
اعتصاب غذای 200 اسیر بحرینی
در اعتراض به وضعیت زندان های آل خلیفه

حدود ۲۰۰ زندانی سیاســی در یکــی از زندان های 
پایتخت بحرین و در اعتراض بــه وخیم 15 زندانی دیگر 

دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند.
مسئوالن زندان »جو« در منامه پایتخت بحرین، 15 زندانی 
را حدود دو سال اســت که در ساختمانی جدا از سایر زندانیان و 
در شرایط »بســیار بدی« حبس کرده اند. بر اساس گزارش هایی 
که منتشــر شده، مسئوالن زندان محدودیت های زیادی علیه این 
15نفر اعمال کرده اند. زندانیان بحرینی می گویند هفته گذشــته 

طی نامه ای از مراجع حقوق بشــری خواســتند برای نجات هم 
بندی هایشــان، اقدام کنند اما تاکنون اتفاقی نیفتاده است. یکی 
از این زندانی ها در پیام صوتی ای که آن را منتشر کرده، می گوید: 
»مســئوالن زندان اجازه برگزاری مراسم دعا و اقامه نماز جماعت 
را هم به آنها نمی دهند و شــدیدا زیر نظر هســتند«. در اعتراض 
به چنین وضعی 196 زندانی سیاســی در زندان »جو« دست به 
اعتصاب غذا زده اند. گفتنی است، رژیم آل خلیفه در اقدامی مشابه 
محدودیت هایی را علیه زندانیان سیاسی زن هم اعمال کرده است.
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کمبود شدید غذا، دارو و سوخت
 حاصل خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا

روزنامه »ســاندی تایمز« نوشــته به سند دولتی 
محرمانه ای درباره عواقب »برگزیت بدون توافق« دست 
یافته، که نشان می دهد در چنین شرایطی، انگلیس با 
کمبود شدید سوخت، غذا و دارو مواجه خواهد شد که 

طی نیم قرن گذشته بی سابقه است.
در سند مذکور که آماده نبودن انگلیس برای برگزیت)خروج 
از اتحادیه اروپا( تصویر شــده، عواقب خروج بدون توافق برای 
مردم انگلیس اینگونه ذکر شده است: »ذخایر انواع مواد غذایی 

تازه کاهش قابل توجهی پیدا می کند. ترافیک ســنگین ایجاد 
شــده بر اثر تاخیرها و بررســی های مرزی می تواند بر توزیع 
ســوخت اثر بگذارد. ترافیک سنگین و تاخیر در عبور و مرور، 

ذخایر دارویی را هم آسیب پذیر می کند«. 
روزنامه ســاندی تلگراف نیز نوشــته: »بوریس جانسون 
نخســت وزیر جدید انگلیس بر این باور اســت که در صورت 
عدم دستیابی به توافق برگزیت، پارلمان انگلیس نمی تواند مانع 

برگزیت بدون توافق شود. 

بازگشت محدودیت ها به کشمیر
هند به وعده اش عمل نکرد

سرویس خارجی-
علی رغم وعده هایی که دولت هند داده بود، دیروز و در 
پی تظاهرات شنبه شب مسلمانان کشمیر، محدودیت های 
تردد در بخش های اصلی »سرینگر«، بزرگترین شهر ایالت 

»کشمیر و جامو« از سر گرفته شد.
به دنبال لغو خودمختاری این ایالت، توســط دولت هند، از روز 
دوشــنبه 14 مرداد )5 اوت( تاکنون، دو هفته ای می شــود که در 
منطقه کشمیر هند حکومت نظامی برقرار و راه های ارتباطی مردم 
با خارج از منطقه قطع اســت. دولت هند از همان ابتدا وعده داده 
بود محدودیت ها کاهش می یابد و راه ها به تدریج گشــوده خواهد 
شد. دولت هند همچنین در روزهای اخیر کمی از این محدودیت ها 
کاسته و وعده داده بود به زودی تمام محدودیت ها برداشته می شود.
مردم کشــمیر به خصوص »سرینگر« که از حکومت نظامی و 
حبس در منطقه به شدت ناراضی اند روز جمعه دست به اعتراضاتی 
زدند که تا شامگاه شنبه ادامه داشت. پلیس هند هم شامگاه شنبه به 
شهر »سرینگر« یورش برد و حداقل شش نفر از معترضان را مجروح 
کرد. به نوشــته »رویترز« تعدادی از ســاکنان این شهر می گویند 
طی دور روز گذشته افزون بر اینکه نیروهای امنیتی هندی به آنها 
حمله کرده یا آنان را مورد دشنام قرار داده اند، با یورش به خانه های 
آنها اموالشــان را نیز تخریب کرده اند. این درگیری ها ده ها مجروح 

