
سرویس خارجی-
دفتر سیاســی جنبش انصاراهلل یمن با صدور بیانیه ای ضمن 
محکومیت حمله وحشیانه روز چهارشنبه جنگنده های سعودی 

به صنعا سازمان ملل را مقصر اصلی کشتار مردم یمن دانست. 
جنگند ه های ائتالف متجاوز سعودی و مزدوران آل سعود هر روز مناطق 
مسکونی یمن و زیرساخت های این کشور را هدف حمالت هوایی، زمینی 
و دریایی قرار می دهند. بامداد چهارشــنبه گذشــته هم درپی حمالت 
جنگنده های ســعودی به یک هتل در منطقه ســحار واقع در صعده در 
شمال یمن، 26 تن به طرز فجیعی به شهادت رسیده و 9 نفر نیز زخمی 
شدند. جنبش انصاراهلل در واکنش به این جنایت، سازمان ملل را »عامل 
اصلی کشتار مردم« این کشور معرفی کرده است. به گزارش تسنیم، دفتر 
سیاســی جنبش انصاراهلل یمن با صدور بیانیه ای، جنایات ائتالف متجاوز 
سعودی در اســتان های مختلف این کشور را که آخرین مورد آن حمله 
وحشــیانه به بازار »عالف« در بخش »سحار« استان صعده بود، به شدت 
محکوم کرد. جنبش انصاراهلل در این بیانیه ســازمان ملل متحد و جامعه 
بین الملل را مسئول ادامه کشتار مردم یمن دانست و تأکید کرد که »اگر 
ســکوت کشورها که با پول کثیف نفت خریداری شده نبود، این جنایات 
علیه مردم یمن ادامه نمی یافت.« پیش از این نیز)خرداد ماه( سخنگوی 
جنبش انصاراهلل سازمان ملل را ناتوان از انجام هر کاری در یمن دانسته بود.

در این بیانیه همچنین تصریح شــده که »این جنایات و کشــتارها 
نشان دهنده ورشکســتگی ائتالف متجاوز سعودی و شکست سخت این 
ائتالف و روحیه جنایتکارانه رهبران این ائتالف اســت.« دفتر سیاســی 
جنبــش انصاراهلل در ادامه اعالم کــرد که این دفتر »از نیروهای ارتش و 
کمیته های مردمی می خواهد که به این جنایات که نزدیک به ســه سال 
است ادامه دارد، واکنشی قانونی نشان دهند.« جنبش انصاراهلل در ادامه 
از ملت یمن خواسته »برای دفاع از کشور و مقابله با این تجاوز وحشیانه«، 
دست به کار شده و با پول و نیرو، جبهه های نبرد را تقویت کنند تا ملت 
یمن حق قانونی خود در برخورداری از زندگی امن و آزاد در سایه حفظ 

کرامت را به دست بیاورد.
انجمن علمای یمن نیز جنایات ائتالف سعودی - اماراتی و آمریکایی 
علیــه یمن را به شــدت محکوم کرد. در بیانیه این انجمن با  اشــاره به 
جدیدتریــن جنایت جنگنده های ائتالف ســعودی در بازار »عالف« در 
صعده و کشــته شدن ده ها شــهروند بی گناه آمده است: »این جنایت و 
توحش مستلزم تحرک مسئوالنه و جدی تمام فرزندان امت اسالم و قیام 
برای جهاد به منظور بیرون راندن ظالمان و پیروزی مستضعفان است.«

صفحه آخر

فرانسه از پادشاه آل سعود 
به خاطر مقابله با تروریسم قدردانی کرد!

معاون اول مجمع ملی فرانسه هم در اظهاراتی 
مضحک از زحمات آل سعود، پدر جد تکفیری ها در 

مبارزه با تروریسم! قدردانی کرده است.
»کارول بورو بونارد« این اظهارات را در دیدار با هیئت 
اعزامی مجلس شــورای ســعودی در مقر پارلمان فرانسه 
مطرح کرده اســت. وی مدعی شده که »تغییرات مثبتی 
در عربستان توسط ملک سلمان بن عبدالعزیز در چارچوب 
چشم انداز 2030 ایجاد شده و برنامه های پیش روی سعودی 

افق های جدیدی برای همکاری میان دو کشور باز خواهد 
کرد.«به نظر می رسد دولت فرانسه نیز همچون ترامپ، به 
فکر دوشیدن سعودی هاست چرا که همه به خوبی می دانیم 
که آل سعود حامی اصلی مالی تروریست های تکفیری است. 
داعش ایدئولوژی خود را هم از وهابیون ســعودی به عاریه 
گرفته است. سعودی ها در طول دوسال ونیم تجاوز به یمن 
بیش از 15 هزار شهروند بی گناه را به خاک و خون کشیده 
و در قتل عام شهروندان سوری و عراقی نیز سهیم بوده اند. 

