
پاکسازی 20 روستا در دیالی 
طی عملیات عاشورای حشد الشعبی

بســیج مردمی عــراق در ادامه مبــارزات خود با 
تروریست ها از پاکســازی ۲۰ روستا در جریان »عملیات 

عاشورا« در شرق دیالی خبر داده است.
»طالب الموسوی«، فرمانده عملیات »حشد الشعبی« در دیالی 
گفته:»نیروهای ما یکشنبه عملیات عاشورا را برای پاکسازی مناطق 
شــرق دیالی و پیگرد تروریست های داعش و تأمین امنیت مسیر 
زائران از گذرگاه المنذریه به مرزهای بغداد آغاز کردند. این عملیات 
از طریق دو محور آغاز شد. محور اول از منطقه السعدیه به سمت 

روستاهای الحفایر و محور دوم به سمت دریاچه حمرین بود«.
 به گزارش ایسنا در این بیانیه همچنین آمده: »مساحت کلی 
عملیات ۵۴ کیلومتر بود. این عملیات به پاکسازی حدود ۲۰ روستا 

و دستیابی به تعدادی خودرو و تجهیزات داعش منجر شد«.
خبر دیگر اینکه روزنامه فرامنطقه ای الشــرق االوسط اعالم 
کرده، دولت عراق جهت تقویت پدافند هوایی خود و در اقدامی که 
با موافقت ایران نیز مواجه شــده، در تالش برای خرید سامانه های 

اس-3۰۰ یا ۴۰۰ از روسیه است.
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جان بولتون هم 
اخراج شد

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ســرانجام پس از 
کش و قوس های فراوان دیشــب اعالم کرد »جان بولتون«، 

مشاور امنیت ملی خود را اخراج کرد. 
شتر اخراجی های کاخ ســفید سرانجام در خانه جان بولتون 
نیز خوابید و وی دیشب رسما از سوی ترامپ اخراج شد. ترامپ در 
توئیتر خود نوشــت: »شب گذشته به جان بولتون اطالع دادم که 
دیگر در کاخ سفید به خدمات او نیاز نیست. من و همین طور برخی 
از افراد دیگر در دولت با بعضی از پیشنهادهای او به شدت مخالف 

بودیم، بنابراین از جان خواستم استعفایش را تقدیم کند که او صبح 
امروز این کار را کرد. از جان بابت خدماتش بسیار متشکرم. هفته 

آینده مشاور امنیت ملی جدیدی معرفی خواهم کرد.«
امــا جان بولتون لحظاتی بعد از این توئیت روایت جدیدی از 
این استعفا مطرح کرد. او در توئیترش نوشت: »من دیشب پیشنهاد 
اســتعفا دادم و رئیس جمهور ترامپ گفت فردا درباره آن صحبت 
کنیم.« طی روزهای اخیر رســانه های آمریکایی از جدی شــدن 

اختالفات وی و ترامپ خبر داده بودند.

اعالم بسیج عمومی قبایل جنوب یمن 
علیه امارات

سرویس خارجی-
به دنبال ادامه درگیری ها بین نیروهای مورد حمایت امارات و 
عربستان در جنوب یمن، قبایل یمنی در این مناطق علیه امارات 
وارد شدند. مزدوران ائتالف چند هفته ای است که در این منطقه 

به جان یکدیگر افتاده اند.
طی یک ماه گذشــته نیروهای وابســته به دولت مستعفی یمن با 
نیروهای شورای انتقالی جنوب در شهر عدن و دیگر استان های جنوبی 
یمن به شــدت درگیر جنگ بوده اند. امارات به عنوان حامی نیروهای 
شورای انتقالی جنوب حتی مواضع نیروهای دولت مستعفی را نیز بمباران 
کرده اســت. تندروی های امارات باعث شده تا ساکنان جنوب یمن نیز 
خواستار مقابله با ابوظبی شوند. در همین راستا خبر رسیده که قبایل 
و شیوخ جنوب یمن با درخواست از سازمان ملل برای انجام تحقیقاتی 
درخصوص کشتارهای صورت گرفته توسط امارات در حق نیروهای ارتش 
یمن در عدن و أبین، اعالم بسیج عمومی کرده اند. به گزارش ایسنا، به 
نقل از پایگاه العرب الیوم، قبایل یمنی در شهرستان های لودر، الوضیع و 
مودیه در بیانیه ای از امارات خواستند تا از اینکه ارتش دولت )مستعفی( 

را »تروریستی« خوانده است، عذرخواهی کند! 
عقب نشینی امارات

همزمان خبر رسیده که پس از حدود یک ماه درگیری درون گروهی 
مزدوران ائتالف در عدن با یکدیگر، امارات نیروهایش را از کاخ ریاست 
جمهوری »معاشــیق« در این شهر خارج و پایگاه های خود را به طور 
کامل تخلیه کرده است. روزنامه »عدن الغد« چاپ یمن به نقل از یک 
منبع دولتی و یک منبع در فرماندهی ائتالف سعودی نوشته: »نیروهای 
اماراتی کاخ ریاســت جمهوری معاشیق را ترک و پایگاه هایشان در آن 
را به طور کامل تخلیه کردند.« این روزنامه همچنین نوشته، نیروهای 
عقب نشینی کرده اماراتی، تانک ها، خودروهای زرهی و سالح های سنگین 