بر جای گذاشته است.
در پی این درگیری ها مقام های هند یکشنبه محدودیت های تردد 
در بخش های اصلی »سرینگر« را یک روز پس از کاهش دوباره اعالم 
کردند. دولت ایالتی مدعی است در دو هفته گذشته ممنوعیت آمد 
و شــد اعالم نکرده بود اما مردم امروز از موانع متعددی که ظرف 
چند ساعت در این شهر برپا شد، برگردانده شدند. نیروهای امنیتی 

به ساکنان گفتند که ممنوعیت آمد و شد برقرار است.
دستگیری علمای شیعه 

در ادامه بگیر و ببندها در کشمیر خبر رسیده نیروهای امنیتی 
هند دستگیری علمای شیعه را هم در دستور کار قرا داده اند. »علیرضا 
موسوی«، کارشناس مسائل حقوقی کشمیر، بنا بر گزارش فارس، 
در نشســتی گفته: »علمای شیعه کشمیری هم توسط دولت هند 
بازداشــت شده اند، در حالی که در گذشته این اتفاق رخ نمی داد.« 
طبق گزارش های تکمیلی، از آغاز ناآرامی های این ایالت، پلیس هند 

4000 نفر را بازداشت کرده است.
خبر دیگر اینکه، بعد از چین و پاکستان، ترکیه هم به معترضین 
بین المللی وضعیت کشمیر ملحق شده و روز شنبه از سازمان ملل 
متحد خواسته تا در چارچوب قطعنامه های خود نقش فعال تری در 

حل بحران جامو و کشمیر ایفا کند.

انفجار خونین در مراسم عروسی کابل 
جان 63 افغان را گرفت

یک انتحاری وابســته به گروه تروریستی »داعش « در 
غرب پایتخت افغانســتان با انفجار بمب میان حاضران در 
مراسم عروسی، 63 غیر نظامی را کشت و 18۲ تن دیگر را 

نیز زخمی کرد.
یک تکفیری وابسته به داعش دیروز پس از اینکه توانست وارد 
جمع حاضران یک مراســم عروسی در غرب شهر کابل شود، بمب 
همراه خود را میان ازدحام و در نزدیکی داماد منفجر کرد و تعداد 
کثیری را به خاک و خون کشید.  به گزارش ایسنا، »نصرت رحیمی« 
سخنگوی وزارت کشور افغانستان، در صفحه توئیترش نوشت، این 
حمله در داخل هتل موســوم به »قصر دوبی« رخ داده است. شمار 
تلفات این حمله تروریســتی، که داعش رســما مسئولیت آن را به 
 عهده گرفت، 63 نفر و تعداد مجروحان نیز 182 تن اعالم شده است.
پلیــس کابل هم اعالم کرد، زمان وقوع این انفجار انتحاری، حدود 

10 و نیم شب به وقت محلی بوده است.
داعش که توســط آمریکا در افغانســتان حمایت می شود، طی 
ســال های گذشــته حمالت خونینی را در کابل و دیگر شهرهای 

افغانستان انجام داده است.