خیز امارات و عربستان
برای تکرار سناریوی قطر در کویت

دولت کویت از وجود فتنه ای علیه این کشور از 
سوی ریاض و ابوظبی خبر داده که شبیه به فتنه این 

2 کشور علیه قطر است.
تسنیم به نقل از نشریه »المنار« فلسطین نوشته: دولت 
کویــت از وجود طرح محرمانه ای خبــر داده که با نظارت 
»محمد بن زاید«، ولیعهد ابوظبی و »محمد بن سلمان«، 
ولیعهد عربســتان علیه کویت در حال آماده سازی است و 
هدف از آن هم در محاصره قرار دادن کویت و فتنه انگیزی 

در این کشــور و در ادامه تحریم این کشــور همانند قطر 
اســت. کویت نیز از ابوظبی و ریاض درخواســت کرده از 
این طرح ویرانگر چشم پوشی کنند.»دولت کویت مدت ها 
است که در حال آماده باش به سر می برد و از فتنه انگیزی و 
جنجال آفرینی های امارات و عربستان در داخل کشور نگران 
است.«  امارات و عربستان از موضع کویت در محاصره قطر و 
در پیش گرفتن موضع آشتی جویانه خشمگین هستند. هنوز 
هیچ منبع رسمی این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است.

 شنبه 13 آبان 13۹6  15 صفر 143۹   4 نوامبر 2017  شماره 21763 اذان ظهر: 11/48، اذان مغرب: 17/25، نیمه شب شرعی: 23/05، اذان صبح )فردا(: 5/05، طلوع آفتاب )فردا(: 6/30

کوتاه از سراسر جهان

روزنامه صبح
صاحب امتیاز: مؤسسه کیهان

مدیر مسئول و سردبیر: حسین شریعتمداری

تلفن: 35200 و 33110251-9
سامانه پیام کوتاه: 30002323

پست تصویری: 33111120-33114228
Kayhan@Kayhan.ir :پست الکترونیکی

www.kayhan.ir :صفحات وب
کد پستی: 1144831599

صندوق پستی: 11155/3631
تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

هزاران نفر در شــهر کردنشین سلیمانیه عراق 
علیه »مسعود بارزانی« تظاهرات کردند و او را مسئول 

نابسامانی معیشتی و بحران جاری دانستند.
درپی به هم خوردن مناسبات معمول 14 ساله اخیر میان 
بغداد و اربیل که پس از همه پرســی غیرقانونی تجزیه  رخ 
داده، اوضاع اقتصادی در منطقه خودمختار کردستان عراق 
آشفته شده و هر روز که می گذرد، این وضعیت، بدتر می شود.

در ســال های گذشته دولت منطقه خودمختار از بابت 
فروش انحصاری نفت استان کرکوک به مشتریان خارجی، 
عواید زیادی را از آن خود می کرد و به کارمندان محلی، از 

این طریق حقوق می داده است.
اما، زیاده خواهی رئیس منطقه خودمختار کردســتان 
عراق و برگزاری همه پرسی غیرقانونی جدایی در سوم مهر، 
همه چیز را به هم ریخته و تأثیر منفی زیادی را متوجه جامعه 
کردی عراق کرده اســت، هزاران نفر از مردم سلیمانیه در 
اعتراض به این اقدام نادرست »مسعود بارزانی«، به خیابان ها 
آمدند و علیه او شعار دادند و از وی خواستند که پاسخگوی 
شــرایط فعلی آنها باشد. مقر اصلی حزب »اتحادیه میهنی 
کردستان عراق« در شــهر سلیمانیه قرار دارد. این حزب، 
رقیب اصلی حزب »دموکرات« تحت رهبری مسعود بارزانی 

در کردستان عراق محسوب می شود.
همچنیــن، خبرهای جدیــد از عراق حاکی اســت، 
فرماندهی عملیات مشــترک عــراق با صــدور بیانیه ای 
اعالم کــرده، رهبران منطقه خودمختار کردســتان عراق 
مانع اســتقرار نیروهای دولــت مرکزی در مناطق مرزی و 

گذرگاه ها می شوند!
االنبارآزاد شد

شهر مرزی»القائم« در استان »االنبار« عصر دیروز آزاد 
شد. »حیدر عبادی« با اعالم این خبر، آن را به ملت عراق 

تبریک گفت.

در رابطه با شمار تلفات داعش در این عملیات، گزارشی 
نرسیده است، اما گفته شده والی داعش در »القائم« هنگام 
فرار به سمت سوریه، هدف قرار گرفته و به هالکت رسیده 

است.
خبر دیگــر اینکه، ســازمان ملل اعالم کــرده گروه 
تروریســتی داعش در طول نبرد 9 ماهه آزادسازی شهر 
»موصل«، 741 غیرنظامی را کشــته است. موصل که از 
خرداد 1393 به اشــغال تکفیری های داعش درآمده بود، 
اوایل تیر ســال جاری از اشغال این گروه تروریستی آزاد 

شده است.

نخستین پس لرزه های همه پرسی اقلیم نمایان شد

بحران اقتصادی در سلیمانیه عراق      هزاران کارمند علیه بارزانی تظاهرات کردند

سرویس خارجی-
فلســطینیان و مخالفان رژیم صهیونیستی در 
کشورهای مختلف جهان به مناسبت صدمین سال 
صدوراعالمیه استعماری »بالفور« تظاهرات و تاکید 
کردند که بساط رژیم صهیونیستی به زودی برچیده 

خواهد شد.
فلسطینیان ساکن »بیت لحم« در جنوب کرانه باختری 
روز چهارشنبه ودر محکومیت صدمین سالروز صدور اعالمیه 
بالفور تظاهرات کردند.شرکت کنندگان در این تظاهرات با 
حمل پارچه نوشته هایی با مضمون محکومیت صدور اعالمیه 
بالفور، شعارهایی علیه انگلیس و رژیم صهیونیستی سر دادند.

