
محاصره نظامی کشمیر هند
70 روزه شد

۷۰ روز از آغاز محاصره نظامی کشمیر هند توسط 
دولت این کشور گذشت و همچنان مردم و رهبران این 

ایالت در حبس خانگی به سر می برند.
اگر چه چند روز پیش اعالم شــد مســدودیت سرویس 
اینترنــت و تلفن همراه کشــمیر رفع شــده امــا، محاصره 
نظامــی این ایالت همچنــان ادامه دارد. ضمــن اینکه خبر 
رسیده برخی شهرهای کشمیر همچون »بدگام«، »پلواما«، 
»گاندربل«، »شوپیان«، »باندی پورا« و »بارا موال« همچنان 

 با قطعــی ســرویس مخابرات و وســایل ارتباطــی مواجه 
هستند. 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از »ای.آر وای نیوز«، دولت 
دهلی نــو علیرغم حکم دادگاه عالی این کشــور مبنی بر لغو 
فــوری حکومت نظامی در کشــمیر هنوز تمام مســیرهای 
مواصالتی به منطقه را مسدود نگه داشته است. گفته می شود، 
برقراری حکومت نظامی هند خســارتی بالغ بر 900 میلیارد 

روپیه به ساکنان کشمیر تحمیل کرده است. 

آمریکا با یک میلیارد دالر بدهی
بزرگ ترین بدهکار سازمان ملل است

آمریکا با بیش از یک میلیارد دالر بدهی به سازمان 
ملل، بزرگ ترین بدهکار به این سازمان است. سازمان ملل 
اخیراً درباره کسری شدید بودجه اش هشدار داده و گفته 

بود، به دنبال اجرای سیاست های ریاضتی است.
وضع مالی سازمان ملل به قدری وخیم است که طبق گفته 
»گوترش« دبیرکل این ســازمان، بودجه آن تا پایان همین سال 
کفاف خرج و دخل ها را می دهد. در نامه ای که دبیرکل به مدیران 
این ســازمان نوشــته بود، آنان را به صرفه جویی و پیگیری یک 

سیاست ریاضتی ملزم کرده بود تا بتوانند از محل صرفه جویی ها 
حقوق کارمندان خود را تأمین کنند. طبق گزارش هیئت آمریکا 
در ســازمان ملل، واشنگتن هنوز ۳۸۱ میلیون دالر بدهی قبلی 
خود را با سازمان ملل تسویه نکرده و امسال نیز ۶۷۴ میلیون دالر 
از بودجه این ســازمان را به آن پرداخت نکرده است. به گزارش 
ایسنا، آمریکا که از میان ۱9۳ عضو این سازمان، بیشترین سهم 
را در تأمین بودجه آن دارد، مدت ها در پی آن بوده که ســازمان 

ملل را برای کنترل هزینه هایش تحت فشار قرار دهد.
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ائتالف سعودی طی 3 روز گذشته
75 نوبت بر سر مردم یمن بمب ریخت

سرویس خارجی-
نیروهای مسلح یمن دیروز با اعالم اینکه یمن طی ۷2 ساعت 
گذشته بیش از ۷5 بار هدف حمله هوایی ائتالف سعودی قرار گرفته 
است، تاکید کردند ادامه تجاوز ائتالف در سایه ادعای آن برای صلح 

بی جواب نمی ماند.
پس از عملیات موفق انصاراهلل یمن علیه شــرکت ملی نفت عربستان 
)آرامکــو( و عملیات زمینی »نصر من اهلل« در نجران، انقالبیون یمن طرح 
صلحی را به عربســتان مبنی بر آتش بس فراگیر پیشنهاد دادند. در مورد 
واکنش ریاض به این طرح، خبرهای ضد و نقیض زیادی منتشــر شــد اما 
رســانه های غربی اعالم کردند که عربستان این طرح صلح را پذیرفته و به 
دنبال خروج آبرومندانه از جنگ یمن اســت. اما با این وجود خبر رسیده 
که، ائتالف سعودی همچنان به حمالت خود علیه مردم بیگناه یمن ادامه 