 هواداران و مخالفان ترامپ
در پورتلند به جان هم افتادند

پیام توئیتری ترامپ در حمایت از گروه های راست افراطی 
به تقابل شــدید فیزیکی این گروه  با گروه  چپ افراطی در 

شهر»پورتلند« در ایالت »اورگون« منجر شد.
ترامپ در پیام توئیتری خود نوشته بود، قصد دارد که گروه های 
چپ افراطی را در فهرســت گروه های تروریستی قرار دهد و همین 
توئیت باعث تحریک چپ ها و درگیری آنها با راســت های افراطی 
شــد. در جریان این درگیری پلیس اقدام به بازداشت 13 نفر کرد. 
در این درگیری ها 6 نفر نیز مصدوم شــدند. به گفته رئیس پلیس 
شهر پورتلند، افراد دستگیر شده با اتهاماتی نظیر رفتار آشوبگرانه، 
دخالت در فعالیت پلیس، مقاومت در برابر دســتگیری و استفاده 

غیرقانونی از سالح مواجه هستند.
در دو ســال گذشته شهر پورتلند شاهد افزایش درگیری میان 
راست گرایان افراطی و گروه های مقابل بوده و به همین دلیل پلیس با 
حساسیت ویژه ای راهپیمایی ها را تحت نظر دارد. دو سال پیش)21 
مرداد 1396( در شهر شارلوتزویل، ایالت ویرجینیا نیز درگیری های 
خونینی میان راســت گرایان افراطی و مخالفانشان روی داد و یک 
خودرو به سرعت به میان مخالفان راست گرایان افراطی حرکت کرد 
و یک زن 32 ساله را کشت و 19 نفر را زخمی کرد. ترامپ به شدت 

جامعه مستعد آمریکا را دو قطبی کرده است.

شهادت 5 فلسطینی
در حمالت موشکی و خمپاره ای اسرائیل به غزه

سرویس خارجی-
ارتش رژیم صهیونیستی، شامگاه شنبه و بامداد یکشنبه، 
»بیت الهیا« و »بیت حانون« در شــمال نوار غزه را هدف 
حمالت وحشیانه خود قرار داد و دستکم 5 فلسطینی را به 

شهادت رساند. 
در هفته جاری درگیری های جبهه مقاومت فلســطین و رژیم 
صهیونیســتی از زد و خــورد رو در رو تا پرتاب موشــک و راکت 
متغیر بوده اســت. در آخرین حمالت نظامیان صهیونیست به غزه، 
در آخرین ســاعات روز شنبه رژیم صهیونیستی شمال غزه را مورد 
هدف قرار داد و با زدن »بیت الهیا« و »بیت حانون« پنج فلسطینی 

را به شهادت رسانده است. 
در همین رابطه خبرگزاری فارس هم به نقل از شــبکه خبری 
»قدس« گزارش داده که نظامیان صهیونیست حاضر در مرز غزه نیز 
به گروهی از فلسطینی ها که در حال عبور از کنار فنس های مرزی 
بوده اند،  شــلیک کردند  که گفته می شود 4 تن از شهدا در همین 

حمله جان خود را از دست داده اند.
 خبرنگار روزنامه »جروزالم پست« در صفحه مجازی خود مدعی 
شده بالگردها و توپخانه رژیم صهیونیستی، چنانچه توضیح داده شد، 
به تالفی راکت شلیک شده از نوار غزه، به این منطقه حمله کرده اند. 
ایسنا نیز گزارش داده که ارتش رژیم صهیونیستی مدعی است بر اثر 
شلیک سه موشک از نوار غزه به سمت شهرک های صهیونیست نشین 
شش اسرائیلی زخمی شده اند و سامانه گنبد آهنین نیز دو فروند از 
موشک هایی که نیروی مقاومت پرتاب کرده را رهگیری کرده اند و 
مسیر موشک سوم نیز مشخص نشده است. این دومین باری است 
که ارتش رژیم صهیونیســتی طی 24 ساعت گذشته خبر از حمله 
موشــکی از نوار غزه به اراضی اشغالی می دهد اما یا اعالم می کند 
موشک ها را رهگیری کرده یا راجع به میزان تلفات یا خسارات آن 

سکوت می کنند!