به گزارش مرکز اطالع رسانی فلسطین، این تظاهرات را 
کمیته هماهنگی گروه های فلسطینی در بیت لحم برگزار 
کرد و نظامیان صهیونیستی، شرکت کنندگان در این مراسم 
را با شلیک گلوله های گاز اشک آور و صوتی هدف حمله قرار 
دادند که در پی آن شماری از فلسطینیان زخمی و تعدادی 

هم دچار حالت خفگی شدند. 
درشهرهای »نابلس«، »رام اهلل«، »جنین«، »بیت لحم«، 
»طوباس«، »الخلیل« و »اریحا« نیز تظاهرات مشابهی علیه 
اعالمیه بالفور برگزار شــد و صدها نفر از شرکت کنندگان 
، ضمن پوشیدن لباس های سیاه وحمل پرچم های سیاه و 
پرچم های فلسطین وعده دولت انگلیس به صهیونیست ها را 
محکوم کرده و خواستار عذرخواهی دولت انگلیس به خاطر 

صدور این بیانیه ننگین شدند.

در واکنش به حمالت وحشیانه جنگنده های سعودی به صنعا

انصاراهلل: سازمان ملل مقصر است

سرویس خارجی-
نیروهای مقاومت و ارتش سوریه دیروز و پس از دو 
ماه عملیات سنگین، شهر دیرالزور را به طور کامل از 

اشغال تروریست های »داعش« آزاد کردند.
عملیات بزرگ آزادسازی شهر »دیرالزور« که حدود دو 
ماه قبل و با مشارکت ارتش سوریه، نیروهای داوطلب سوریه، 
رزمندگان حزب اهلل، لشــکر فاطمیون و نیروهای داوطلب 
عراقی آغاز شده بود، روز پنجشنبه گذشته به ثمر نشست و 

این شهر به طور کامل آزاد شد.
شهر »دیرالزور« چهارسال قبل به اشغال داعش درآمده 
بود، اما تکفیری های وابسته به این گروه تروریستی نتوانسته 
بودند همه محله های این شــهر و فرودگاه آن را به اشغال 

خود درآورند.
در طول این چهارسال، مردم و نیروهای دولتی سوری 
تحت فرماندهــی ژنرال »زهر الدین« که اخیرا بر اثر انفجار 
مین، به شهادت رسید، در برابر داعش مقاومت کردند و در 
واقع، همین بخش های اشغال نشــده، زمینه را برای ورود 
نیروهای دولتی و مقاومت به شهر دیرالزور فراهم کرده بود.
اما،  تروریســت های داعش برای اینکه مانع پیشــروی 
نیروهای دولتی شوند، در ساختمان ها و خیابان ها و کوچه های 
شــهر، مین گذاری کرده و تله های انفجاری متعددی را نیز 
کار گذاشــته بودند. داعش با به کارگیری تله ها و بمب ها و 
اســتفاده از مناطق مسکونی به عنوان سنگر و پایگاه خود، 
باعث تخریب و آسیب دیدن بخش های زیادی از محله ها و 

بافت مسکونی این شهر شده است.
پیش به سوی البوکمال

خبرها از شرق سوریه همچنین حاکی است،  نیروهای 
مقاومت و ارتش سوریه پس از آزادسازی دیرالزور، به سمت 
شهر مرزی و اشغالی »البوکمال« روانه شدند تا آخرین شهر 

ارتش سوریه به کمک حزب اهلل و لشکر فاطمیون
دیرالزور را به طور کامل آزاد کرد

برخی منابع می گویند حداقل 30 سال زندان در انتظار
 رهبر جدایی طلبان کاتالونیا است

شرکت کنندگان در دومین »اجالس بین المللی علمای حامی 
مقاومت« در بیانیه پایانی خود، تأکید کردند که تنها مقاومت است 
که به اشغالگری رژیم صهیونیستی و حضور اشغالگران در سرزمین 

فلسطین پایان می دهد.
اجالس دو روزه بین المللی علمای حامی مقاومت که در بیروت برگزار 

شده بود، پنجشنبه گذشته با صدور بیانیه ای، به کار خود پایان داد.
در بیانیه پایانی این اجالس که حدود 700 نخبه و عالم اسالمی از 80 
کشور جهان در آن حضور داشته اند، تأکید شد: مقاومت تنها راه آزادسازی 

فلسطین بوده و اقدام های سازشکارانه، راه به جایی نخواهند برد.
در این بیانیه همچنین، اقدام دولت انگلیس در صدور بیانیه موسوم به 
»بالفور« در سال 1917 و حمایت های فعلی انگلیس از رژیم صهیونیستی 
محکوم شده است. »لرد بالفورد« وزیر خارجه وقت انگلیس، با صدور این 
بیانیه، مهاجرت یهودیان به فلسطین و شکل گیری رژیم نامشروع اسرائیل 

را زمینه سازی کرده است.
در بیانیه اجالس مذکور، تالش برخی از رژیم های عربی خصوصاً رژیم 
آل سعود، برای برقراری روابط با رژیم اسرائیل نیز محکوم و از دولت های 