داده و غیرنظامیان را همچنان قتل عام می کنند.
سرتیپ »یحیی سریع«، سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن در این 
ارتباط اعالم کرده ائتالف سعودی و امارات همچنان به تشدید تجاوز نظامی 
و محکم تر شدن محاصره علیه یمن ادامه می دهند. به گزارش فارس، وی 
دیروز در فیس بوک نوشــت: »این ائتالف طی ۷2 ساعت گذشته بیش از 
۷5 حمله هوایی به خانه ها و مزارع شــهروندان در اســتان صعده و مرزها 
انجام داد. در همین حال ائتالف و نیروهای مزدور آن ده ها بار در جبهه های 

مختلف دیگر هم تالش برای پیشروی نظامی داشته اند«.
طبق اعالم رســانه های یمنی، نیروهای مســلح یمن اول هفته جاری 
قــول دادند به هر گونه اقدام خصمانــه ائتالف و مزدورانش حتی اگر یک 
حمله باشد جواب دهند. آنها تاکید کردند صلح با عمل و نه حرف به دست 
می آید. مزدوران ائتالف ســعودی با نقــض روزانه و مداوم توافق آتش بس 
در الحدیده که به موجب توافق سوئد حاصل شده بود به هدف قرار دادن 
شهرها و روستاهای این استان ادامه دادند. براساس گزارش های رسیده از 
استان الحدیده شامگاه یکشنبه، مزدوران ائتالف با ۴ گلوله خمپاره جنوب 
شهر التحیتا را نیز هدف قرار دادند. جنوب شهر حیس هم هدف دو گلوله 
خمپاره قرار گرفت. مزدوران ائتالف ســعودی همچنین اموال و خانه های 
شهروندان را به رگبار بستند. منطقه کوهستانی شهر التحیتا هم هدف سه 

گلوله خمپاره و تیربار مزدوران ائتالف سعودی قرار گرفت.

پیروزی قاطع نامزد ضدصهیونیست 
در انتخابات ریاست جمهوری تونس

سرویس خارجی-
»قیس ســعید« که مواضع ضدصهیونیستی اش طی 
روزهای گذشته بازتاب گسترده ای داشت، با کسب اکثریت 

آراء پیروز انتخابات ریاست جمهوری تونس شد.
انتخابات ریاســت جمهوری تونس با دو نامــزد به دور دوم 
کشــیده شــده بود که در این دور، »قیس سعید« با کسب ۷2 
درصد کل آراء توانســت رقیب خود را به سختی شکست دهد. 
او اخیرا در یک مناظره تلویزیونی گفته بود: »عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیســتی خیانتی بزرگ اســت و خواستاران ایجاد 
رابطه با رژیمی که ملتی را ســرکوب و آواره کرده است، بایستی 

محاکمه شوند«. 
تلویزیون رســمی تونس اعالم کرده »قیس ســعید«، نامزد 
مستقل و اســتاد حقوق )قانون اساسی( در دانشگاه این کشور، 
با کســب ۷۶ درصــد آراء در برابر »نبیل قــروی« با 2۳ درصد 
آراء پیروز شده اســت. گفته می شود »سعید« نزدیک به حزب 
»النهضه« اســت. پس از اعالم نتایج، جنبش فلسطینی حماس 
پیروزی »قیس سعید« را به او تبریک گفته است. به گزارش ایسنا، 
حماس در بیانیه خــود آورده: »پیروزی او در انتخابات حمایت 
گســترده  از مسئله فلسطین و مسائل عادالنه است«. همچنین، 
هزاران تن از حامیان »قیس ســعید« در مرکز تونس به جشن و 

پایکوبی پرداختند.
»نبیل قروی« نامزد شکســت خورده ریاست جمهوری تونس 
نیز به شکست خود اذعان کرد و در توجیه شکستش گفت، او از 
هرگونه برقراری ارتباط با رأی دهندگان محروم بود. گفتنی است 
که او تا چند روز پیش از برگزاری دور دوم، به اتهام فســاد مالی 
و پولشویی، در زندان به سر می برد، از جمله اتهامات او ارتباط با 

»آری بن مناشی« افسر سابق موساد است!