روزنامه فرامنطقه ای »رای الیوم« با بررســی 
حمله 1۰ پهپاد یمن به میدان نفتی »الشــیبه« و 
 پاالیشگاه وابسته به شرکت آرامکوی عربستان
8 پیام مهم این عملیات بزرگ را بررسی کرده است. 
ارتش یمن روز شنبه از بزرگ ترین حمله پهپادی به 
اهداف سعودی در عمق 1200 کیلومتری خاک عربستان 
خبر داد و گفت که پایگاه نفتی »الشیبه« در جنوب شرق 
عربستان را هدف قرار داده است. این عملیات یمنی ها 
که با استفاده از 10 فروند پهپاد هجومی صورت گرفت، 
بزرگترین حمله پهپادی تاریخ یمن به بزرگترین منبع 
ذخایر استراتژیک نفتی عربستان نام گرفت که با توجه 
به وسعت، حجم و برد این حمالت، تحول شگرفی در 

طول جنگ یمن به شمار می آید. 
حاال روزنامه »رأی الیوم« به بررسی 8 پیام این حمله 

پرداخته است: 
پیــام اول: این حمله نیز همانند آخرین حمله ای 
که در ماه می)اردیبهشت( گذشته رخ داد و خط لوله 
نفت شرق به غرب عربستان را با استفاده از هفت پهپاد 
هدف قرار داد، بیانگر استراتژی نظامی یمن برای حمله 
به منابع نفتی عربستان به عنوان ستون فقرات اقتصاد 
این کشور در چارچوب طرح فرسایشی عربستان در بلند 
مدت است. پیام دوم: سؤالی که کارشناسان نظامی و 
امنیتی مطرح می کنند این است که چگونه این تعداد 
از پهپادهای یمن توانســته اند خــود را به این میدان 
استراتژیک رسانده و آن را به آتش بکشند و تولید آن 
را متوقف نمایند بدون آنکه رهگیری شــده و متوقف 
شــوند. پیام سوم: هدف قرار دادن این میدان نفتی که 
محل مناقشه امارات و عربستان است، با هدف ارسال 
پیام دوگانه به دو متحد اصلی در حمله به یمن صورت 
گرفته است؛ نخست تالش برای نابودی باقیمانده این 
اتحاد ضعیف و متزلزل و دوم تالش برای ایجاد شکاف 
در روابط بین این دو متحد و جانبداری از طرف اماراتی 
و شاید اعطای پاداش به آن به دلیل خروج نیروهایش از 
یمن. پیام چهارم: پیام مهم یمن این است که پهپادهایی 
که توانســته به میدان الشیبه برسند، قادرند میادین 

دیگر همچون میدان نفتی بزرگ »الغوار« عربستان که 
روزانه حدود پنج میلیون بشکه نفت )نیمی از تولیدات 
مجموعه های نفتی عربستان( تولید می کند را هم، هدف 
قرار دهند. پیام پنجم: هشدار آشکار به امارات مبنی بر 
اینکه دو شهر ابوظبی و دبی و فرودگاه های آن به راحتی 
قابل دســترس است و اگر امارات از تصمیم خود برای 
خروج نیروهایش از یمن منصرف شود و هواپیماهای آن 
در بمباران شهرهای یمن مشارکت داشته باشند، این دو 
شــهر مهم امارات را هدف قرار خواهد داد. پیام ششم: 
بیشتر حمالت جنبش انصاراهلل به عمق خاک عربستان 

خواه به شهرهای جنوبی در جیزان، نجران و عسیر یا 
فرودگاه ها، تلفات انسانی در میان غیرنظامیان نداشته 
اســت بر خالف حمالت ائتالف اماراتی-سعودی که 
بیمارستان ها، مدارس، بازارها، مجالس عزا و مراسم های 
عروسی را هدف قرار می دهند. پیام هفتم: جنگ یمن 
در چهار ســال اول به نوعی جنگ یک طرفه از سمت 
عربستان و امارات علیه یمن بود اما اکنون به جنگ دو 
طرفه تبدیل شــده است و به نظر می رسد با توجه به 
حمله اخیر به الشیبه و پاالیشگاه آن و دقت هدفگیری، 
در روزهــا و ماه های آینده حمالت تالفی جویانه یمن 