خود را به سمت مقر اصلی شان در »البریقة« انتقال دادند.
بیانیه مشترک 

از ســوی دیگر، عربستان و امارات به عنوان دو عضو اصلی ائتالف 
متجاوز به یمن در پی تشدید درگیری  گروه های نیابتی شان در جنوب 
این کشــور، بیانیه ای مشترک صادر کردند تا اعالم کنند به دنبال حل 
اختالفات هستند. در این دو کشور روز یکشنبه بیانیه ای مشترک نیز برای 
حمایت از دولت مستعفی یمن به ریاست »عبدربه منصور هادی« منتشر 
کردند. در بخشی از این بیانیه آمده: »امارات و عربستان با همکاری و 
هماهنگی طرف های یمنی پایبندی به آتش بس و توقف درگیری ها را 
زیر نظر گرفته و تالش می کنند زمینه را برای انجام گفت وگوی سازنده 
در راستای پایان اختالفات دو طرف فراهم کنند.« پیشتر دولت هادی 
گفت وگو با المجلس االنتقالی الجنوبی را که متحد ابوظبی اســت، رد 
کرده و گفته بود که حاضر است فقط با امارات گفت وگو کند. با وجود 
 این دیدارها و بیانیه ها، برخی خبرها حاکی است، منصور هادی در ریاض،

تحت بازداشت خانگی قرار دارد!
کشتار مردم یمن در ایام محرم

اما در ادامه حمالت وحشیانه ائتالف سعودی به مردم یمن، عربستان 
روز دوشنبه بار دیگر توافق آتش بس الحدیده را نقض و غیر نظامیان در 
این استان را هدف قرار داد. منابع امنیتی اعالم کرده اند ائتالف متجاوز، 
منازل غیرنظامیان در منطقه »الزعفران« در شهر »الحالی« را با چهار 
موشک کاتیوشا هدف قرار  داده که برآورد اولیه حاکی از زخمی شدن ۱۰ 
غیرنظامی است. ائتالف سعودی همچنین منطقه »السلخانه« در همین 
شهرستان را با توپخانه هدف قرار  داد. از دیگر مناطق که ائتالف متجاوز به 
آن حمله کرده، مناطق »السلیله« و »الوجف« در شهرستان های »خب« 

و »الشعف« استان »الجوف« واقع در شمال یمن بود.

پارلمان انگلیس تعطیل شد 
جرمی کوربین: شرم آور است

سرویس خارجی-
حکــم ملکه »الیزابــت« برای تعطیلی مجلــس عوام که 
 بــا خواســت »بوریس جانســون« صادر شــده بــود، از 
دوشنبه شب اجرایی شد تا طوالنی ترین تعطیلی پارلمان در تاریخ 
انگلیس کلید بخورد. ایــن اتفاق اعتراضاتی، از جمله اعتراض 
رئیس حزب کارگر را در پی داشت که آن را » شرم آور« خواند. 

نخست وزیر انگلیس برای جلوگیری از دخالت مجلس عوام این 
کشور در پیش بُرد »برگزیت«، پیشنهاد تعلیق آن را داده بود که این 
پیشنهاد با حکم ملکه همراه و نهایی شد. به موجب این حکم پارلمان 
این کشور از دوشنبه این هفته تا ۱۴ اکتبر )۲۲ مهر( تعطیل خواهد 
بود، تا طوالنی ترین تعطیلی نماد دموکراسی در انگلیس محقق شود.
بســیاری این اقدام »جانســون« و حکم »الیزابت« را تضعیف 
دموکراسی در این کشور خوانده اند، حتی تظاهرات و گردهمایی های 
متعــددی در اعتراض به این حکــم صورت گرفت، در ادامه همین 
اعتراضات »جرمی کوربین« رهبر حزب کارگر و نماینده مجلس عوام 
در گفت وگو با »اسکای نیوز« گفت: »این شرم آور است. پارلمان باید 
دایر باشــد و دولت را زیر نظر داشته باشد«. او علت این تعطیلی را 

»فرار نخست وزیر از پاسخگویی« خواند.
باید گفت تعلیق پارلمان گرچه محقق شــد، اما نخســت وزیر 
انگلیس را به مقصود خودش نرساند، چراکه او هدفش این بود تا مانع 
جلوگیری احتمالی پارلمان از وقوع »برگزیت« شود، ولی پارلمان در 
روزهای پایانی هفته گذشته طرحی را تصویب کرد تا خروج بدون 
توافــِق مورد تأیید پارلمان را ناممکن  کند، این طرح نخســت وزیر 
انگلیس را ملزم کرد که تا زمان تعیین شده برای خروج از اتحادیه 
اروپا، روز 3۱ اکتبر )9 آبان(، یا به توافقی با اتحادیه اروپا برسد که 
مورد تأیید مجلس اســت، یا از اتحادیه برای مذاکرات دیگر مهلت 
بگیرد و برگزیت را به تعلیق اندازد. این طرح در پایان هفته گذشته 
توسط مجلس اعیان هم تصویب شد و در روز دوشنبه نیز ملکه آن 
را تأیید نهایی کرد، در نتیجه پارلمان پیش از تعلیقش تمام راه های 