اتحاد بزرگ

ُکردها با دمشق متحد شدند
پیشروی ارتش سوریه به سمت مرز ترکیه

وزیر دادگستری کره جنوبی که ماه گذشته به این سمت 
منصوب شده بود، پس از لو رفتن تخلف همسرش و برخی 
فعالیت های مشکوک خود و تحت فشارهای گسترده مردمی 

سرانجام مجبور به استعفا شد.
»چو کوک«، وزیر دادگســتری کره جنوبی با صدور بیانیه ای 
ضمن عقب نشــینی در برابر خواسته های مردم خبر کناره گیری 
خود را رسما اعالم کرد. وی در این بیانیه اعالم کرده: »اصالحات 
در زمینه پیگردهای قانونی، ماموریت من به عنوان یک نخبه بود. 
اما یک رویداد غیرقابل تصور رخ داد و من مجبور شــدم دولت را 

ترک کنم«.
روز یکشــنبه، مردم کره جنوبی در ادامه روند اعتراضی این 
روزهــای خود علیه »چو کوک«، در نقاط مختلف این کشــور از 
جمله سئول به خیابان ها سرازیرشــده و خواستار استعفای وی 
شده بودند، منتقدان »چو کوک«، ضمن اعتراض به فعالیت های 
مالی مشکوک وی ناراحتی خود را در رابطه با پذیرش غیرقانونی 
دختر وزیر در یکی از بهترین دانشگاه های سئول ابراز می کردند. 
یکــی از معترضان در ایــن دور از تظاهرات گفت: »از اینکه وزیر 
دادگستری تا چه چقدر ریاکار است، عصبانی هستم. می خواهم او 
کناره گیری کند. مون جائه این به حرف هیچکس گوش نمی دهد 
جز حامیانش«. یکی از اساتید دانشگاه »چونگ آنگ« در سئول هم 
با لحنی اعتراض آمیز ابراز کرده بود: »این رسوایی به یک درگیری 
سیاسی گسترده تبدیل شده است. وزیر دادگستری و مسئله اصالح 
پیگرد قانونی همچون کاتالیزوری برای مردم شده است تا اقدامی 

علیه تمامی اقدامات نامناسب دولت انجام دهند«.
معترضان در این دور از تظاهرات از دولت سئول خواسته  بودند 
تا اصالحاتی را که قول داده، انجام دهد. این وعده های اصالحاتی 
شــامل مواردی همچون نظارت بیشتر بر تحقیقات دادستان ها و 
ممنوعیت بازجویی های طوالنی مدت بوده اســت. گفتنی است، 
»مون جائه این« به علت وضعیت نامناســب و متزلزل اقتصادی 
در کشــورش و بن بســت دیپلماسی با کره شــمالی با نارضایتی 
عمومی روبروســت. بر اساس نظرسنجی موسسه »گالوپ«، طی 
هفته اخیر میزان محبوبیت رئیس جمهوری این کشور ۴۳ درصد 

سقوط کرده است.

وزیر دادگستری کره جنوبی سرانجام
تحت فشارهای مردمی استعفا کرد

کوتاه از سراسر جهان

اکوادور
ایســنا: مذاکره رئیس جمهور اکوادور با رهبران بومی برای پایان دادن 
به اعتراضات سراسری در این کشور به نتیجه رسید. دو طرف بر سر پایان 
دادن اعتراضــات و لغو حذف یارانه ســوخت توافق کردند. »لنین مورنو«، 
رئیس جمهور اکوادور گفته بود که حکم جنجالی خود را برای حذف یارانه 
سوخت که اعتراضات گسترده ای را در سراسر این کشور برانگیخته، بررسی 
خواهد کرد. دولت مورنو بــه دنبال مذاکرات طوالنی با  رهبران معترضان 

و نمایندگان مردم بومی اکوادور، اجرای این حکم جنجالی را لغو کرد.
اسپانیا

اسپوتنیک: سران استقالل طلبان منطقه »کاتالونیا« اسپانیا در دادگاهی 
که روز دوشــنبه برگزار شد، به حبس طوالنی مدت محکوم شدند. در این 
دادگاه، ۱2 نفر از ســران استقالل طلبان کاتالونیا به جرم تالش برای جدا 
کردن این منطقه از اســپانیا در سال 20۱۷ میالدی، محکوم به حبس و 
تبعید شدند. سنگین ترین حکم این دادگاه را »اوریل جانکراس« معاون سابق 
رئیس دولت محلی دریافت کرده و به ۱۳ سال حبس محکوم شده است. 