شدت بیشتری خواهد داشت. پیام هشتم: نمی توان این 
تحوالت را جدای از تنش کنونی بین ایران و آمریکا در 
تنگه هرمز دانســت گرچه انصاراهلل اصرار دارد که این 
حوادث مطلقا ارتباطی به این قضیه ندارد اما انصاراهلل 
رکن اصلی محور مقاومت به رهبری ایران اســت که 
سوریه، عراق، حزب اهلل لبنان و جنبش های حماس و 
جهاد اسالمی را دربرمی گیرد. صرف نظر از اینکه این 
حمله بــه تنش در تنگه هرمز ارتباط دارد یا نه، اهرم 
فشــاری بر عربستان و آمریکا به نفع ایران و متحدان 
آن و مطالبات مربوط به پایان جنگ یمن خواهد بود. 

رأی الیوم بررسی کرد

8 پیام مهم انصاراهلل
در حمله به بزرگ ترین مرکز ذخیره نفتی عربستان

علی رغم جنگ روانی و جار و جنجال آمریکا 
و دیگر حامیان تروریســم، شهرک و منطقه 
راهبردی »خان شــیخون« در استان »ادلب« 
تحت محاصره کامل نیروهای ارتش ســوریه 
در آمد و شمارش معکوس برای آزاد سازی این 

منطقه حساس آغاز شد.
نیروهای ارتش سوریه مزارع و بلندی های اطراف 
شهرک خان شیخون در جنوب استان ادلب را کامال 
آزاد کردند و این شهرک راهبردی را نیز دیروز باالخره 

تحت محاصره کامل خود در آوردند.
به گــزارش خبرگزاری فــارس، همزمان با این 
پیشــروی، جنگنده های روسیه و ســوریه مواضع 
تروریســت های جبهة النصره در»خان شــیخون«، 
»رکایا«، »کفرســجنه« و »شــیخ مصطفی« که در 
جنوب ادلب واقع شــده اند، را بمباران کرده و مسیر 

امدادی تروریست ها را نیز هدف قرار  دادند.
عملیات آزاد سازی استان ادلب و شمال استان 
حماه، چند ماه قبل آغاز و سپس، به خاطر وعده های 
ترکیه مبنی بر خارج کردن تروریســت ها از مناطق 
کاهش تنش ادلب، متوقف شده بود. اما با مشخص 
شدن کارشکنی ترکیه و حمله تروریست ها به مواضع 
ارتش سوریه، ارتش این کشور نیز عملیات آزاد سازی 
ادلب را ششــم مرداد ماه جاری از سر گرفته است. 
در این میان نیز همان طور که انتظار می رفته است، 
جبهه حامی تروریسم علیه این عملیات، جار و جنجال 
راه انداخته و مدعی شده اند که این عملیات، فاجعه 

انسانی به بار خواهد آورد.
به اعتقاد کارشناســان، حامیان تروریست ها در 

ســوریه می دانند که تسلط ارتش سوریه بر ادلب و 
خان شیخون، کار تروریست ها را در این کشور یکسره 

می کند. به همین خاطر است که آنها اکنون بی قراری 
می کنند و می خواهند به هر ترتیبی که شده ، جلوی 

این عملیات و پیشروی ارتش سوریه گرفته شود. در 
خصوص اهمیت شــهرک »خان شیخون« نیز باید 
گفت که این شــهرک مشرف بر مسیرهای اصلی و 
حیاتی در شــمال غرب سوریه است و تسلط ارتش 
سوریه بر آن، باعث می شود که میان تروریست ها در 

ادلب و حماه فاصله بیفتد.
حضور نیروهای روسی در مرزهای عراق

ایســنا به نقل از منابع محلی در شــرق سوریه 
گزارش داد، شماری از نیروهای ارتش روسیه پس از 
ورود به شــهر »دیر الزور«، وارد منطقه »البوکمال« 
در نزدیکی مرز عراق شــدند.منابع یاد شده گفتند: 
منطقه ای که نیروهای روسی در آن مستقر شده اند، 
دقیقا مقابل شهر »هجین« ) تحت کنترل »نیروهای 

دموکراتیک روسیه« ( قرار دارد.
نیروهای روسیه تا کنون در دو پایگاه »حمیمم« 
و »طرطوس« در شمال غرب سوریه حضور داشته اند.

