
صفحه آخر

رژیم مصر 250 تن از مخالفان السیسی را
 به حبس ابد محکوم کرد!

دادگاهی در مصر 500 تن از مخالفان دولت این 
کشور را به حبس محکوم کرد که حکم نیمی از این 

افراد حبس ابد اعالم شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از الجزیره، دادگاهی 
در مصر 500 تن از مخالفان دولت این کشــور را به حبس 
محکــوم کرد که حکم نیمــی از این افراد حبس ابد اعالم 
شده است.این در حالی است که دادگاه جنایی »الزقازیق« 

در اســتان الشرقیه در شمال شــرق پایتخت مصر، عصر 
دیروز حکم حبس 79 عضو جماعت اخوان المسلمین را به 
اتهاماتی از قبیل مشارکت در اقدامات خشونت آمیز و حمل 
ســالح های آتشــین صادر کرد.طبق این گزارش، 2 تن از 
اعضای اخوان المسلمین به حبس ابد محکوم شدند و علیه 
77 تن دیگر از جمله 3 نماینده ســابق دو مجلس منحل 

شده »الشعب و الشوری« حکم 3 سال حبس صادر شد.

صلیب سرخ جهانی: یمن 
در حال نابودی است

رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ با هشدار 
درباره »فاجعه انسانی در یمن« گفت: جهان  بیدار 
شده و ببیند در این کشور چه اتفاقی در حال وقوع 

است.
به گزارش رویترز، »پیتر مائورر« پس از پایان سفر سه 
ماهه خود به یمن و دیدن وضعیت این کشور،دیروز بر لزوم 
دسترسی آزاد یمنی ها به مواد غذایی، آب و دارو به منظور 

حل فاجعه انســانی در این کشــور تاکید کرد. وی افزود: 
وضعیت انسانی حاکم بر یمن چیزی کمتر از فاجعه نیست 
و همه خانواده ها در این کشور تحت تاثیر این درگیری قرار 
گرفته اند. جهان باید بیدار شود تا ببیند چه اتفاقی در حال 
وقوع  اســت. رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ افزود:  
حدود 4 هزار نفر در درگیری های یمن شــهید و بیش از 

یک میلیون نفر مجبور به ترک منازل خودشان شده اند.
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پلیس نژادپرست آمریکا در 
براون«  »مایکل  قتل  سالگرد 
نوجوان 18ساله سیاهپوست، 
نژادپرســتی  ضد  تظاهرات 
مردم را در فرگوسن به شدت 

سرکوب کرد.
»دارن  پیــش  ســال  یــک 
ویلســون« پلیس سفیدپوست و 
نژادپرست آمریکا »مایکل براون«، 
نوجوان 18 ســاله و سیاهپوست 
آمریکایی را  کشت بعد از مایکل 
براون هم ده ها سیاهپوست دیگر 
نیز در بیرون و داخل زندان توسط 
پلیس های نژادپرســت آمریکا به 
سرنوشت »براون« دچار شدند که 
در اکثر موارد نیز  پلیس های قاتل 
بدون هیچ پیگردی تبرئه شــدند. 
این کشــتارها که هنوز هم ادامه 
دارد، اعتراضات سراســری مردم 

آمریکا را در پی داشته است. 
اما در نخســتین سالگرد قتل 
»مایکل براون« مردم »فرگوسن« 
بار دیگر به خیابان ها ریختند و علیه 
تداوم نژادپرستی علیه سیاهان و 
فقدان عدالت در دستگاه قضایی 

آمریکا شعار دادند. این اعتراض ها 
در نهایت با یورش پلیس به سمت 
معترضان، به درگیری کشیده شد. 
بر اساس گزارش ها و تصاویر منتشر 
شده، ده ها نفر از معترضان سرکوب 

و دستگیر شدند.
شــدت برخوردهای نیروهای 
آمریکایــی به حدی بود که حتی 
یک دختر 12 ساله و سیاهپوست 

که برای اعتراض به تبعیض نژادی 
به خیابان آمده بود، دستگیر شد. 
پلیس فرگوسن در واکنش به خبر 
بازداشــت این دختر 12 ســاله و 
در تالش برای کاســتن از حجم 
اعتراضات و انتقــادات اعالم کرد 

وی 18 سال سن دارد!
تیراندازی

به گزارش تســنیم، در یکی 

نیروهای  نیز  از مناطق فرگوسن 
به سمت جمعیت  آمریکا  پلیس 

معترضان تیراندازی کردند.
 برخــی گزارش ها از کشــته 
شــدن یک  نوجوان 18 ساله  در 
این تیراندازی هــا خبر می دهند 
کــه البته این خبر هنــوز تأیید 
نشده است. راشا تودی نوشته این 
نوجوان دوست مایکل براون بوده 

وحال وی به شدت وخیم گزارش 
شده است.