اسالمی خواسته شده است که از مبارزه ملت فلسطین حمایت کنند.
رویارویــی با توطئه خطرناک آمریکایی- صهیونیســتی برای تجزیه 
کشــورهای منطقه، محکومیت جنــگ ظالمانه علیه ملت یمن، و توقف 
نسل کشــی مسلمانان »روهینگیا« در کشور »میانمار« از جمله فرازهای 

دیگر بیانیه پایانی اجالس بین المللی علمای حامی مقاومت بوده است.
کارشناسان با اشــاره به تحوالت مثبت در عراق و سوریه و شکست 
حتمی گروه های تکفیری و داعش، برگزاری اجالس علمای حامی مقاومت 
در شــرایط فعلی را بسیار با اهمیت می دانند و می گویند که این اجالس 
طرح های تحمیلی غربی ها بر جهان اسالم را به حاشیه برده و وحدت امت 

اسالمی را یک بار دیگر به رخ همگان کشیده است.
عالوه بر آن، این اجالس یک بار دیگر، آرمان مهم و اصلی امت اسالمی 

را به همه مسلمانان جهان، گوشزد کرده است.
آمریکا و اســرائیل با حمایت از تکفیری ها در ســال های اخیر، قصد 
داشته اند که یک شکاف ساختاری غیرقابل ترمیم در جهان اسالم ایجاد 

کنند اما خوشبختانه، این توطئه با شکست مواجه شده است.

در بیانیه  پایانی دومین کنفرانس جهانی علمای مقاومت مطرح شد

ضامن آزادی فلسطین
مقاومت است نه مذاکره

سرویس خارجی-
دستگاه قضایی اسپانیا دستور بازداشت رهبر جدایی طلبان کاتالونیا 

و 9 نفر از دیگر مقامات ارشد این ناحیه را صادر کرده است. 
نهم مهر مــاه بود که دولت محلی منطقه کاتالونیا بی توجه به هشــدارها و 
تهدیدات دولت مرکزی اسپانیا رفراندوم جدایی طلبی را برگزار کرد و یک هفته 
بعد، حکومت محلی از رأی »آری« 90 درصد از شــرکت کنندگان در همه پرسی 
به جدایی خبر داد و ضمن امضای اعالمیه استقالل، به جریان انداختن آن را به 
تعویق انداخت. در مقابل دولت اسپانیا خواهان لغو کامل نتیجه همه پرسی شد و 
تاکنون در مواجهه با جدایی طلبی کاتاالن ها، ضمن سرکوب جدایی طلبان و تعلیق 
خودمختاری کاتالونیا، مجلس و کابینه محلی این منطقه را نیز منحل کرده است. 
روز پنج شــنبه گذشته نیز دیوان عالی قضایی اسپانیا به درخواست دادستان 
کل این کشــور، حکم بازداشــت رهبران جدایی طلبان کاتالونیا را صادر کرد. بر 
اساس این حکم، »کارلس پوگدمون« رهبر منطقه کاتالونیا، »اوریول یونکراس« 
معاون وی و 8 نفر دیگر از رهبران منطقه کاتالونیا بایســتی به اتهام »شــورش و 
اختالس« بازداشت شوند. بر اساس این حکم فقط »سانتی ویال« از اعضای سابق 
حکومت منطقه ای کاتالونیا که پیش از اعالن استقالل از سمت خود استعفاء کرده، 
می تواند با سپردن وثیقه آزاد شود.این حکم در حالی صادر می شود که »کارلس 
پوگدمون« این روزها در بلژیک به سر می برد. وی پیش از این از حضور در دادگاه 

برای پاسخ دادن به اتهامات وارده، سر باز زده بود.
بین کشورهای اتحادیه اروپا، توافقی برای استرداد مظنونین و متهمین منعقد 
شــده و حاال بلژیک باید بر اســاس حکم سیستم قضایی اسپانیا، پوگدمون را به 
مادرید تحویل دهد. وکیل »پوگدمون« گفته وی به دلیل نامســاعد بودن آب و 
هوا، نتوانسته در دادگاه حاضر شود؛ البته وی پیش از این گفته بود که موکلش به 
هیچ وجه به شرکت در محاکم قضایی اسپانیا که برای بررسی پرونده ناآرامی های 

مرتبط با همه پرسی استقالل برگزار می شود، متمایل نیست.
 از ســوی دیگر بر اســاس گزارش ها بلژیک هم اعالم کرده که دلیلی وجود 
ندارد به »پوگدمون« پناهندگی داده شــود. بنابر گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
»ماریه کریستین مارگن« وزیر انرژی، محیط زیست و توسعه پایدار بلژیک احتمال 
پناهندگی »پوگدمون« در کشــورش را رد کرده و گفته تهدیدی متوجه زندگی 

وی نیست و دلیلی وجود ندارد که او در بلژیک پذیرفته شود.