خبر »بد« برای تروریست ها و غرب 
خان شیخون به طور کامل محاصره شد

منابع رسمی می گویند بیش از دو میلیون 
شهروند ســوری که به خاطر جنگ تحمیلی 
داخلی آواره شده بودند، از شهریور سال 1394 
تا کنون و با بهبود شرایط امنیتی ، به خانه و 

کاشانه خود بازگشته اند.
»الکس باکین« رئیس »مرکز آشتی طرف های 
مخالف در ســوریه« می گوید، از ســپتامبر 2015 
)شهریور 1394( تا کنون، بیش از دو میلیون آواره 

سوری به خانه های خود بازگشتند. از مجموع این 
آوارگان، حــدود یک میلیــون و 300 هزار نفر در 
داخل و 600 هزار نفر هم در خارج از این کشــور 

آواره شده بودند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، »باکین« 
این را هم به خبرنــگاران گفته که، تالش ها برای 
یافتن راه حل غیرنظامی برای درگیری های داخلی 
ســوریه و کمک به بازگشت الباقی مردم سوریه به 

محل زندگی خود ادامه دارد. به گفته وی، گروه های 
مسلح غیر قانونی)بخوانید تروریست ها(، بخش هایی 
از» ادلــب«، »حلب« و »الذقیه« را همچنان هدف 

قرار می دهند.
به اعتقاد کارشناسان، در صورتی که نیروهای 
ارتش دولت سوریه بر استان ادلب در شمال غرب 
سوریه مسلط شــوند، آرامش به طور کامل به این 

کشور باز می گردد.

بازگشت 2 میلیون آواره سوری به خانه از شهریور 94 تا کنون

تصاویر ماهواره ای نشان می دهد علی رغم 
ادعای سعودی ها مبنی بر جزئی بودن خسارت 
حمله شنبه انقالبیون یمن، دود غلیط ناشی از 
آتش سوزی گسترده در تأسیسات نفتی مهم 

عربستان همچنان منطقه را فرا گرفته است.
پس از حمله بی ســابقه و بزرگ انقالبیون یمن 
به بزرگترین مرکز ذخایر استراتژیک نفت عربستان 
در روز شــنبه، وزیر انرژی و نیز یک منبع در بخش 
نفت عربســتان که نتوانســته بودند آن را تکذیب 
کننــد، تالش کردنــد آن را ناچیز تلقی کنند. آنها 
ســاعاتی پس از رسانه ای شــدن این حمله که با 
10 پهپــاد انتحاری صورت گرفــت گفتند، میدان 
نفتی و پاالیشگاه »الشــیبه« وابسته به غول نفتی 
آرامکو خســارات ناچیزی برداشته است. خالد بن 
عبدالعزیز الفالح، وزیر انرژی عربستان ضمن اذعان 
به وقوع حمله »به یکی از تاسیسات گاز طبیعی در 
میدان نفتی الشــیبه« گفته بود، ساعت شش و 15 
دقیقه صبح روز شــنبه یکی از واحدهای تاسیسات 
گاز طبیعی هدف حمالتی قرار گرفت که منجر به 
آتش سوزی در واحد مذکور شد. البته این آتش سوزی 
مهار شد و خســارت های اندکی برجای گذاشت و 

تلفات جانی نداشــت«. تصاویر منتشر شده توسط 
 »ناسا« اما نشان می دهد، سعودی ها این بار هم دروغ

گفته اند. 
به گزارش مشــرق، تصویر ماهــواره ای خالف 
ادعای ســعودها را ثابت می کند. بر اساس آخرین 
تصویر ماهواره ای، تأسیســات نفتی میدان الشیبه 

همچنان در حال سوختن است و به دلیل گسترده 
بودن این آتش ســوزی، عربســتان نتوانسته آتش 
را خامــوش کنــد. دود غلیظی نیــز منطقه مورد 
هدف را فرا گرفته اســت. تنها تصویــر ماهواره ای 
 در دســترس از یکــی ماهواره های ناســا دریافت

شده است.