 فــارس نیــز بــه نقــل از 
آسوشــیتدپرس گزارش داد که 
»استیو  اســتنگر«، رئیس پلیس 
»ســنت لوئیس« پــس از اینکه 
یک نوجوان 18 ســاله در جریان 
تظاهرات ســالگرد بــراون هدف 
گلوله پلیس قــرار گرفت و موج 

اعالم وضعیت اضطراری در فرگوسن

پلیس آمریکا در سالگرد قتل مایکل براون
تظاهرات ضد نژادپرستی را سرکوب کرد

نیروهای  میان  گریز  و  جنگ 
عناصر حزب  و  ترکیــه  امنیتی 
کارگران کرد این کشور )پ.ک.ک( 
عضو  مرگ سه  اســالمبول،  در 
پ.ک.ک و یک پلیس را به دنبال 
داشت. کنسولگری آمریکا در این 
شهر نیز هدف حمله عناصر مسلح 

قرار گرفت.
همان طور که پیش بینی می شد، 
درگیری میان نیروهای دولتی و عناصر 
پ.ک.ک به داخل خاک ترکیه و حتی 
به خیابان های اسالمبول کشیده شد. 
آنــکارا که تحت پوشــش »مبارزه با 
تروریسم« طی روزهای گذشته مناطق 
شمالی عراق و برخی شهرهای سوریه 
را هدف قرار می داد، اکنون مجبور است 
در داخل خاک ترکیه و حتی شــهر 
بزرگی مثل اســالمبول، این درگیری 

را ادامه دهد.
روز دوشنبه شهر اسالمبول شاهد 
دو درگیری مشابه بود؛ در یک مورد، 
ابتدا سه تن از عوامل پ.ک.ک به یک 
مرکز پلیس حمله کردند و یک نیروی 

جنگ با پ.ک.ک در خیابان های اسالمبول 
آمریکا کنسولگری خود را تعطیل کرد

شبکه خبری» دویچه وله« آلمان، در گزارشی به مناسبت 
سالگرد کشــته شــدن »مایکل براون« نوجوان سیاه پوست 
آمریکایی نوشت که نژادپرستی در این کشور ریشه عمیقی دارد.

به گزارش فارس» دویچه وله« در گزارش خود نوشــت: با گذشت 
یک سال از واقعه قتل مایکل براون و ناآرامی ها در فرگوسن که از آن 
به عنوان »کابوســی از نژادپرستی برای آمریکا یاد می شود«، موضوع 

نژادپرستی بار دیگر در معرض توجه قرار گرفته است. 
دویچه وله می افزاید: پیش از این هم نوجوانان سیاه پوســت هدف 
گلوله پلیس قرار می گرفتند و مســئله نژادپرستی هم از دیرباز یکی از 
زخم های کهنه آمریکا بود اما تصاویری که از درگیری ها میان مردم و 
نیروهای پلیس منتشر شد نشان داد که خشم بسیاری از مردم برانگیخته 
شده است. اکنون واژه خشونت ناگهان به تهدیدی تبدیل شده است به 

طــوری که آمریکایی هایی که »پیش از این هم درگیری و زد و خورد 
میان پلیس و جوانان سیاه را می دیدند، دیگر به پلیس اعتماد ندارند.«

این گزارش افزود؛ »مســائل مربوط به نژادپرســتی از زمان وقوع 
حادثه فرگوســن تاکنون با خشونت پلیس پیوند خورده و در کلیولند، 
چارلســتون و بالتیمور قربانیان دیگری گرفته است. اکنون در نیمی از 
50 ایالت آمریکا برنامه نصب دوربین بر روی لباس نیروهای پلیس در 