حکم دستگیری رهبران جدایی طلب اسپانیا
صادر شد

پاکستان
ایسنا: نواز شــریف نخست وزیر سابق پاکستان روز 
گذشــته در جلســه محاکمه خود به اتهام فســاد که 
به دســتور دادگاه عالی این کشــور بعد از صدور حکم 
برکناری اش به جریان افتاد، شــرکت کرد. نواز شریف 
67 ساله صبح روز گذشته به همراه مریم، دخترش که 
او نیز یکی از متهمان این پرونده اســت به دادگاه رفت. 
خانواده نواز شریف این پرونده را که به دلیل افشای برخی 
ثروت ها و معامالت مالی این خانواده مطرح شــده یک 

»دسیسه چینی« سیاسی خوانده اند.
آمریکا

آسوشیتدپرس: سازمان سیا می گوید470 هزار فایل 

از اســناد متعلق به اســامه بن الدن، رهبر القاعده را که در 
جریان حمله به محل سکونت وی در ابیت آباد پاکستان به 

دست آمده، منتشر کرده است. 
در این اسناد فیلم دیده نشده ای از مراسم ازدواج حمزه 
بن الدن، پسر و جانشین احتمالی رهبر سابق القاعده دیده 

می شود. 
این فیلم برای نخستین بار چهره جوانی حمزه بن الدن، 
پسر اســامه بن الدن، رهبر سابق القاعده را نشان می دهد. 

تاکنون مردم تنها تصاویر کودکی وی را دیده بودند. 
میانمار

تســنیم: رهبر میانمار سرانجام از مناطق بحران زده در 
استان راخین دیدن کرد. سخنگوی »سوچی« روز پنجشنبه 
گفته رهبر میانمار در حال بازدید از منطقه مرزی »مائونگ 

داو« است. 
وی به این منطقه خواهد رفت وی اما گفت که نمی تواند 
جزئیات بیشتری را در این خصوص اعالم کند. سوچی از زمان 

پیروزی در انتخابات 2015 میالدی به اســتان راخین سفر 
نکرده بود. اکثر ســاکنان منطقه مائونگ داو را پیش از آغاز 
بحران اخیر، مسلمانان تشکیل می دادند. وی پس از کشتار 
گسترده مسلمانان بی گناه در این منطقه به یاد سرکشی از 
جنایات ارتش کشورش افتاده است! سوچی حتی پیشتر از 
این گفته بود که اخبار رســانه ها مبنی بر کشتار مسلمانان 

راخین یک شانتاژ رسانه ای است.
کره شمالی

رویترز: در حالی که تنش ها بین آمریکا و کره شمالی به 
شدت باال گرفته و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد 
دارد طی روزهای آینده به کره جنوبی ســفر کند، دو فروند 
بمب افکن راهبردی »بی یک«  آمریکا روز پنجشنبه بر فراز کره 
جنوبی به پرواز درآمده است. اخبار مربوط به این مانور هوایی 
نخستین بار توسط خبرگزاری رسمی کره شمالی منتشر شد.
 این خبرگزاری اعالم کرده این مانور شامل هواپیماهای 
جنگنده کره جنوبی و ژاپن بوده و یک مانور حمله هسته ای 

به شمار می رود. دونالد ترامپ نخستین سفر آسیایی خود 
به عنوان رئیس جمهور آمریکا را از ژاپن آغاز خواهد کرد 
و پس از آن به کشــورهای کره جنوبی، چین و ویتنام و 

فیلیپین سفر می کند.
بحرین

المیادین: »شــیخ حسین الدیهی«، معاون دبیرکل 
جمعیت الوفاق گفته اتهامات رژیم آل خلیفه علیه شیخ 
علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق، دروغ بوده و هدف 
از آن تســویه حســاب بین بحرین و قطر در چارچوب 
اختالفات بین برخی از کشــورهای عربی خلیج فارس 

و قطر است. 
الدیهی تأکید کرد که تماس های دبیرکل جمعیت 
الوفاق با »حمد بن جاسم«، نخست وزیر قطر در چارچوب 
طرح عربستان، آمریکا و قطر برای حل بحران سیاسی 
بین ملت و نظام در سال 2011 میالدی صورت گرفته 

است. 

سونامی رسوایی اخالقی سیاستمداران غربی به سرعت از پارلمان 
اروپا به کنگره آمریکا رسید. 

بحران اخالقی در بین سیاستمداران غربی بار دیگر سرتیتر اخبار رسانه های 
بین المللی قرار گرفته است. کسی گمان نمی کرد افشاگری درباره تعرض جنسی 
»هاروی واینستین« تهیه کننده پرنفوذ هالیوود به بازیگران و مدل های آمریکایی، 
به ســونامی اعترافات درباره تجاوز جنسی برسد؛ تا جایی که دامنه آن به دنیای 
سیاســت کشیده شود و موجی از نگرانی ها را در غرب به ویژه بروکسل، لندن و 

حاال واشنگتن رقم بزند.
 پس از آنکه برخی از قربانیان آزار جنسی در توئیتر، کارزاری در همین رابطه 
به راه انداختند، به زودی برخی از چهرهای سرشناس به این کارزار پیوستند به 
طوریکه »مارگو وال اشــتروم« وزیر خارجه سوئد اعتراف کرد زمان خدمتش در 