تصویر ناسا نشان داد

میدان نفتی عربستان همچنان در آتش می سوزد

کارگران مجتمع پتروشــیمی شرکت »شل« 
تهدید شده بودند چنانچه در سخنرانی »دونالد 
ترامپ« در »پنســیلوانیا« که هفته گذشته ایراد 

شد حضور نیابند، حقوق دریافت نخواهند کرد. 
رئیس جمهور آمریکا بارها گفته شرکت کنندگان در 
تجمعات ضد او از طرف دموکرات ها تغذیه مالی می شوند. 
ترامپ مثال ســال 2017 در واکنش بــه اعتراض های 
سراســری به نحوه ریاست جمهوری او گفته بود شرکت 
در تظاهرات ضد من، حرفه این معترضان اســت و آنها 
پول گرفته اند. اما ظاهرا اتهامی که ترامپ به رقبای خود 

می زند، علیه خود او نیز وارد است.
 یــک روزنامه آمریکایی گــزارش داده به کارگران 
شرکت »شل«در آمریکا وعده داده شده در صورتی که 
در سخنرانی ترامپ شرکت کنند به آنها اضافه کار تعلق 
خواهد گرفت! در واقع »شــل« برای ســخنرانی ترامپ 

هوادار اجازه کرده است.
 روزنامه »پیتسبورگ پست گزت« در این باره نوشته: 
»کارگران شرکت »رویال داچ شل« در منطقه »موناکا« 
در ایالت پنسیلوانیا روز سه شنبه مجبور شدند به انتخابی 
بین حضور در سخنرانی رئیس جمهور و چشم پوشی از 
اضافه کاری که همکارانشان می توانستند از آن برخوردار 
شوند دست بزنند.  حضور در این سخنرانی اختیاری بود، 
اما کارگران قراردادی در صورتی که به این ســخنرانی 

نمی رفتند از دریافت اضافه کار با ضریب روزهای تعطیل 
که قرار بود چند روز بعد به آنها پرداخت شــود محروم 

می شدند«.
به نوشته این روزنامه، به کارگران این کارخانه ناتمام 
پتروشــیمی در پنسیلوانیا گفته شــده بود باید ساعت 
7 صبح در محل ســخنرانی حاضر شــوند، کارت های 
شناسایی شــان را اسکن کرده و چندین ساعت تا زمان 
آغاز ســخنرانی ترامپ منتظر باقی بمانند. ناظر یکی از 

پیمانکاران هم به کارگران گفته: »اگر کارت هایتان اسکن 
نشــود، از اضافه کار خبری نیست«. او همچنین، هر نوع 
راه انداختن داد و فریاد، اعتراض یا هر رفتار دیگری که 
به عنوان مخالفت با ترامپ تعبیر شــود را ممنوع اعالم 

کرده بود.
»ری فیشر«، سخنگوی شــرکت »شل« اما روایت 
خود را در این باره با انتشار بیانیه ای این طور اعالم کرده: 
»متوجه شدیم برخی از کارگران قصد ندارند در سخنرانی 

رئیس جمهور شــرکت کنند به همین دلیل به آنها این 
گزینــه را دادیم که آن ســاعت را مرخصی بگیرند.«)!( 
»کن برودبن«، یکی دیگــر از مدیران این مجتمع، نیز 
در گفت وگو با پیتسبورگ تاکید کرده: »این فقط کاری 
بود که شل از ما خواسته بود و ما هم آن را اجرا کردیم. 
خوشحالیم که این شغل را داریم. رئیس جمهور چه ما او 
را دوســت داشته باشیم و چه نه رئیس جمهور است. ما 

