.
در ارتباط با عامالن پشــت پرده این قتــل، گمانه های متفاوتی 
وجــود دارد؛ برخی تندروهــا طالبان را عامل این قتــل می دانند و 
 برخی نیز دستگاه های اطالعاتی پاکستان و عربستان را در آن دخیل 

می دانند.
میانمار

خبرگزاری فرانســه: حزب وابســته به »آنگ سان سوچی« رهبر 
دوفاکتوی میانمار، در انتخابات میاندوره ای این کشور، شکست خورد. 
این شکست به جایگاه سیاسی سوچی در این کشور، ضربه خواهد زد.
ســوچی که پیش از این، از جانب اروپایی هــا، جایزه صلح نوبل 
دریافت کرده بود، در کشتار مسلمانان این کشور در منطقه روهینگیا، 

نقش داشته است.

هذیان گویی تازه رئیس جمهور آمریکا

ترامپ: علت کشتار کودکان یمن
نابلدی سعودی ها در استفاده
 از تسلیحات آمریکایی است!