دولت مورد »آزار جنسی« قرار گرفته است.
بالفاصله این موج به پارلمان اروپا رســید. اولین بار این خبر در »ســاندی 
تایمز« منتشــر شــد. در گزارش این روزنامه انگلیسی آمده بود: »به 87 زن و 6 
مرد که به عنوان کارمند در پارلمان اروپا مشــغول به کار هســتند تعرض شده 
اســت.« به دنبال انتشار این خبر، گروهی از اعضای پارلمان اروپا خواستار انجام 
تحقیقات بیشتر در این زمینه شدند. این روزنامه در مقاله خود از پارلمان اروپا به 
عنوان »بســتری مناسب برای وقوع آزار جنسی« یاد کرد و نوشت: این جرایم از 
سوی برخی از »اعضای بلندپایه پارلمان« صورت گرفته است. »آنتونیو تاجانی« 
رئیس  پارلمان اروپا نیز در واکنش به این گزارش گفته است: »شوکه و خشمگین 
شدم.« نام عاملین این فساد اخالقی حتی االمکان مخفی مانده حال آنکه ساندی 
تایمز از »ایو کوشه« وزیر اسبق دولت فرانسه و نماینده حزب سبز به عنوان یکی 

از متجاوزین نام می برد. 
لندن

طولی نکشید که سونامی این رسوایی به پارلمان انگلیس نیز رسید به طوری 
که »ترزا می« اذعان کرد که گزارش ها درباره آزار جنســی زنان در پارلمان این 
کشور بسیار نگران کننده است.بر اساس این گزارش، اسامی ده ها نماینده مجلس 
و وزیر از حزب محافظه کار انگلیس، در فهرست متهمان به رسوایی های اخالقی 
قرار دارد. »مایــکل فالون«، وزیر دفاع انگلیس، یکی از حامالن و متهمان اصلی 
این رســوایی بود و پس از افشای رفتار نامناسب جنسی وی با یک خبرنگار زن، 

مورد انتقاد قرار گرفته بود و از سمتش استعفا کرد.
 در ادامه موج رسوایی های جنسی، یک نماینده از حزب کارگر انگلیس نیز به 
دلیل آزار جنسی یک زن، از کار تعلیق شد.»کلوین هاپکینز«، نماینده 76 ساله 
حــزب کارگر هم به دلیل اتهاماتی درباره رفتار وی با یک زن جوان، از کار خود 
تعلیق شد. کارکنان زن پارلمان انگلیس نیز با ایجاد گروه پیام رسان روی تلفن 
همراه هشدار می دهند که درباره عامالن این آزار و اذیت افشاگری خواهند کرد. 
همچنین، گروه دیگری متشــکل از زنان عضو حزب کارگر انگلیس، یک پایگاه 
اینترنتی ایجــاد کرده و در آن، از دیگر اعضای حزب خواســته اند تجربیات خود 
را درباره آزار و اذیت جنســی توسط مقامات حزب، به صورت گمنام، به اشتراک 

بگذارند تا با این پدیده مقابله شود.
کنگره آمریکا

اوضاع در کنگره آمریکا نیز مشــابه پارلمان انگلیس و پارلمان اروپا اســت. 
خبرگزاری آسوشیتدپرس در همین زمینه گزارش داد که یک نماینده زن فعلی و 
سه نماینده زن سابق کنگره آمریکا به این خبرگزاری گفته اند که در زمان خدمت 
در مجلس نمایندگان آمریکا مورد اذیت و آزار جنسی از سوی همکاران مرد خود 
قــرار گرفته اند.بنابر صحبت های این نمایندگان زن ســابق و فعلی، این اتفاقات 
ســال ها و یا چند دهه پیــش رخ داده و معموال هنگامی که آنها تازه وارد کنگره 
شده بودند، اتفاق افتاده است. این زنان »لیندا سانچز«، نماینده فعلی کالیفرنیا، 
»باربارا باکسر«، سناتور سابق، »مری بونو«، و »هیلدا سولیس«، نمایندگان سابق 

دیگر این مجلس هستند.

رسوایی اخالقی سیاستمداران غربی
از پارلمان اروپا به کنگره آمریکا رسید

انجمن حقوق بشر بحرین از برگزاري سومین 
جلسه محاکمه 9 تن از جوانان بحریني در دادگاه 

نظامي آل خلیفه خبر داد.
انجمن حقوق بشر بحرین با بیان اینکه این جوانان 
در دادگاه بــا بدن هایي ضعیف و از بین رفته حضور 
یافته اند که ناشي از شکنجه شدید، زندان انفرادي و 
رفتار غیر انساني با آنها بوده است گفت: آنچه بر این 

بازداشت شدگان رفته است موارد جدي نقض حقوق 
بشــر بوده و خبر از فاجعه قضایي در قضایاي وابسته 
بــه آزادي بیان و تجمعات مســالمت آمیز در آینده 

مي دهد.« 
به گــزارش خبرگزاري مهر، ایــن انجمن افزود: 
»در این محاکمه که اولین محاکمه نظامي افراد غیر 
نظامي پس از تغییر قانون دادگاه هاي نظامي توسط 

پادشاه است، موارد بسیاري از نقض ماده 14 میثاق نامه 
بین المللي حقوق مدني و سیاسي درخصوص تضمین 
محاکمه عادالنه وجود دارد که بدین شرح اند: سري 
بودن جلســات دادگاه، مخالفت دادگاه با درخواست 
وکال براي دریافــت پرونده، اجازه ندادن به متهمین 
براي ســخن گفتن در دادگاه درخصوص شکنجه اي 
که در هنگام بازجویي و پس از آن متحمل شده اند.