»جانسون« را بست تا در عمل تعلیق پارلمان بی اثر شود. 
باید نشســت و دید نخست وزیری که ادعا می کرد حاضر است 
بمیرد ولی یک روز خروج از اتحادیه را باتوافق یا بی توافق به تعویق 
نیاندازد، چه خواهد کرد. کارشناسان حقوقی به نخست وزیر این کشور 
هشدار داده اند که اگر از قانون جدید مربوط به برگزیت سرپیچی کند 
احتمال دارد که حتی با مجازات زندان روبرو شود. حاال باید نظاره 
کرد آیا »بوریس جانســون« زیر حرفش می زند و زندان را به جان 
می خرد؟ یا از تمام ادعاهایش دســت خواهد شست. گفتنی است، 
»برگزیت«)خروج انگلیس از اتحادیــه اروپا( یکی از پیچیده ترین 
بحران های سیاسی انگلیس است که تاکنون دو نخست وزیر یعنی 

»دیوید کامرون« و »ترزا می« را سرنگون کرده است.

مذاکرات صلح آمریکا و طالبان شکست خورد

خونریزی و کشت و کشتار 
تنها دستاورد مذاکرات صلح آمریکا و طالبان

در بحبوحه مذاکرات صلح آمریکا با طالبان )نهمین دور( دونالد 
ترامپ ناگهان شکست مذاکرات را رسما اعالم کرد. این مذاکرات جز 
کشت و کشتار برای مردم افغانستان هیچ رهاورد دیگری نداشت.

آمریکا می گوید از سال ۲۰۱۸ مشغول مذاکره با نمایندگان ارشد طالبان در 
مسیر پیدا کردن راه حلی برای پایان دادن به ۱۸ سال درگیری در افغانستان 
است. البته این کشور به روی مبارک خود هم نمی آورد که حضور نیروهای 
آمریکایی و ناتو در افغانستان خود مهم ترین عامل ناامنی در افغانستان به شمار 
می رود. ضمن اینکه، ریشه تروریست هایی مثل طالبان، داعش و القاعده نیز به 

همین اشغالگری ها بر می گردد.
حاال خبر رسیده در نهمین دور از گفت وگوها بین آمریکا و طالبان دو 
طرف به توافق رسیده بودند که آمریکا از آن خارج شد. طبق این توافق قرار بود 
که آمریکا بالفاصله حدود ۸۶۰۰ سرباز از ۱۴ هزار سرباز کنونی را از افغانستان 
خارج کند. اما به ناگاه رئیس جمهور آمریکا مذاکرات را به هم ریخت و آن را 
پایان یافته اعالم کرد. رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر این که دیدار و مذاکرات 
با گروه طالبان را پایان یافته تلقی می کند، اعالم کرد، کشورش موضوع کاهش 
نیروهایش در افغانستان را بررسی می کند. به گفته او، این تصمیم پس از آن 
گرفته شد که طالبان مسئولیت حمله اخیر در کابل را بر عهده گرفت که در 
جریان آن یک سرباز آمریکایی کشته شد! دونالد ترامپ، گفته تا آنجا که به 
من مربوط می شود، مذاکرات مرده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین در 
توییتی گزارش رســانه های آمریکا در خصوص مخالفت مایک پنس، معاون 
رئیس جمهوری آمریکا و جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید با حضور 
طالبان در آمریکا را »داستانی دروغ« خواند. پیش تر مایک پمپئو، وزیر امور 
خارجه آمریکا گفته بود ادامه مذاکرات با طالبان به این گروه بســتگی دارد. 
در همین حال گزارش ها حاکی اســت که زلمای خلیلزاد نماینده آمریکا در 
گفت وگوهای صلح به واشنگتن فراخوانده شده است. به نظر می رسد، اختالفات 

در کاخ سفید، در این تصمیم ترامپ بی تاثیر نبوده است.
نکته جالب دیگر اینکه از زمان شروع مذاکرات بین طالبان و آمریکا، این 
گروه تروریستی حمالت خود را تشدید کرده و در یک هفته اخیر شهرهای 
مهم افغانستان مورد حمالت طالبان قرار گرفته بود، مسئله ای که این نفِس 
 مذاکرات را با عالمت ســؤال بزرگی مواجه می کرد. طالبان از یک هفته قبل
تا کنون حمالت گروهی  خود را به منظور سقوط برخی فرمانداری ها در تعدادی 
از والیت ها شدت داده است. حمالت این گروه هم زمان با بحث نهایی شدن 
متن توافق نامه  صلح میان آمریکا و گروه طالبان افزایش می یافت. به گونه ای 
که در یک هفته گذشته، این گروه حمالت تهاجمی و گروهی خود را به منظور 
سقوط والیت های قندوز، بغالن و فراه آغاز کرده بود. این حمالت به رغم گذشت 
نزدیــک به یک هفته، فروکش نکرده و هم اکنون هم درگیری ها ادامه دارد. 
همچنین درگیری های پراکنده ای نیز در تخار و بدخشان گزارش شده است.