ترکیه
 رویترز: با شدت گرفتن تهدید کشورهای غربی و اروپایی برای تحریم 
ترکیه به دلیل عملیات نظامی این کشور در شمال سوریه، دبیرکل ناتو دیروز 
درباره تشــدید تنش ها در منطقه ابراز نگرانی کرده است. »استولتنبرگ« 
در نشســت »مجمع پارلمانی ناتو« در لندن گفت: »عملیات نظامی ترکیه 
در شمال ســوریه، خطر تشدید تنش ها در این منطقه را به همراه دارد«. 
دبیرکل ناتو جمعه هفته گذشته در جریان سفر به آنکارا، با مقام های ترکیه 

دیدار و درباره عملیات ترکیه در سوریه رایزنی کرده بود.
فلسطین

فلسطین الیوم: »گابی اشکنازی« رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش رژیم 
صهیونیستی، به ناتوانی این رژیم در نابودی جنبش حماس اذعان کرد. وی 
گفت که تل آویو هیچ طرح و برنامه ای برای نابودی جنبش حماس در غزه 
ندارد. اشکنازی اعتراف کرد: در پایان سال 200۸ و سال 2009 گفت و گوهای 
مفصلی با مقامات سیاسی در مورد نابودی حماس در نوار غزه انجام شده 
بود، اما وقتی به روز بعد از آن فکر کردیم، از تصمیم خود پشیمان شدیم.
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سرویس خارجی-
وزیر دفاع آمریکا بدون توجه به تهدیدهای 
پنتاگون درخصوص روند  اعالم کرده  ترامپ 
با  همکاری  آماده  رئیس جمهور  اســتیضاح 

مجلس نمایندگان این کشور است. 
فرایند اســتیضاح ترامپ در کمیته های ۶ گانه 
مجلس نمایندگان آمریکا به سرپرستی »آدام شف« 
رئیس کمیته قضائی این کشــور در حال رسیدگی 
است. کاخ ســفید هفته گذشته با صدور بیانیه ای 
اعالم کرده بود با تحقیقات درخصوص اســتیضاح 
ترامپ همکاری نخواهد کــرد. مایک پومپئو وزیر 
خارجه نیز موضع مشــابهی را اتخاذ کرد اما ظاهرا 
وزیر دفاع آمریکا پشت ترامپ را خالی کرده و صراحتا 
گفته آماده همکاری با مجلس نمایندگان درخصوص 
اســتیضاح اســت و این در حالی اســت که دولت 
دونالد ترامپ همواره ســعی داشته تا مانع پیشبرد 
این تحقیقات، به ویژه از سوی اطرافیان خود شود.

خبرگزاری ایســنا در این باره، به نقل از نشریه 
اکونومیک تایمز نوشــته: به گفته »مارک اســپر«، 

وزیر دفــاع آمریکا، این وزارتخانــه تالش خواهد 
کرد تا از احضاریه هــای اعضای دموکرات مجلس 
نمایندگان جهت دســت یافتن به شواهد و اسناد 

مرتبط بــا توقیف کمک های نظامــی به اوکراین، 
تبعیــت کند. رئیس پنتاگون که با شــبکه خبری 
سی بی اس گفت و گو می کرد، در ادامه گفته: »ما هر 

کاری که از دستمان برآید، برای همکاری با کنگره 
خواهیم کرد«. البته »اسپر« در مصاحبه دیگری با 
شــبکه فاکس نیوز، از احتمال وضع محدودیت بر 
دسترســی به اسناد مورد درخواست کنگره آمریکا 
توسط مقامات دولتی و ترامپ نیز سخن گفته است!
در خبــر دیگری از آمریکا در مورد اســتیضاح 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به دموکرات ها هشدار 
داده پیگیری روند اســتیضاح وی باعث می شــود 
کرســی های مجلــس نماینــدگان در انتخابــات 
میان دوره ای سال 2020 را از دست بدهند.ترامپ 
در پیامی توئیتری نوشــته: »دموکرات ها به دلیل 
اقدام حیله گرانه برای استیضاح من تعداد زیادی از 
کرسی های مجلس نمایندگان را از دست خواهند 
داد. تماس تلفنی که شــف جعل کرد، یک جنایت 
است«. گفتنی است »نانسی پلوسی«، رئیس اکثریت 
مجلس نمایندگان آمریکا پیش از این تاکید کرده 
بود، به هر قیمتی که شده استیضاح ترامپ را جلو 
خواهد برد حتی اگر اکثریت مجلس نمایندگان را 

از دست بدهند!