دستور کار قرار گرفته است.«
 دویچه وله در پایان نتیجه گرفت که »مشکالت ناشی از نژادپرستی از 
آغاز ایجاد ایاالت متحده آمریکا با این کشور همراه بوده است و می توان 
گفت در » دی ان ای «آمریکا ریشــه دارد. برای اینکه مســائل مربوط 
به این موضوع حل شود باید یک بار صادقانه با آنها برخورد شود. حل 
این مشکل، بزرگترین وظیفه رئیس جمهور آینده آمریکا خواهد بود.«

دویچه  وله: نژاد پرستی در دی .ان . ای آمریکایی  هاست

دفــاع  کمیته هــای 
»فوعه«  و  »کفریا«  مردمی 
ضمن اینکه موفق شــدند 
شــدیدترین حمله ائتالف 
تکفیــری   تروریســتی 
را دفع کنند  »جیش الفتح« 
300 تروریســت وابسته به 
یک  و  کشته  را  ائتالف  این 
دستگاه تانک وابسته به آنها 

را غنیمت گرفتند.
کمیته هــای دفاع مردمی و 
مدافع دو شــهرک شیعه نشین 
»فوعه« و »کفریــا« در حومه 
ادلب که ماه هاست در محاصره 
گروه های تروریســتی تکفیری  
وابســته به ائتالف جیش الفتح 
به رهبری جبهــه النصره قرار 
دارند، حمله بی سابقه و شدید 
این گروه ها را از چندین محور 

دفع کردند.
بــه گــزارش فــارس، این 
تکفیری   حمله که گروه هــای 
در آن از انــواع ترفندها مانند 
خودروهای بمب گذاری شــده 
و انفجــار تونل های زیرزمینی، 

بهره می بردند، با منفجر کردن 
یــک تونل بزرگ به طول 350 
متر در محور جنوبی شــهرک 
فوعه آغاز شــد که در نزدیکی 
شهر »بنش« قرار دارد، شهری 
که در ریف ادلــب مرکز گروه 
تروریستی تکفیری  جبهه النصره 

شمرده می شود.
به دنبــال ایــن انفجار که 
نیروهای  بیــن  تلفاتــی  هیچ 
کمیته های دفاع مردمی فوعه و 
کفریا درپی نداشت، دو خودرو 
بمب گذاری شده که توسط دو 
عامل انتحاری هدایت می شدند، 
پیش از رسیدن به نقطه مقرر از 
سوی این کمیته ها در محورهای 
الصواغیه هدف  الزغب و مزارع 

گرفته و منفجر شدند.
در واقع جیش الفتح هیچ گاه 
تصور نمی کرد که برای تصرف 
شهرک های فوعه و کفریا هر ماه 
»ساعت صفر« اعالم کند و هر 
بار با شکستی سنگین تر از دفعه 
قبل مجبور به عقب نشینی شود.

در حالی کــه بیش از یک 

ماه اســت از اعالم آغــاز نبرد 
»آزادسازی فوعه و کفریا« بنابر 
ادعای جیش الفتح می گذرد، این 
بار نیز این ائتالف تروریســتی 
متحمل شکســتی سنگین در 

حمله به این دو شهرک شد.
در این بــاره منابع میدانی 
»صدهــا  می کننــد:  تاکیــد 
تروریســت تکفیــری  حملــه 
گســترده و شــدیدی را علیه 
نقاط و مراکز تجمع کمیته های 
دفاع مردمی کفریا و فوعه انجام 
دادند، به گونه ای که می توان این 
حمله را یک جنگ واقعی بین 
عناصر تکفیــری  و کمیته های 
این دو شــهرک  دفاع مردمی 
شــمرد، چرا که رویارویی ها به 
فاصله تنها چند متر با یکدیگر 

صورت می گرفت.«
رویارویی هــا  یــن  ا در 
کمیته های دفاع مردمی کفریا 
و فوعــه موفق شــدند، حمله 
گروه های تکفیری  را دفع کنند 
و صدها نفر از عناصر این ائتالف 
را از پای درآورند و امکان حتی 

یک متر پیشروی به آنها را هم 
ندهند.