واکنش طالبان
طالبان اما در واکنــش به تصمیم ترامپ اعالم کرده این تصمیم باعث 
می شــود آمریکایی های بیشتری جان و مال خود را از دست بدهند. طالبان 
بیانیه ای هم صادر و در آن اعالم کرده، تاوان این کار بیش از هر کسی به خود 
آمریکا می رسد، اعتبار آمریکا را متضرر می کند و تلفات جانی و مالی آمریکا 
را بیشتر و نقش آمریکا را در تعامل سیاسی متزلزل معرفی می کند. طالبان 
می گوید به چیزی کمتر از خروج کامل نیروهای آمریکایی قانع نخواهد شد و 
به جنگ ادامه خواهد داد. این دقیقا همان نکته ای است که آمریکا با استناد 

به آن ماندن در افغانستان را توجیه می کند! 
عبداهلل عبداهلل، رئیس  اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان هم اعالم 
کرده، ما به زمینه ای که برای نشست مشترک در کمپ  دیوید مساعد شده 
بود، به عنوان یک فرصت نگاه می کردیم اما متأسفانه تالش های صلح برخالف 
خواست و آرزوی مردم افغانستان، به دلیل افزایش خشونت ها و حمالت طالبان 
و عوامل دیگر مفید واقع نشــد. رحمت اهلل نبیل، رئیس  پیشین امنیت ملی 
افغانستان نیز اعالم کرد: »موضع ما در قبال این توافقنامه جعلی صلح از روز 
اول مشخص بود. وقتش رسیده که طالبان قدم به جلو بگذارد، به خونریزی 
پایان دهد، اعالم آتش بس کند و گفت وگوهای مســتقیم با طرف افغانستان 

را شروع کند.«
سی ان ان مدعی شد

سیا از ترس حماقت های ترامپ 
جاسوس خود در کاخ کرملین را فراری داد

شبکه »سی ان ان« مدعی شده سیا یکی از عوامل خود را که تا 
رده های باالی حکومت روسیه نفوذ کرده بوده، از بیم لو رفتن به دلیل 

حماقت های ترامپ از روسیه خارج کرده و فراری داده است.
ســی ان ان این فرد را »یکــی از بلندپایه ترین منابع مخفی داخل دولت 
روسیه« توصیف کرده و نوشته که سازمان سیا در سال ۲۰۱۷ در عملیاتی 
ســری این فرد را از روسیه خارج کرده است. بنا بر این گزارش، سیا پس از 
آن تصمیم به خروج این فرد گرفته که دریافته »دونالد ترامپ« در دیدار با 
وزیر خارجه و سفیر روسیه، اطالعاتی طبقه بندی شده در مورد سوریه را افشا 
کرده است. همین مسئله این آژانس اطالعاتی آمریکا را نگران کرده که مبادا 
ترامپ ناخواسته اطالعات نفوذی آمریکا را لو داده و جان او را به خطر بیاندازد.
 به گزارش فارس، عالوه بر این، »مایک پمپئو« که در آن زمان ریاست 
سیا را بر عهده داشت، عنوان کرده که اطالعات زیادی در مورد این فرد در 
حال انتشار است و امکان لو رفتن وی وجود دارد.. سی ان ان نوشته در مورد 
این نفوذی اطالعات بیشتری دارد، اما از آنجا که ممکن است این اطالعات 

به لو رفتن هویت او منجر شود، آنها را منتشر نمی کند. 
واکنش روسیه

همزمان »دیمیتری پسکوف« سخنگوی کاخ کرملین روسیه، به دنبال 
جنجال های رســانه ای درباره این خبر اعالم کــرده که این فرد »دیمیتری 
 اســمولنکوف« بوده و چندین ســال قبل از کار در دولت اخراج شــده بود.

» پســکوف« دیروز در مسکو ضمن تایید برخی گزارش ها درباره هویت این 
»نفوذی ســیا«، ارتباطات او با مقام های ارشد دولت روسیه را تکذیب کرده 
است. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفته: »)اسمولنکوف( چندین سال 
قبل طبق فرمانی داخلی از کار اخراج شده بود. او هیچ منصب عالی رتبه  و یا 
مناصب منتسب به رئیس جمهوری نداشت. همه این گمانه زنی ها در رسانه های 

آمریکایی چیزی بیش از داستان های عامه پسند نیستند«.

پیام عاشورایی سید حسن نصراهلل

امام خامنه ای، حسین)ع( زمان است
لحظه ای تنهایش نمی گذاریم

سرویس خارجی-
رهبر حــزب اهلل لبنان در ســخنرانی  خود به 
مناســبت عاشــورا اعالم کرد »در هیچ شرایطی 
رأِس محوِر مقاومت، رهبر، ســید و حسین زمان، 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، را تنها نخواهیم 
گذاشت«. او سپس رهبر انقالب را »فرمانده خیمه گاه 
امروز مقاومت« خواند و گفت: »اقدام علیه ایران با 
مقاومت ما روبرو خواهد شد و تمام منطقه را درگیر 

خواهد کرد«.
»سید مقاومت« در حالی سخنرانی عاشورای خود را 
ایراد کرد که این جنبش هفته گذشته در حمله به مواضع 
رژیم صهیونیســتی، چند نظامی صهیونیســت را هالک 
و روز دوشــنبه هفته جاری یک پهپاد صهیونیســت ها را 
در مرزهای لبنان با فلســطین اشــغالی ساقط کرد. حاال 
به گزارش تلویزیون المنار نصراهلل در ســخنرانی سه شنبه 
خود به مناسبت عاشورای حسینی )ع( گفته: »این حضور 
گســترده، بیان کننده لبیک شما به آن ندای تاریخی در 