انجمن حقوق بشر بحرین همچنین تاکید کرده که 
زندان انفرادي که 4 تن از متهمین متحمل شــده اند 
و درخصــوص دو تــن از آنها 13 ماه طول کشــیده 
است برخالف اصول اساسي تعامل با زندانیان است، 
همچنین مخالفت دادگاه با مورد معاینه قرار گرفتن  
متهمین توسط پزشکي قانوني برخالف قوانین دادرسي 

جنایي بحرین است.

اولین محاکمه جوانان بحرینی در دادگاه های نظامی آل خلیفه

اشغالی سوریه را هم از اشغال داعش 
خارج کنند.

یک قدم
 تا پایان کار داعش

استان بیابانی دیرالزور متشکل 
از ســه شهرســتان »دیرالــزور«، 
»البوکمال« و »المیادین« اســت. 
البوکمال که در مجاورت مرز استان 
»االنبار« عراق قــرار دارد، به »دژ 

نظامی داعش« معروف اســت. باتسخیر این شهر به دست 
نظامیان سوریه و نیروهای مقاومت، کار داعش نیز عمال در 
شام )سوریه( و عراق به پایان می رسد. شهرهای مرزی »راوه« 
و »القائم« عراق نیز این روزها در حال آزادسازی کامل است.

بیانیه ارتش سوریه
ارتش ســوریه اما با صدور بیانیه ای، رسما آزادی کامل 
شــهر دیرالزور را اعالم کرد. براساس این بیانیه، در عملیات 
مذکور، شمار زیادی از عناصر داعش کشته شدند و سالح ها 
و تجهیــزات آنها به غنیمت گرفته شــده اســت. در حال 
حاضر، واحدهایی از ارتش ســرگرم پاکســازی میدان های 
مین و بمب ها و تله های انفجاری نصب شده توسط داعش 

در دیرالزور هستند.
انهدام 950 پایگاه تروریست ها

وزارت دفاع روســیه هم اعالم کرده، جنگنده های این 
کشور طی هفته گذشــته، بیش از 390 پرواز عملیاتی در 
سوریه داشته و در خالل این حمالت، 950 پایگاه متعلق به 
تروریست ها را از بین برده اند. به گزارش ایسنا، بخش زیادی 
از این حمالت، علیه مواضع داعش در دیرالزور صورت گرفته 
است. عالوه بر آن، عناصر »جبهه النصره« و دیگر تروریست ها 
نیز در مناطق دیگر بمباران شده اند. روسیه از 30 سپتامبر 

سال 2015 )8 مهر 94( حمالت علیه تروریست ها در سوریه 
را آغاز کرده است.

فرار تروریست ها به پایگاه های آمریکایی
همزمان با پیــروزی بزرگ نیروهای ارتش ســوریه و 
مقاومت در شــرق این کشور، آمریکا هم تحرکات تخریبی 
خود را علیه دمشــق افزایش داده اســت.به گزارش فارس، 
مسکو اعالم کرده، آمریکا در منطقه مرزی »التنف« سوریه 
پایگاه نظامی جدیدی را ایجاد کرده است و تروریست های 
فراری از صحرا و دیگر مناطق سوریه، بدانجا پناه آورده اند. 
روسیه رسما اعالم کرده که ساخت این پایگاه نظامی، 
غیرقانونی است.واشــنگتن عالوه بر ایــن اقدام غیرقانونی، 
پیش نویس قطعنامه جدیدی را در اختیار شــورای امنیت 
ســازمان ملل داده و در این قطعنامه، خواســتار تحقیقات 
بیشــتر در رابطه با حادثه شیمیایی »خان شیخون« شده 
است. این اقدام آمریکا که هدفش متهم کردن دولت سوریه 
است، باعث جدال میان نمایندگان روسیه و آمریکا در شورای 
امنیت شــده است و مسکو این اقدام واشنگتن را خطرناک 

و تأسف بار خواند.
سفر مقام آمریکایی به دمشق

همزمان با ایــن تحوالت، روزنامه لبنانی »االخبار« 

فاش کرد، یک مقام بلندپایه امنیتی آمریکا سه شــنبه 
گذشــته با اســکورت نیروهای امنیتی از بیروت راهی 
دمشق شــد و با مقامات ســوریه دیدار کرد. البته این 
فرستاده آمریکایی با »بشار اسد« رئیس جمهور سوریه، 

دیدار نداشته است.
عالوه بر تحرکات آمریکا در سوریه، رژیم صهیونیستی 
نیز حمالت هوایی خود را تکرار کرد تا به تروریست های 

شکست خورده، روحیه بدهد.
بــه گزارش خبرگزاری صدا و ســیما جنگنده های 
صهیونیســتی از فراز لبنان، یک شــهرک صنعتی در 
منطقه »حســاء« استان »حمص« سوریه، را با موشک 

هدف قرار دادند. 
اما، این حمله با واکنش ســامانه ضدهوایی سوریه 
مواجه شد و صهیونیست ها آسمان لبنان را ترک کردند. 
وزارت خارجه دولت سوریه نیز در واکنش به این حمله، 
که چهارشنبه شب رخ داد، دو نامه خطاب برای دبیرکل 