همچنین جیش الفتح در دام 
کمینی گرفتار شــد که توسط 
کمیته های دفاع مردمی کفریا 
و فوعه با دقت تمام بر ســر راه 
عناصر این ائتالف نصب شده بود 
تا در نتیجه آن بیش از 300 نفر 
از عناصر تروریستی و تکفیری  

خود را از دست بدهد.
در همین رابطه گروه موسوم 
به »دیده بان حقوق بشر سوریه« 
حمالت گســترده تروریست ها 
به این شهرک های شیعه نشین 
را تایید و اعالم کرد، 64 نفر از 
ساکنان شــیعه این دو شهرک 

شهید شدند.
خبرنگاران اما اعالم کردند، 
تروریست ها پس از شکست در 
ایــن عملیات دســتکم 1400 
خمپاره به ســوی شهرک های 
شیعه نشین فوعه و کفریا شلیک 

کردند.
جیش الفتح  تروریست های 
همیشه پس از شکست با انواع 

خمپاره، موشک و توپ مناطق 
مسکونی فوعه و کفریا را مورد 
اصابت قــرار می دهند. در این 
حمالت نیز چندین غیرنظامی 
از جملــه چندین زن و کودک 

بی گناه به شهادت رسیدند.
تروریست های »ارتش آزاد« 
و »جبهه االســالمیه« که قصد 
نفوذ به زندان مرکزی شهر حلب 
را داشتند نیز در کمین نیروهای 
ارتش ســوریه و حزب اهلل گیر 
افتــاده و بیش از 50 تن از آنها 

به هالکت رسیدند.
ارتش سوریه همچنین حمله 
گسترده تکفیری  ها به شهر درعا 
در جنوب این کشــور را خنثی 
کرد و بیش از 100 شورشــی 

را کشت.
نیروهای ارتش با تشــکیل 
دیوار دفاعــی تالش گروه های 
مسلح تروریستی از جمله داعش 
برای مرتبط ســاختن مناطق 
تحت تصرفش در حومه حمص 
بــه ارتفاعات قلمــون را ناکام 

گذاشتند.

در حومه شمالی الذقیه نیز 
عملیــات دقیق ارتش منجر به 
کشته شدن ده ها تروریست که 
اکثرا تابعیت خارجی داشــتند 

شد.
تحلیلگــران معتقدند آنچه 
که باعــث پیروزی های پی در 
پی ارتش ســوریه طی روزهای 
اخیــر شــده اســت حمایت، 
نیروهای  پشتیبانی و همکاری 
مردمی با نیروهای ارتش است 
و تروریست ها ضربات مهلکی از 
اتحاد ارتش، رزمندگان مقاومت 

و نیروهای مردمی خورده اند.
سایر رویدادها

* وزارت خارجــه آمریکا بر 
ادامه تالش های این کشــور با 
همکاری عربستان و روسیه برای 
حل بحران سوریه تاکید و اعالم 
کرد دیدارهای وزرای خارجه سه 
کشور در این رابطه ادامه دارد.

پایگاه صهیونیستی دبکا   *
فایل مدعی شد که جنگجویان 
ترکمنی با حمایت هوایی ترکیه 

وارد سوریه شدند.

ونزوئال  خارجــه  وزیــر 
با  امپریالیسم  که  داد  هشدار 
کشورهای  بین  تفرقه افکنی 
آمریکای التین، دنبال کودتای 

نرم در این کشورهاست.
به گــزارش فارس، »دلســی 
رودریگز« وزیر خارجه ونزوئال در 
آغاز نشســت فوق العاده سازمان 
بولیواری  اتحادیــه  بین دولتــی 
التین  آمریکای  ملت هــای  برای 
)آلبا( که در »کاراکاس« پایتخت 
ونزوئال برگزار شــد، ضمن اشاره 
به دسیســه ها و توطئه چینی های 
امپریالیســم در آمریکای التین، 
کشــورهای  کــه  داد  هشــدار 
امپریالیست همچون آمریکا همواره 
در تالش هستند تا بین کشورهای 
منطقه تفرقه افکنده و کودتای نرم 
به راه بیندازند. وی تاکید کرد، همه 
ما می دانیم که امپریالیسم تا زمان 
نابودی کامل آمریکای التین از پا 

نخواهد نشست.
»رودریگــز« در ابتــدای این 

از  نفر  هــزار  صدها 
مردم یمــن در »صنعا« 
پایتخت این کشــور در 
و  اشغالگری  به  اعتراض 
مردم  کشتار  و  محاصره 
توسط ائتالف سعودی به 