روز دهم ماه محرم الحرام در قلب صحرای کربالست...«.
مقاومت در فلسطین، یمن و بحرین

سید حسن نصراهلل در این سخنرانی با اشاره به »آرمان 
فلسطین« گفت: »فلسطین، موضوع اصلی ماست... ما راهی 
جز مقاومت برای آزادسازی فلسطین نداریم. ما تعهد ابدی 
خود به آرمان فلسطین را بار دیگر اعالم می کنیم هر چند 
که این موضع برای ما هزینه زیادی داشــته است اما باید 
بگوییم که آرمان فلسطین، نقطه اتکای اصلی برای مقابله 

با پروژه آمریکایی اسرائیلی در منطقه است«.
نصــراهلل یمن را هم »نماد مظلومیت« خواند و گفت: 
»جنگ علیه یمن در ســایه سکوت دنیا و شراکت آمریکا 
و انگلیس ادامه دارد و زنان و بچه های یمنی با سالح این 
کشورها کشته می شــوند. ادامه جنگ عربستان و امارات 

برای آنان چیزی جز شکست و... عذاب در قیامت نخواهد 
داشت«. او در مورد قصد عربستان و امارات در یمن نیز این 
طور گفت که: »این ها با هدف تجزیه یمن و برای تضعیف و 
استضعاف آن است... وقتش رسیده که همه یمنی ها بدانند 
که حقیقت اهداف ســعودی و اماراتی در یمن چیست و 
از تکیه بر اردوگاه متجاوزان دســت بردارند وسالح شان را 
زمین بگذارند و وارد گفت وگوی ملی شوند و یمن یکپارچه 

خود را پس بگیرند«.
نصراهلل سپس به تحوالت بحرین پرداخت: »در بحرین 
مردم هنوز در رنج هســتند... میزبانی بحرین از کنفرانس 
اقتصادی معامله قرن علیه فلسطین، خیانتی دیگر بود که 
از خود نشان داد. امروز خطاب به مردم بحرین می گوییم که 
شما با انقالب مسالمت آمیز و فریادهایتان، جهاد بزرگی در 
راه خدا می کنید. جهاد بزرگ شما به ثمر خواهد نشست«. 
دبیر کل حزب اهلل به سالح تحریم  آمریکا هم پرداخت 
و گفت: »این تحریم ها ظالمانه اســت. این تحریم ها علیه 
ایران و سوریه و جنبش های مقاومت در فلسطین، لبنان و 

عراق، تجاوزی است که دولت آمریکا بعد از شکست در دو 
جبهه تحمیل می کند. )شکست( اول جنگ های اسرائیل 
در فلسطین و لبنان و دوم، شکست آمریکا در جنگ های 
نیابتی که از طریق گروه های تکفیری در لبنان، سوریه و 

عراق آغاز کرد«.
رژیم پوشالی صهیونیستی

او دربــاره تجاوز هوایی رژیم صهیونیســتی به خاک 
کشورش هم صحبت کرد و گفت:»تجاوز اخیر به ضاحیه 
و ارســال پهپادهای بمب گذاری شده تجاوزی بزرگ بود. 
موضع رسمی، سیاسی و مردمی لبنان قوی و خیلی بزرگ 
بود. مقاومت هم پاسخ داد. یک پاسخ در عمق مرز فلسطین 
اشغالی بود و یک پاسخ ساقط کردن پهپاد اسرائیلی بود. 
امروز بر خالف همه تهدیدها ما قدرت بازدارندگی خود را 
که از لبنان حفاظت می کند، تقویت کردیم... اخیراً ما شاهد 
آدمک هایی بودیم که ارتش اسرائیل در خودروهای نظامی 
در مرز گذاشته بود تا حزب اهلل را فریب بدهد. فرض کنیم 
که شما فریب دادید. نکته مهم این است که ارتشی که تا 

دیروز می گفتید شکست ناپذیر است امروز این قدر سست 
و ضعیف شده که روی به کارهای هالیوودی شبیه فیلم های 

سینمایی آورده است«.
کنار ایرانیم

سید حسن نصراهلل در پایان سخنان خود به تهدیدها 
علیه ایران پاســخ داد و گفت که »ما هر گونه جنگ علیه 
ایران را جنگی علیه کل محور مقاومت می دانیم که خیلی 
از کشورها را نابود خواهد کرد... در روز عاشورا موضع خود 
را به عنوان بخشی از محور مقاومت بار دیگر صراحتاً اعالم 
می کنیــم و می گوییم ما بی طرف نیســتیم. آنان که فکر 
می کنند این جنگ احتمالی، پایان محور مقاومت اســت، 
بداننــد که این جنگ احتمالی پایان اســرائیل و هیمنه 
آمریکا در منطقه خواهد بود. این محور که در رأس آن امام 
خامنه ای ایستاده، اینجا به دنیا اعالم می کنیم که آیت اهلل 
العظمی سید علی خامنه ای سید ما و رهبر ما، حسین زمان 
ماست... به آقا، سید و رهبر خود می گوییم، ای حسین زمان 
ما، همچنان  که یاران امام حسین در شب عاشورا گفتند، ما 
هم می گوییم که واهلل ای سرور و امام ما، اگر همه ما کشته 
شویم و بدانیم که کشته می شویم و ما را می سوزانند سپس 
زنده می شویم و این کار را هزار بار با ما بکنند، ای حسین 
زمانه، تو را تنها نخواهیم گذاشــت... ما در این محور، جز 
پیروزی، عزت و حفظ مقدسات و حاکمیت خود ندیدیم«.