پنتاگون پشت ترامپ را خالی کرد؛ 
برای استیضاح رئیس جمهور با کنگره همکاری می کنیم

روزنامه واشنگتن پست گزارش داده ترامپ در 
۹۹۹ روز گذشته 13 هزار و 4۰۰ ادعای غیردقیق 
و خالف واقع مطرح کرده لذا به درجه پینوکیو 

تمام رسیده است.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست که طی سه سال 
گذشــته سامانه ای را برای ثبت دروغ های ترامپ راه 
اندازی کرده است در جدیدترین گزارش خود درباره 
اظهارات خالف واقع ترامپ نوشته: »دونالد ترامپ«، با 
نزدیک شدن به هزارمین روز از حضورش در کاخ سفید، 
سرعت ارائه اعداد و ارقام اغراق آمیز، فخرفروشی های 
بدون سند و دروغ های مستقیم را سرعت بخشیده است. 

در ادامه گزارش واشنگتن پست آمده: »ترامپ تا تاریخ 
9 اکتبر )۱۷ مهرماه( ۱۳ هزارو ۴۳5 ادعای اشتباه یا 
گمراه کننده مطرح کرده است. این رقم، معادل تقریباً 
22 ادعای نادرست در هر روز است. براساس این گزارش 
سرعت نقیض گویی ها و اظهارات خالف واقع ترامپ از 
زمــان آخرین آمارهایی که این روزنامه ۶5 روز پیش 

گزارش داده افزایش یافته است.
 به گــزارش فارس روزنامه واشنگتن پســت یک 
طبقه بندی، موســوم به »پینوکیو« برای نشان دادن 
حجــم ادعاهــای دروغ ترامپ ابداع کرده اســت. بر 
اســاس این طبقه بندی، ادعاهای دروغ، در رتبه هایی 

بین »پینوکیــو ۱« تا »پینوکیــو ۴« قرار می گیرند 
و فاحش تریــن دروغ ها در دســته »پینوکیو ۴« قرار 
می گیرند. این روزنامه نوشته اکثر سیاستمداران بعد از 
آنکه در دسته پینوکیو ۴ قرار می گیرند سعی می کنند 
از تکرار ادعای غیردقیق خود دست بردارند. با این حال، 
این قضیه برای ترامپ صادق نیســت و او بارها و بارها 
بیان سخنانی که نادرست بودن آنها برای همگان عیان 
است را ادامه می دهد و عامدانه در تالش است تمایل 

خودش را به جای حقیقت جا بزند.
واشنگتن پســت این را هم نوشته که این روزنامه 
برای پوشش دادن این رفتار ترامپ دسته جدیدی به 

نام »پینوکیو تمام« معرفی می کند. مالک قرار گرفتن 
در »پینوکیو تمام« این اســت که سیاستمدار ادعای 
غلطی را دست کم 20 بار تکرار کند .تا تاریخ 9 اکتبر، 
2۷ ادعای ترامــپ، از جلمه دو ادعای او درباره ایران 
بیش از20 بار تکرار شده و در طبقه »پینوکیو تمام« 
قرار گرفته اند. بر اساس این گزارش درباره ایران، او ۶۸ 
بار به غلط مدعی شــده که رفتار ایران بعد از خروج 
آمریکا از برجام تغییر کرده است. او همچنین 5۶ بار 
این ادعای نادرست که »باراک اوباما«، رئیس جمهور 
سابق آمریکا به ایران ۱50 میلیارد دالر پول نقد داده 

را تکرار کرده است.

 ترامپ با 134۰۰ دروغ به درجه پینوکیو تمامی رسید!

سرویس خارجی-
مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا در گفت وگو با شبکه تلویزیونی 
سی ان ان از راهبرد ها و سیاست های دولت ترامپ به شدت انتقاد 
کرده و گفته فرایند تصمیم گیری در شــورای امنیت ملی آمریکا 

»کامال دچار از هم پاشیدگی شده است«. 
انتقاد از سیاســت های داخلی و خارجی دولت ترامپ »جدی« است. 
مســئوالن دولت های قبلی به اضافه اخراجی های دولت کنونی در رسانه ها 
اوضاع حاکم بر دولت ترامپ را افشــا می کنند و سیاســت های او را به باد 
انتقاد می گیرند. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا در دوره اوباما یکی 
از این افراد است که به تازگی در مصاحبه با شبکه خبری سی ان ان ضمن 
انتقاد شدید از دولت ترامپ گفته: »فرایند تصمیم گیری در شورای امنیت 