خیابان ها آمدند.
در پــی فراخوان کمیته 
عالی انقالب یمن، ملت این 
کشور در مخالفت با »طرح 
استعماری، جنایت های آن و 
محاصره یمن« در پایتخت 
این کشور تظاهرات کردند.  
به گزارش فــارس، به نقل 
از شــبکه المســیره یمن، 
صدهــا هزار نفــر در صنعا 
دیروز بــه خیابان ها آمدند 
و علیه اشغالگری، محاصره 
و بمباران شهرهای یمن به 
دست عربســتان تظاهرات 

کردند.
در این تجمع گســترده 
که در خیابان فرودگاه صنعا 
شــکل گرفت تمامی اقشار 
و  داشــتند  مــردم حضور 
سخنران مراسم تاکید کرد؛ 
»جز در برابر خداوند تعظیم 
نخواهیم کرد و دین و عزت 
مردم یمن قیمتی ندارد، اما 
دشمن می خواهد مردم یمن 
را بــه زانو درآورد، اما هرگز 

نخواهد توانست.«
بــا  تظاهرکننــدگان 
مخاطب قرار دادن »بان کی 
مون« دبیرکل سازمان ملل 
کی مون«  »بان  گفتند:» ای 
هنگامی که دشمن کودکان 
ما را می کشد کجا هستی؟« 
آنهــا همچنین خواســتار 
محاکمه متجاوزان به مردم 
یمن شدند و شعار »مرگ بر 

آل سعود« سردادند.
در بیانیــه پایانــی نیز 
تاکید  کننــدگان  تظاهــر 
کردند: »مردم یمن با ایمان 
و پایداری خــود در مقابل 
تجاوز و وحشیگری و بربریت 
ایستاد  خواهند  عربســتان 
و ایثارگــری خواهند کرد و 
محاصره زمینی و دریایی و 
نمی تواند  بی رحمانه  کشتار 
اراده مردم یمــن را از بین 

ببرد.« 
در ادامه این بیانیه آمده 
اســت: »ممکن نیست که 
این جنایت ها بی پاسخ بماند 
و مــردم یمن جــواب این 
وحشــیگری را خواهند داد 
و ایســتادگی مــردم یمن 
نشانه ای بر عزت و سربلندی 
آنهاست که مقابل دشمن سر 

فرو نخواهند آورد.«

مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی تمام متهمان به 
دست داشتن در جنایت سوزاندن خانواده »دوابشه« 

را بدون صدور هیچ حکمی آزاد کردند!
به گزارش خبرگزاری  ها، به نقل از خبرگزاری فرانســه، 
نیروهای امنیتی اسرائیل روز دوشنبه تمامی شهرک نشینان 
وابســته به گروه های راست تندرو و متهمان شرکت کننده 
در سوزاندن »علی سعد دوابشه« نوزاد شیرخوار و 18 ماهه 
فلسطینی را که در روستای دوما در نابلس هدف حمله قرار 
گرفتند، آزاد کردند. آزادی این افراد آن هم کمتر از 10 روز از 
دستگیری نشان می دهد بازداشت آنها تنها یک اقدام نمایشی 
بوده و هدف از آن مجازات عامالن این جنایت نبوده است.

به گزارش خبرگزاری قدس، مسئوالن رژیم صهیونیستی 
در حالی متهمانی که در جنایت »درما« دست داشتند و آزاد 
کردند که این جنایت باعث به شهادت رسیدن پدر و کودک 
18 ماهه خانواده دوابشــه شد وحال همسر و فرزند 4 ساله 
خانواده نیز وخیم گزارش شده است. عامالن این جنایت این 
خانواده را زنده زنده در آتش سوزاندند. برخی از منابع خبری 

از شهادت خانم »ریهام دوابشه« مادر علی دوابشه خبر دادند 
که ساعاتی بعد این خبر تکذیب شد.

هتک حرمت حرم حضرت ابراهیم)ع(
وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی با ورود به حرم حضرت 

ابراهیم)ع( به این آستان مقدس هتک حرمت کرد.
»موشه یعلون«، صبح روز گذشته وقتی با بی احترامی وارد 
حرم حضرت ابراهیم)ع( شد، یک صهیونیست دیگر خود را به 

روی خودروی حامل وزیر جنگ رژیم انداخت.
این شخص »موشه یعلون« را انسان ضعیفی قلمداد کرد 
و از او خواست در برابر مسلمانان موضع تندتری داشته باشد!
نظامیان صهیونیست همچنین با گاز اشک آور و باتوم به 
نگهبانان مسجداالقصی و جوانان فلسطینی در این مسجد 

شریف حمله کردند.
در این حمله سه نگبهان مسجداالقصی زخمی شدند.