سازمان ملل و رئیس شورای امنیت ارسال کرد.
وزارت خارجه سوریه در این نامه ها اعالم کرد: »حمله 
جدید اسرائیل با صدمین سالگرد بیانیه ننگین »بالفور« 
همزمان شده است و این نشان می دهد که مقامات رژیم 
صهیونیســتی فقط به تروریسم بین المللی علیه اعراب 
ساکن فلسطین اشغالی، سوریه و لبنان بسنده نمی کنند، 
بلکه به حامی رسمی تروریسم تبدیل شده اند.« وزارت 
خارجه سوریه از شورای امنیت خواست که حمالت آشکار 
اسرائیل را محکوم کند و اقداماتی قاطعانه و فوری برای 
جلوگیری از این حمالت انجام دهد.دمشق همچنین از 
شورای امنیت خواست که رژیم صهیونیستی را به خاطر 
حمایت هایش از تروریســم که می توند اوضاع منطقه را 

شعله ور کند، تحت پیگرد قرار دهد.

اعالمیه »بالفور« در تاریخ 
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توســط »آرتور جیمز بالفور«، 
وزیــر خارجه وقــت انگلیس، 
خطاب به »والتر روتشــیلد«، 
سیاستمدار یهودی تبار و عضو 
مجلس عوام انگلیس نوشــته 
شــد و در آن از موضع مثبت 
دولت انگلیس برای »ایجاد خانه 
ملی برای یهودیان در سرزمین 
فلسطین« خبر داده شد. بیانیه 

بالفور ســرآغاز تالش ها برای تاسیس رژیم نحس اسرائیل 
به شمار می رود.

انگلیس
همزمــان با ســفر بنیامیــن نتانیاهو، نخســت وزیر 
رژیم صهیونیستی به انگلیس، شماری از خاخام های یهودی 
انگلیسی هم در مخالفت با این سفر تظاهرات و این رژیم را 
به تالش برای ریشه کن کردن دین یهودیت متهم کردند. 
یهودیان انگلیســی در مقابل دفتر ترزا می، نخست وزیری 
انگلیــس در لندن تظاهرات کردند و کاغذ نوشــته هایی با 
مضامین مخالفت با ایده های نفرت انگیز صهیونیســتی در 

دست داشتند.
ایتالیا

ایتالیایی ها نیز در اعتراض به نقش روباه پیر در تاسیس 

رژیم جعلی صهیونیســتی مقابل سفارت این کشور در رم 
تجمع کردند. ایتالیایی ها در حالی که پرچم فلسطین را در 
دست داشتند خواستار عذرخواهی رسمی انگلیس از ملت 
فلسطین شدند. »لوئیزا مورگانتینی«، معاون اسبق پارلمان 
اروپا یکی از شــرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی بود. 
وی اظهار داشت،« ما در اینجا تجمع کرده ایم تا به انگلیس 
و دیگر دولت های غربی و سازمان ملل بگوئیم که دیگر ظلم 
و جنایت های رژیم اسرائیل علیه فلسطینی ها کافی است و 
باید انگلیس بابت فاجعه های بزرگی که در این صد سال به 

بار آورده است از ملت مظلوم فلسطین عذرخواهی کند«.
آفریقای جنوبی و سوریه

در شهرهای دمشق پایتخت سوریه و امان پایتخت اردن 
و همینطور آفریقای جنوبی هم تظاهرات هایی در محکومیت 

اعالمیه بالفور برگزار شد.
 این در حالی است که ترزا می نخست وزیر انگلیس در 
دیدار با همتای اسرائیلی خود در لندن، تأکید کرد،« روابط 
و دوستی میان لندن و اسرائیل در طول این سال ها تحول 
زیادی داشــته است و لندن به تعهدات خود در این زمینه 

عمل کرده است«. 
هفته گذشته نیز »ترزا می« با عذرخواهی از فلسطینی ها 
به خاطر صدور بیانیه بالفور مخالفت کرده و در پاســخ به 
ســؤالی از سوی نمایندگان در مجلس عوام گفته بود،« ما 
بی تردید صدمین ســالروز بالفور را با افتخار تمام جشــن 

می گیریم«.
نتانیاهو نیز از »اتفاق تاریخی بزرگ« مربوط به معاهده 
بالفور دفاع و از می به خاطر دعوت از او برای شرکت در این 
مراسم قدردانی کرد و گفت: »پس از گذشت 100 سال از 
صدور بیانیه بالفور، فلســطینی ها باید وجود وطن قومیتی 

یهودیان و کشور یهودی را قبول کنند«. 
شکایت از انگلیس

از ســوی دیگر ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیالت 
خودگردان فلسطین گفت که از انگلیس به دلیل برگزاری 
مراســم صدمین ســالگرد صدور اعالمیه بالفور، شکایت 

می کنیم.
المالکی خاطر نشــان کرد »هدف از این اقدام برقراری 
عدالت، مجبور کردن دولت انگلیس به عذرخواهی و پرداخت 
غرامت و به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین است«.

تظاهرات جهانی علیه انگلیس در سالگرد صدور اعالمیه بالفور

بساط اسرائیل به زودی برچیده خواهد شد