ملی آمریکا کامال از دچار از هم پاشیدگی شده است«.
وی افزود: »بسیاری می گویند که ترامپ به ترکیه گفت در سوریه وارد 
عمل نشود. اما بی تردید او می دانست که ترکیه این کار را انجام خواهد داد. 
این اتفاق به سرعت رخ داد. به نظر جهانیان، این اتفاق نشان می دهد که ما 
نمی دانیم داریم چه کار می کنیم و فرایند تصمیم گیری در شورای امنیت 

ملی کشورمان کامال از هم پاشیده است«.
بــه گفته »رایس« در همه دولت های پیــش از ترامپ، فرایندی برای 
تصمیم گیری در حوزه امنیت ملی کشور وجود داشت و همه تالش می کردند 
به آن پایبند باشند. اما همه این روند از هم پاشیده شده است: »این نکته 
بســیار مهم است که مردم آمریکا متوجه شوند این وضعیت عادی نیست. 
این وضعیت نمی تواند ادامه پیدا کند. این وضعیت خطرناک اســت. نباید 
اجازه داد این وضعیت به هنجاری عادی تبدیل شود«. رایس همچنین در 
مورد نتایج رویگردانی ترامپ از کردهای ســوریه گفت: »این اقدام پیامد 
خطرناکی دارد، یعنی زمانی که کار آمریکا با متحدانش تمام شد می تواند 

رابطه خود را به راحتی با آنها قطع کند«.

هرج و مرج در شورای امنیت ملی آمریکا
به روایت سوزان رایس

در پی ابتکارعمل ُکردهای مسلح و توافق 
آنها با دولت دمشق، نیروهای ارتش سوریه در 
شهرهای مهم شمال شرق این کشور مستقر 
شدند و پیشروی خود را به سمت خطوط مرزی 

ترکیه آغاز کردند.
آخرین خبرها از شمال شرق سوریه حاکی است، 
نیروهای ارتش این کشــور وارد شــهرهای بزرگ و 
راهبردی در مناطق شمال شرق شده اند و اکنون در 
حال پیشروی به سمت مرزهای ترکیه هستند. دیروز 
هم زمان با این اتفاق بزرگ، منابع کردی وابسته به 
»نیروهای دموکراتیک سوریه« رسما اعالم کرده اند 
که پییشروی ارتش سوریه، بر اساس توافق دمشق و 

کردها صورت می گیرد.
به گزارش ایسنا، اداره خودمختار کردها در شمال 
شرق ســوریه طی بیانیه ای در این باره  اعالم کرد، 
نیروهای دموکراتیک ســوریه و دمشق بر سر ورود 
ارتش ســوریه و اســتقرار آن در مرزها و آزادسازی 
مناطق تحت اشغال ارتش ترکیه، توافق کرده و این 
توافق، فرصتی را برای آزادسازی بقیه مناطق اشغالی 
مانند »عفرین« و دیگر شــهرها و شهرک ها فراهم 

می کند.
در این بیانیه آمده است: به مردم خود در شمال 
و شــرق ســوریه اعالم می کنیم که استقرار ارتش 
ســوریه، در چارچوب توافق با نیروهای دموکراتیک 

سوریه صورت می گیرد.
در پی خیانت آمریکا به کردها و عقب کشــیدن 
تفنگداران آمریکایی از مناطق کردنشــین، نظامیان 
ارتش ترکیه چهارشــنبه ۱۷ مهر پیشروی به داخل 
خاک ســوریه را آغاز کرده اند. از آن زمان تا کنون، 
بیش از ۱۶0 هزار نفر در مناطق کرد نشین سوریه، 

آواره و دست کم 500 تن نیز کشته شده اند. 
»رجب طیب اردوغــان« رئیس جمهور ترکیه، 
مدعی اســت کــه این حملــه با هدف ســرکوب 
تروریســت های »پ ک ک« و یا سایر شبه نظامیان 
مســلح کرد صورت می گیرد. این در حالی است که 
فرماندهان نیروهای دموکراتیک سوریه اعالم کرده اند 

که از جانــب آنها هیچ تعرضی متوجه خاک ترکیه 
نشده است.