اتحادیــه عــرب در بیانیه ای اعالم کــرد که حدود  11 
هزار حمله از آغاز ســال 2015 توســط شهرک نشین ها به 

فلسطینی ها صورت گرفته است.

اسرائیل تمام متهمان
پرونده کودک سوزی را آزاد کرد!

جلســه که روز دوشنبه در حضور 
وزاری خارجه 11 کشــور منطقه 
آمریکای التین برگزار شد، اعالم 
کرد، امپریالیسم با ایجاد کودتایی 
نرم تالش می کند تا با تفرقه افکنی 
در میــان اعضای ســازمان هایی 
همچون سازمان بین دولتی اتحاد 
بولیواریایی بــرای مردم آمریکای 
التین )آلبا(، اتحادیه کشــورهای 
آمریکای جنوبی )اوناسور(، جامعه 
آمریکای التین و کارائیب )سالک( 
و ســازمان پتروکاریبه وحدت و 

همبســتگی روزافزون میان مردم 
آمریکای التین را از بین ببرد.

 » و ر و د مــا س  نیــکال «
رئیس جمهــور ونزوئال نیز ضمن 
برنامه هــای  دربــاره  هشــدار 
بی ثبات کننــده ای کــه در قالب 
جنگ اقتصــادی و انجام اقدامات 
خشــونت آمیز در این کشور اجرا 
می شــوند، عنوان کرد »شــواهد 
محکمی« وجود دارد که نشــان 
می دهد سفارت آمریکا در ونزوئال 
در اجرای این برنامه ها نقش دارد.

ونزوئال هشدار داد

توطئه غرب برای کودتا در آمریکای التین

روز سیاه تکفیری ها در سوریه        450 تروریست به هالکت رسیدند

تظاهرات گسترده 
مردم یمن 
در صنعا 
با شعار

 مرگ بر آل سعود

توافق یونان با غرب
یک مقام رسمی وزارت دارایی یونان اعالم کرد 
آتن و نهادهای بین المللی بر ســر مفاد بسته نجات 

مالی 86 میلیارد یورویی به توافق رسیدند.
یونان با تبعات منفی بحــران مالی و اقتصادی 
2009 میــالدی دســت به گریبان اســت. میزان 
بدهی های این کشــور به بیش از 175 درصد تولید 

ناخالص داخلی رسیده است.
جنگ لفظی دو کره

پس از انفجار مین در مرز دو کره و مجروح شدن 
دو نیروی مرزی کره جنوبی، سئول تهدید کرد پاسخ 

کره شمالی را خواهد داد.
ســخنگوی وزارت دفاع کره جنوبــی گفت: ما 
مطمئن هســتیم این مین ها متعلق به کره شمالی 

بوده و به قصد کشتار جاگذاری شده بودند.

پلیس فاسد اسرائیلی
نتایج آخرین نظرســنجی های صــورت گرفته 
در فلسطین اشغالی نشــان می دهد که 78 درصد 
صهیونیست ها معتقدند پلیس این رژیم فاسد است 
این صهیونیست ها معتقدند مقامات پلیس متهم به 
آزار و اذیت جنسی و دریافت رشوه هستند و با هیچ 

مانعی برای اقدامات فاسد خود روبه رو نیستند.
آغاز فعالیت اولین راکتور اتمی ژاپن

اولیــن راکتور اتمی ژاپن پــس از وقوع فاجعه 
هســته ای فوکوشــیما، در میــان اعتراضــات و 

نارضایتی های مردمی کار خود را آغاز کرد.
این راکتور در جنوب غربی ژاپن واقع شده و در 
پی زلزله و ســونامی شدید در 11 مارس 2011 که 
موجب خسارت شدید به نیروگاه اتمی فوکوشیما شد 

از سوی دولت به حالت تعلیق درآمد.