او دوشنبه شب نیز گفته بود: »فرمانده خیمه گاه امروز 
ما، امام خامنه ای اســت و مرکز خیمه، جمهوری اسالمی 
ایران است و آمریکا تالش می کند آن را محاصره کند...به 
امام خامنه ای می گوییم که ]ای[ پسر حسین، تو را مقابل 
آمریکا و اسراییل تنها نمی گذاریم« و اشاره کرده بود »در 
صورتی که اقدامی علیه جمهوری اســالمی ایران صورت 
گیرد، تمام منطقه درگیر می شــود و نیروهای مقاومت به 

آن پاسخ می دهند«.

کره شمالی تقریبا هر روز مشغول آزمایش های 
نظامی و موشکی است و این در حالی است که 
دولت ترامپ با نیم نگاهی به انتخابات پیش رو 
از بیم اینکه مبادا مذاکرات به در بسته بخورد، 
تنها به التماس از پیونگ یانگ برای بازگشت به 

مذاکرات می پردازد.
کــره شــمالی ســه شــنبه گذشــته و در میان 
درخواست های آمریکا برای ادامه مذاکره، بار دیگر دو 
موشک آزمایش کرد. این موشک ها در شهر کائچون در 
استان پیونگان در جنوب کره شمالی آزمایش شده اند.

به گفته فرماندهی ارتش کره جنوبی هر دو موشــک 
حدود 33۰ کیلومتر به پرواز در آمدند. به نظر می رسد 
کره شمالی رویکرد خود را همانند آمریکا دو گانه کرده 
یعنــی در عین حال که بر لزوم مذاکره تاکید می کند 
اقدام به آزمایش موشکی هم می کند. در طرف مقابل 
آمریکایی ها اما تنها به خواهش و تمنا از کره شــمالی 
برای بازگشت به میز مذاکره مشغولند چرا که ترامپ 
به نتیجه رساندن مذاکره با کره شمالی، برای پیروزی 

در انتخابات را حیاتی می داند.
 در همیــن رابطــه فرســتاده ویــژه آمریــکا به

کره شمالی در یک سخنرانی گفت کره شمالی قبل از 
آنکه دیر شود به میز مذاکره بازگردد. به گزارش ایسنا، 
به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، استفان بیگان، در 
دانشگاه میشیگان گفت: ما خطاب به کره شمالی تصریح 
کرده ایم که آماده تعامل با آنها به مجرد شنیدن تمایل 
متقابل آنها برای این امر هستیم. ما آمادگی داریم اما 
نمی شود که برای این منظور تنها ما اقدام کنیم.ما باید 
به شکلی فشرده مذاکرات را به جریان بیندازیم.»مایک 
پمپئو« وزیر خارجه آمریکا نیز ابراز امیدواری کرده که 
طی روزها و هفته های آینده واشنگتن و پیونگ یانگ 

به مذاکرات خلع سالح اتمی بازگردند. مایک پمپئو یک 
شنبه شب در مصاحبه با شبکه »ای بی سی نیوز« گفت: 
»ما می دانیم که کیم جونگ اون به تعهد خود برای خلع 
سالح اتمی ادامه می دهد و امیدواریم که طی روزها و 
شــاید هفته های آینده به میز مذاکره با آنها برگردیم. 
 ایــن بهترین نتیجه اســت.« وی در ادامه مصاحبه با 
ای بی ســی نیوز افزود: »من فکر می کنم دونالد ترامپ 
خیلی ناامید خواهد شــد اگر کیم جونگ اون به میز 
مذاکره بازنگردد یا آزمایش های موشکی انجام دهد که 

مغایر با توافقات صورت گرفته است.«

کره شمالی فریب نخورد         آمریکا حرص می خورد

همزمان با عزاداری میلیون ها عاشق و دلباخته 
حسینی در سراسر جهان شیعیان مظلوم کشمیر 
و بحرین ســرکوب و در افغانستان و نیجریه نیز 

وحشیانه عزاداران را قتل عام کردند.
میلیون ها عاشــق و دلباخته حســینی در سرتاسر 
جهان امســال نیز مثل سال های گذشــته در تاسوعا و 
عاشورای حســینی زیر پرچم حضرتش گرد هم آمده و 
برای مظلومیت شهید دشت کربال و یاران باوفایش اشک 

ماتم ریختند.
 دیروز مســاجد، تکایا، حســینیه ها، مراکز اسالمی 
و حتی خیابان ها در بســیاری از کشورها صحنه حضور 
گسترده مردم با پرچم ها و سربندهای یا حسین)ع( بود. 
اوج این حضور در کربال و بین الحرمین بود که میلیون ها 
عزادار از کشــورها، ادیان و ملیت های مختلف حرم امام 
حسین)ع( و حضرت عباس قمر منیر بنی هاشم را همچون 
نگینی در انگشــتر گرفته و بــه دور آن می چرخیدند به 
گفته »میر مسعود حسینیان« سرکنسول ایران در کربال 
از کشور عزیزمان ایران نیز بیش از ۱۰۰ هزار زائر ایرانی 
در مراســم تاسوعا و عاشورای حسینی در کربالی معلی 