در این بیانیه مذکور آمده اســت که هم  پیمانان 
ترکیه)مثل تروریست های ارتش آزاد( طی پنج روز 
گذشته شنیع ترین جنایت ها را در حق مردم بی دفاع 

مرتکب شده اند.
انکار ترکیه

هم پیمان شدن کردها با دولت دمشق، به قدری 
برای مقامات ترکیه نگران کننده است که آنها مجبور 
شــده اند به طور کل منکر هر گونه توافق شوند. به 
گزارش ایسنا، »ایلنور چویک« یکی از مشاوران ارشد 
رئیس جمهور ترکیه، دیروز به بی بی سی گفت، چنین 
توافقی صورت نگرفته و ارتش ســوریه هم در مرز با 

ترکیه حضور ندارد!
او مدعی شــد: در حال حاضر همه اینها شایعه 
است، ما تحرک نیرو نمی بینیم. آنها در مرز نیستند. 

ما در مرز هستیم!

»یاسین اوکتای« دیگر مشاور رئیس جمهور ترکیه 
هم به خبرگزاری نووســتی گفت: احتمال برخورد 
نظامی میان ارتش ما با ارتش سوریه وجود دارد. وی 
مدعی شد: ارتش سوریه توانایی الزم را برای جنگ 

با نیروهای ما ندارد!
پیشروی یگان های ارتش سوریه

یگان های ارتش سوریه در میان شادمانی مردم، 
وارد شــهرها و شهرک های »باسیه« ، راس العین«، 
»عین عیســی«، حومه »منبــج« ،» عین العرب«، 
»الطبقه« و »تل تمر« در اســتان های »حسکه« و 
»رقه« شــدند. گزارش ها همچنین حاکی است که 
نیرو های دولتی سوریه به مرز ترکیه نزدیک شده و 
پرچم سوریه هم در تعدادی از نهاد ها از جمله مدارس 
شهر های حسکه و »قامشلی« به اهتزاز در آمده است. 
حضور نیروهای ارتش سوریه در اطراف شهر رقه، به 
قدری آمریکایی ها را خشمگین کرد که جنگنده های 
ائتالف تحت امر آمریکا نیرو های دولتی سوریه را در 

جنوب غربی رقه بمباران کردند.
به گزارش ایسنا، دیده بان حقوق بشر سوریه اعالم 
کرد، نیروهای ارتش سوریه در شهرک عین عیسی 
در خط درگیری با ارتش ترکیه مستقر شده اند. این 
نهاد وابسته به مخالفان افزود: ارتش سوریه در حال 
حاضر در شش کیلومتری مرزهای ترکیه مستقر بوده 
و قرار است به سمت منطقه راس العین پیشروی کند.
به گفته منابــع ُکردی، نیروهای آمریکایی مانع 
ورود ارتش ســوریه به شــهر منبج شــدند. برخی 
منابع خبری نیز اعالم کردنــد که دولت آمریکا به 
نیروهای باقیمانده این کشور در سوریه دستور داده 
 اســت تا جلوی ورود ارتش سوریه به شهر منبج را 

بگیرند. 
به گفته کارشناســان، تحوالت جاری در شمال 
ســوریه، به همان اندازه که بــرای آمریکا ، ترکیه و 
دیگر حامیان جبهه تروریسم فاجعه بار است، برای 
دولت دمشق و جبهه مقاومت، اتفاق پر برکتی است. 

مردم شهرها و مناطق شمال شرق سوریه پس 
از سال ها با مشاهده نظامیان ارتش سوریه، به گرمی 

از آنها استقبال کردند و به شادمانی پرداختند.
دیروز بر اساس خبرها و تصاویری که از شهرهای 
کرد نشــین شمال شرق سوریه گزارش و منتشر شد، 
مردم این مناطق به محض مشــاهده نیروهای ارتش 
سوریه، شادمانی کرده و در حمایت از ارتش و دولت ، 
شعار دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، ورود نیروهای 
ارتش سوریه به شهرک »تل تمر« در شمال شرق این 
کشور، با استقبال گسترده ساکنان این شهرک مواجه 
شد. ساکنان تل تمر با شادی و سر دادن شعارهای ملی 
سوریه، از این نیروها استقبال کردند. این استقبال از 
ارتش سوریه ، از دیگر مناطق استان های حسکه و رقه 
نیز گزارش شده است. مردم و افکار عمومی این مناطق 
عالوه بر اینکه مدافع حضور نیروهای دولتی دمشق در 
شهرها و حفظ تمامیت ارضی سوریه هستند، به شدت 

استقبال گسترده ُکردها از نظامیان ارتش سوریه

نسبت به ترکیه و آمریکا، اعالم انزجار می کنند. خبرنگار 
دفاعی روزنامه تایمز خبر داد نیروهای ویژه انگلیسی هم 

خاک ســوریه را ترک می کنند. فرانسه هم به دنبال 
خروج از سوریه است.