امنیتی را کشتند.
در این حمله که در بخش آسیایی 
اسالمبول صورت گرفت و در آن، از یک 
خودروی بمب گذاری شــده استفاده 
شد، سه مهاجم پ.ک.ک نیز به دست 

نیروهای پلیس کشته شدند.
عالوه بر حمله مذکور، کنسولگری 
آمریــکا در اســالمبول نیــز هدف 
تیراندازی دو فرد مســلح قرار گرفت. 
پس از آن، نگهبانان کنســولگری به 
سمت مهاجمان آتش گشودند و آنها را 
فراری دادند. ساعتی بعد پلیس توانست 
یکی از مهاجمان را که مجروح شــده 
بود، دســتگیر کند. در پی این حمله، 
کنسولگری آمریکا مدتی تعطیل شد، 
اما از دیروز فعالیت خود را از سر گرفت.
جنوب شــرق ترکیه نیز دوشنبه 
ارتش  جنگنده هــای  حمله  شــاهد 
ترکیه به مواضع پ.ک.ک در اســتان 
»حکاری« بود. ایــن حمله جان 17 
عضو پ.ک.ک را گرفت و تروریست ها 
نیز دستکم هشت تن از نیروهای پلیس 

را کشتند.

دیروز هم نیروهای امنیتی 23 فرد 
مظنون به تروریسم را در غرب و جنوب 

ترکیه دستگیر کردند.
در پــی انفجــار بمب در شــهر 
مرزی »ســوروچ« که ماه گذشته رخ 
داد، نیروهای ارتــش و پلیس ترکیه 
حمالت گسترده ای را علیه »داعش« 
و پ.ک.ک آغــاز کرده اند. اما، پس از 
گذشت چند روز حمالت علیه داعش 
محــدود و متوقف شــد و در مقابل، 
بمباران مواضع پ.ک.ک به شــدت 
ادامــه یافت. آنکارا یکــی از حامیان 
اصلی جریان های تکفیری در سوریه 

و عراق است.
پس از مدتی اعالم شد، نیروهای 
ترکیه در ســوریه و عراق، کردهایی 
را هــدف قرار می دهد کــه با داعش 

می جنگند!
آتش بس هرگز!

به گــزارش خبرگــزاری فارس، 
»سلیمان سویلو« معاون نخست وزیر 
ترکیــه، گفــت که ســخن گفتن از 
آتش بــس بــا پ.ک.ک اهانــت به 
جمهوری ترکیه است. وی همچنین، 
به حــزب کردی »دموکراتیک خلق« 
نیــز حمله کرد و گفــت: »نباید تنها 
عناصر پ.ک.ک را خلع ســالح کرد، 
بلکه این خلع سالح باید شامل حزب 
دموکراتیــک خلق هم بشــود، چون 
شاخه ها و گروه های وابسته به آن در 
داخل ترکیه به اقدامات نظامی دست 

می زنند.«

  چهار سوی پنج قاره

مردم عراق بــا برگزاری 
تظاهــرات گســترده و در 
شهرهای مختلف، از برنامه های 
این  نخســت وزیر  اصالحی 
کشور حمایت کردند و پارلمان 
نیز این طرح را تصویب کرد.

طــرح »حیدر عبــادی« که 
ساختار  در  تغییرات گسترده ای 
سیاســی و اقداماتی برای مقابله 
با فســاد اقتصادی را در بردارد، 
با اســتقبال گسترده مردم عراق 

مواجه شده است.
به گزارش ابنا، عصر یکشنبه 
هزاران نفر بــا تجمع در میدان 
»التحریــر« بغداد، حمایت خود 
را از اصالحات نخست وزیر اعالم 

کردند.
ایــن اصالحات از پشــتوانه 
برخوردار  نیز  شــیعه  مرجعیت 

است.
عالوه بر بغــداد، در برخی از 

شــهرهای مرکز و جنوب عراق 
نیــز تظاهرات مشــابهی برگزار 
شــد؛ در نجف اشــرف، مردم با 
اجتمــاع در مرکز این شــهر، از 
نخست  طرح  خواستند  پارلمان 
وزیر را امضاء کند. پارلمان عراق 
نیز دیــروز با اجماع کامل، طرح 
اصالحی نخست وزیر رابه تصویب 
رساند و بدین ترتیب، این طرح 

تبدیل به قانون شد.
براســاس یکــی از بندهای 
طرح مذکور، معاونت های رئیس 
جمهــور و نخســت وزیر حذف 
می شوند و دولت عراق کوچکتر 

می شود.
عبــادی در مجلــس قبل از 
تصویــب طرح، بــه نمایندگان 
گفت: پست های معاونت ریاست 
جمهوری و نخست وزیری یکی 
از باب های فساد هستند. وی از 
پارلمان خواسته بود، این طرح را 

تفکیک نکند و همه هفت بند آن 
را یکجا تصویب نماید.