حضور داشتند. 
نیروهای بسیج مردمی امسال نیز مسئولیت جلوگیری 
از حمالت احتمالی تروریســت های تکفیری را بر عهده 
داشــتند و عــزاداری مردم در شــهرهای مقدس عراق 
بــدون کوچک ترین حادثه امنیتی برگزار شــد. تنها در 
شهر» الصویره« در شمال استان واسط تکفیری ها به دنبال 
حمله تروریستی به عزاداران حسینی بودند اما نیروهای 

واکنش سریع عراق این حمله را ناکام گذاشتند. 
۳۱ شهید و ۱۰۰ زخمی

 در ازدحام کربال
از ســوی دیگــر منابع پزشــکی عراق نیــز اعالم 
کرده اند متاســفانه به دلیل ازدحام گســترده عاشقان 
 و دلباختــگان اباعبداهلل الحســین)ع( در کربال بیش از

3۱ نفر شهید و حدود ۱۰۰ نفر هم زخمی شده اند. 
مراسم هروله در عراق را »ركضة طویریج« مي نامند، 
این مراسم هر ساله ظهر عاشورا از منطقه »قنطرة السالم« 
)پل صلح( به ســوي مرقد امام حسین علیه السالم آغاز 
مي شود و مسافت آن حدود دو کیلومتر است که عزاداران 
هنگام برگزاري این مراســم شــعارهایي مثل »لبیک یا 

حسین« سر مي دهند.

نیجریه
در نیجریه اما نیروهای ارتش این کشور که از دولت 
وهابی سعودی دســتور می گیرند عزاداران حسینی را 
به خاک و خون کشــیدند. بر اســاس گزارش ها در پی 
تیراندازی نیروهای امنیتی نیجریه به دسته های عزاداری 
روز عاشورا در برخی مناطق این کشور ده ها تن از عزاداران 
شــهید یا زخمی شدند. آمارهای ضد و نقیضی تا لحظه 
تنظیم این خبر از تعداد شهدا و مجروحین مخابره شده 
اما تصاویر منتشــره حکایت از گســتردگی حمالت به 
عزاداران حسینی بوده است. شهرهای شیعه نشین کادونا، 
باوچی، ســوکوتو، کاتســینا، گومبی از جمله شهرهای 
شیعه نشــین هســتند که دیروز مورد تهاجم نیروهای 

امنیتی قرار گرفتند.
صفحه جنبش اسالمی نیجریه در توئیتر در این باره 
اعالم کرده: ســه نفــر در جریان تیرانــدازی نیروهای 
امنیتــی بــه موکب های عاشــورایی در چنــد منطقه 
نیجریه شــهید و دهها نفر دیگر زخمی شدند. جنبش 
اســالمی نیجریه درباره جزئیات تیراندازی به عزاداران 
گفــت: یک تیم مشــترک ارتش و پلیــس نیجریه به 
سمت شــرکت کنندگان در یک موکب عاشورایی برای 
گرامیداشت شهادت حضرت امام حسین )ع(  در منطقه 
کادونا تیراندازی کرد که به شــهادت فوری سه برادر و 

زخمی شدن دهها نفر دیگر منجر شد.
پلیــس نیجریه در ایالت کاتســینا نیز به ســمت 
هواداران شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان این کشور 
که برای برگزاری مراسم عاشورا در مرکز این ایالت تجمع 
کرده بودند، تیراندازی کرد. برخی اطالعات نیز از زخمی 
شدن شمار دیگری در ایالت های دیگر نظیر کومبی و ایلیال 
و پاوچی در جریان تیراندازی به مواکب حسینی )ع( خبر 
می دهند. جنبش اسالمی نیجریه می گوید: این اقدامات در 
چارچوب موج اقدامات مسئوالن علیه فعالیت دینی این 
جنبش صورت می گیرد.جنبش اسالمی تصاویری نیز از 
مواکب عاشــورایی در ایالت پوچی قبل از حمله ارتش و 
نیروهای پلیس نیجریه را منتشر کرد. در این حمله ده ها 

نفر زخمی و صدها نفر دیگر بازداشت شدند. 
کشمیر

از کشمیر تحت کنترل هند نیز خبر می رسد نیروهای 
دولتی عزاداران حسینی را به شدت سرکوب کرده اند. به 
گزارش تسنیم، به رغم اعالم حکومت نظامی و مخالفت 

دهلی نو و تالش برای جلوگیری از برگزاری دســته های 
عزاداری مردم کشــمیر با بســتن سربندهای »لبیک یا 
حســین)ع(« به خیابان ها آمده و در ســوگ جگر گوشه 
رسول خدا )ص( نشستند. گزارش ها حاکی است نظامیان 
هندی با یورش به عزاداران حسینی ده ها نفر را بازداشت 
و آنها را مورد ضرب و شتم شدید قرار  دادند. بنا به اعالم 
منابع میدانی در شهر سرینگر مرکز کشمیر اشغالی حداقل 
۱۲ نفر از عزاداران توســط ارتش هند زخمی شده و به 
دلیل شدت جراحات در بیمارستان بستری شدند. نظامیان 
هندی ده ها نفر از عزاداران حســینی را بازداشت کرده و 
آنها را به مکان های نامعلومی منتقل کرده اند. مسلمانان 
کشــمیری با سر دادن شعارهای »لبیک یا حسین)ع( و  
ای ظالمان و متجاوزان از کشــمیر ما خارج شــوید« در 
مقابل گلوله های نیروهای نظامی هند سینه سپر کردند.