سرویس خارجی-
»الیزابت« دیــروز و در نطق افتتاحیه پارلمان 
 انگلیس، تاکید کرد کشــورش تا تاریخ 31 اکتبر 

)۹ آبان( از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد.
»الیزابت دوم« ملکه انگلیس، با سخنرانی خود، سال 
جدید پارلمان این کشور را افتتاح کرد. پیش از سخنرانی 
آغازین، ملکه انگلیس طی مراســمی که چند صد سال 
قدمت دارد، با کالســکه ســلطنتی از کاخ »باکینگهام«، 
محل اسقرارش، به »وست مینیستر«، مقر پارلمان آمد. این 
مراسم که »شصت و پنجمین« نطق افتتاحیه الیزابت بود، 
به خاطر پیش رو بودن برگزیت )خروج انگلیس از اتحادیه 

اروپا( از حساسیت خاصی برخوردار بود. 
بی.بی.ســی گزارش داده کــه ملکه در نطق خود در 
مجلس اعیان گفتــه: »الویت دولت من خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا در سی و یکم اکتبر )9 آبان( است. دولت من 
قصد دارد برای رابطه ای جدید با اتحادیه اروپا بر اســاس 

ملکه انگلیس: تا 31 اکتبر از اتحادیه اروپا خارج می شویم
تجارت آزاد و همکاری دوستانه 
تالش کند«. گفتنی است تأکید 
الیزابت بر خروج در حالی است 
که دولت انگلیــس تاکنون به 
هیــچ توافقی بــا اتحادیه اروپا 
نرسیده و پارلمان انگلیس نیز 
هرگونه خــروج بدون توافق را 
غیرقانونی و خســارت بار اعالم 

کرده است.
همچنین  انگلیــس  ملکه 
گفته »مدیران ارشــد دولت از 
فرصتی که خــروج بریتانیا از 

اتحادیه اروپا ایجاد می شــود بــرای ایجاد نظامی جدید 
در ماهیگیــری، کشــاورزی و تجارت اســتفاده خواهند 
کرد«. این ســخنان الیزابت هم در حالی است که مراکز 
پژوهشی دولتی و غیردولتی انگلیس و همچنین مقامات 

و کارشناســان اروپایی همه و همه از »فاجعه اقتصادی« 
برگزیت به وحشت افتاده اند.

حل مســئله جرائم خشن، بهبود نظام قضائی، قانون 
جدیدی برای خشونت خانگی، فراهم بودن فرصت آموزش 

برای جوانان، بهبود حقوق بازنشستگی، برنامه درازمدت 
برای بخشهای انرژی، حمل و نقل و دیجیتال و اقدامات 
محیط زیستی برای مقابله با گرم شدن کره زمین از دیگر 
اولویت هایی بود که در نطق الیزابت به آن ها اشــاره شده 
است. بی فایده نخواهد بود اگر بدانیم تأکید الیزابت به حل 
مسئله خشــونت در انگلیس در حالی است که آمارهای 
رسمی دولت انگلیس از رشد خشونت ها خبر می دهند، از 
جمله گزارش اخیر روزنامه »گاردین« درباره افزایش جرایم 

و آزار جنسی زنان در متروها طی سال اخیر. 
در این مراســم شــاهزاده »چارلز« ولیعهد انگلیس، 
»بوریس جانسون«، نخست وزیر، »جرمی کوربین« رهبر 
احــزاب مخالف و نمایندگان مجلس عوام و اعیان حضور 
داشتند و از ساعاتی دیگر نمایندگان مجلس عوام گفت وگو 
را درباره این پیشنهادات شروع می کنند که تا آخر هفته 
ادامه خواهد داشــت. در پایان مباحث این برنامه الیزابت 

به رأی پارلمان گذاشته خواهد شد.
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