نیز  عراقی »الصباح«  روزنامه 
خبر داد که نخســت وزیر عراق 
قصد دارد اعضــای کابینه اش را 

از 27 وزارتخانه به 15 وزارتخانه 
تقلیل دهــد. کابینه عبادی 17 
شهریور گذشته با 27 وزارتخانه 
تشــکیل شــد. روزنامه مذکور 
توضیح نداد که کدام وزارتخانه ها 

حذف می شوند.
انفجارهای خونین

 در دیاله
به گزارش واحد مرکزی خبر، 
استان »دیاله« دیروز شاهد انفجار 

سه بمب بود؛ انفجار نخست که با 
خودروی بمب گذاری شده صورت 
گرفــت و یک عامل انتحاری آن 
را هدایــت می کرد، جان 51 نفر 
را گرفــت. در ایــن انفجار مردم 
بازار منطقه »الهوید« در شمال 
بعقوبــه هدف قــرار گرفتند. در 
انفجار دیگر که در محله مسکونی 
»کنعان«، شــرق بعقوبه رخ داد، 
هفت غیرنظامی شــهید شدند. 
این انفجار نیز به شیوه انتحاری 
صورت گرفت. انفجار سوم اما در 
محلــه »الوثبه« بعقوبه روی داد 
و دســت کم سه شــهید برجای 
داعش  تروریستی  گذاشت.گروه 
مســئولیت این انفجارهــا را بر 

عهده گرفت.
خبــر دیگر اینکه، دســتگاه 
قضایی عراق چهار سعودی را به 
اتهام فعالیت های تروریستی، به 

اعدام محکوم کرد.

حمایت قاطع مردم و پارلمان عراق از اصالحات سیاسی حیدر عبادی 

افزایش  خشونت ها در فرگوسن  
یافت، در شــهر فرگوسن حالت 

فوق العاده اعالم کرد.
اما به گفته شــاهدان عینی، 
برای  فلفــل  اســپری  از  پلیس 
پراکندن یا دستگیری معترضان  

استفاده کرده است.
 تصاویر منتشر شده نیز نشان 
می دهد که یک بزرگراه در شهر 
فرگوسن توسط معترضان مسدود 
شده اســت. اداره گشت بزرگراه 
میسوری می گوید پس از رسیدن 
به مسدود شدن  گزارش مربوط 
بزرگــراه، پلیس نیروهای خود را  

به محل اعزام کرده است.
در  فرگوســن،  با  همزمــان 
واشــنگتن نیز ده ها تن از فعاالن 
اجتماعی آمریکایی روز دوشنبه در 
محوطه موزه ملی سیاهپوستان در 
شهر واشنگتن تجمعی اعتراضی 

برگزار کردند.
این  در  مشــارکت کنندگان 
تجمع دست نوشــته هایی حاوی 
شعارهای »زندگی سیاهپوستان 
اهمیــت دارد«، »تبعیض نژادی 
یــک بیمــاری اســت و انقالب 
بیماری است«،  این  شــفابخش 
»تبعیض پلیس باید تمام شود« و 
»جنگ  با سیاهپوستان را خاتمه 

دهید« حمل می کردند.
سیاهپوستان  شــدن  کشته 
این  پلیــس  توســط  آمریکایی 
کشور به یکی از معضالت امنیتی 
جــدی در آمریکا تبدیل شــده 
و اعتراضــات زیــادی را نیز به 
دنبال داشته است. طی یک سال 
گذشته شهرهای مختلف آمریکا 
شاهد اعتراضات گسترده ای علیه 
خشونت و رفتارهای تبعیض آمیز 
پلیس با سیاهپوســتان و ســایر 

رنگین پوستان بوده است. 

http://www.dw.com/en/state-of-emergency-declared-in-ferguson/a-18639669