 مقام های هند قبال اعالم کرده بودند که امسال مردم 
جامو و کشمیر اجازه برگزاری عزاداری محرم را به جز در 
حسینیه ها یا اماکن مذهبی ندارند، مقام های ایالت عمدتا 
مسلمان نشین»تامیل نادو« همچنین در اقدامی مضحک 
اعالم کرده بودند که روز عاشورا را از ۱۰ سپتامبر به ۱۱ 
سپتامبر انداخته اند. دست کم ۲ میلیون نفر از جمعیت 

۱۲ میلیونی کشمیر هند، شیعه هستند.
افغانستان

مراسم عاشورای حسینی در افغانستان نیز در میان 
تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. مردم شیعه و اهل سنت 
افغانستان با حضور در مساجد و حسینیه های این کشور 
در مراسم عزاداری عاشورای حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( 
شرکت کردند. با وجود این و همزمان با عزاداری شیعیان 
به مناسبت عاشــورای حسینی، دو انفجار در شهر های 
مزار شــریف و غزنی افغانســتان به وقوع پیوست. بنابر 
اعالم پلیس افغانســتان، مواد منفجره کار گذاشته شده 
در یک دوچرخه در یک کیلومتری زیارتگاه موســوم به 
»ســخی«  بزرگ ترین محل برگزاری مراسم عاشورای 
حسینی در شهر مزار شریف، منفجر شد. هنوز از تلفات 
احتمالی این انفجار گزارشی منتشر نشده است. همچنین 
انفجار دیگری در میدان مرکزی شهر غزنی روی داد، اما بر 
اساس گزارش ها این انفجارها تلفاتی درپی نداشته است. 
در پاکستان نیز مراسم عاشورای حسینی با شکوه تمام 
برگزار شد. گفتنی اســت طبق قانون اساسی پاکستان 
روز تاســوعا و عاشورا تعطیل رسمی است و تمام مردم 

کشــور خود را در عزای فرزند رسول خدا )ص( شریک 
می دانند. دولت پاکستان نیز با اتخاذ برخی تدابیر ویژه 
و بستن سیگنال های موبایل تالش خوبی را برای تامین 

امنیت عزاداران حسینی به انجام رساند.
بحرین

شــیعیان بحرین نیز مراسم عاشورای حسینی را در 
میان تدابیر شدید امنیتی برگزار کردند. رژیم آل خلیفه 
طی روزهای گذشــته بسیاری از نمادهای عاشورایی را 
تخریب کرده بود و با ایجاد رعب و وحشت تالش داشت 
از حضور مردم در عاشــورای حسینی جلوگیری کند با 
وجود این، گزارش ها از برگزاری مراسم عزاداری در نقاط 
مختلف منامه پایتخت در روز عاشورا حکایت دارد. مرکز 
حقوق بشــر بحرین در گزارشی اعالم کرد که از ابتدای 
ماه محرم تاکنون، رژیم بحرین ۴9 بار حقوق شهروندان 
شیعه این کشور را نقض کرده است. براساس این گزارش، 
احضار علما و مداحان، بازجویی و تهدید آن ها، تخریب و 
جمع آوری نمادهای عاشورایی در ۱۰ منطقه  این کشور 
از موارد نقض حقوق بشــر ماه محرم بوده است. در این 
مدت پنج مداح و برخی از مسئوالن حسینیه های بحرین 

نیز توسط نهادهای امنیتی احضار شده اند.
یمن 

شــهرهای صنعــاء و صعــده در شــمال یمن نیز 
 شــاهد ده ها هزار عزادار حســینی بود که تحت شعار 
»تضحیه وانتصار« )فداکاری و پیروزی( به خیابان ها آمدند 
و با در دست داشــتن پالکاردهایی که روی آن نوشته 
شده بود »هیهات منا الذله« و »هیهات الذله هیهات یا 
عمالء الوالیات« )ذلت از ما دور اســت، مزدوران ایاالت ( 
و »ســنواصل درب الحسین« )مسیر حســین را ادامه 
خواهیم داد(، علیه آمریکا و عربستان سعودی نیز شعار 
دادند. به گزارش شــبکه خبری المسیره یمن، حاضران 
شعارهایی نیز علیه آمریکا سر دادند و گفتند »صامدین و 
صامدین... لن نخضع لألمریکیین« )استواریم، استواریم... 
مقابل آمریکا سر خم نمی کنیم( تأکید کردند که »عاشورا 
انقالب آزادگان و برای امت، راه و مسیر درست است« و 
»انقالب علیه استکبار، فداکاری و پیروزی است«. حاضران 
در مراسم عاشورایی در یمن همچنین بر حمایت خود از 
مردم و آرمان فلسطین و مقابله با »دشمن صهیونیست« 
تأکید و از مقاومت در لبنان و اقدامات اخیر او علیه رژیم 

صهیونیستی حمایت کردند.

ظهر عاشورا، سرکوب و کشتار شیعیان در هند، بحرین، نیجریه و افغانستان