به خاطر عنوانش به او احترام می گزاریم«.
کابوس ترامپ

وبســایت »واشــنگتن بلید« نیز در گزارشی دونالد 
ترامپ را »یک کابوس« خوانده که باید هر طور شده از 
شرش خالص شــد: »هر روز صبح ما بیدار می شویم و 
می بینیم کابوس دونالد ترامپ همچنان ادامه دارد. بیشتر 
این کابوس ها، حتی کابوس های تکراری روزی به پایان 
می رسند؛ بنابراین ما باید امیدوار باشیم که این کابوس هم 
روزی به پایان برسد...ترامپ یک خوک نژادپرست است 
که تبعیض جنسیتی قائل می شود. سپس او، خانواده اش 
یــا هرکس دیگری که در دولت او قرار دارد کاری انجام 
می دهد که ذهن را آشفته می کند. تنها راهی که می توانیم 
خود را از شر این کابوس ها رها کنیم، این است که با رأی 
دادن »آن« را از کاخ سفید بیرون کنیم. من از واژه »آن« 
برای اشاره به دونالد ترامپ استفاده می کنم؛ زیرا به نظر 

نمی رسد ذره ای انسانیت در وجود او باشد«.

سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در میان هواداران اجاره ای!

کوتاه از سراسر جهان

انگلیس
دیلی میل: دادگاهــی در لندن با درخواســت پناهندگی یک 
شــکنجه گر زندان های صدام به انگلیــس، موافقت کرد. این مرد 54 
ساله که پزشک بوده و نام مخفف او، »ام ای بی« ذکر شده، به جنایت 
علیه بشریت و شکنجه زندانیان در دوران دیکتاتور معدوم عراق متهم 
است. صدام مثل بسیاری از دیکتاتورهای منطقه و جهان، تحت حمایت 
همه جانبه سیاســی و تسلیحاتی کشورهای غربی ، از جمله انگلیس 

و غرب، قرار داشته است. 
سودان

القدس العربی: مردم سودان در اعتراض به حضور »عادل الجبیر« 
وزیر مشاور دولت عربستان در خارطوم، علیه وی و رژِیم سعودی دست 
به تظاهرات زدند. الجبیر به دعوت نظامیان حاکم بر ســودان و برای 
شرکت در مراسم امضای قانون اساسی جدید این کشور، به خارطوم 

سفر کرده بود.
مردم سودان ریاض را حامی »عمر البشیر« رئیس جمهور سرنگون 
شده سودان و نظامیان حاکم کنونی در این کشور می دانند و عالوه بر 
آن، به خاطر جنایات رژیم آل سعود در منطقه، از این رژیم به شدت 

عصبانی هستند. 
روسیه

ایزوســتیا: ارتش روسیه پهپادهای تجسســی خود را در شهر 
»سواســتوپل«  شــبه جزیره »کریمه« مســتقر کرده اســت. نوع 
پهپادهای استقرار یافته در این شهر بندری، »فورپست« و متعلق به 
ناوگان هوایی روسیه اعالم شده است. شبه جزیره کریمه سال 2014 و 
در جریان یک همه پرسی، از اوکراین جدا و به روسیه الحاق شده است.
کریمه در زمان »خروشچف« رهبر شوروی سابق، از خاک روسیه 

جدا و به اوکراین منضم شده بود.
عراق

فارس: »مهد تقی اآلمرلی« عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان 
پارلمان عراق گفت که برخی از نمایندگان این کشور قصد دارند الیحه 
ممنوعیت پرواز جنگنده های ائتالف بین المللی به رهبری آمریکا بر فراز 
عراق را تصویب کنند. این نماینده گفت، پرواز جنگنده های آمریکایی 
در آســمان عراق، باعث نگرانی دولت عراق و نیروهای حشد الشعبی 
است. هفته گذشته رسانه های عراقی از وقوع انفجار در پایگاه نظامی 
»الصقر« واقع در جنوب بغداد، خبر دادنده بودند. در این حادثه، یک نفر 
کشته و 29 تن دیگر زخمی شده اند. پایگاه »الصقر« متعلق به سازمان 
حشد الشعبی عراق است. آمریکا در حمله به پایگاه های حشد الشعبی 

عراق، سابقه سیاهی دارد.
آمریکا

مهر: »رشیده طلیب« و »ایلهان عمر« دو نماینده مسلمان کنگره 
آمریکا، طی پیام های جداگانه ای، اظهار امیدواری کردند که فلسطین 

هرچه زودتر آزاد شود.
رشیده طلیب در پیام توئیتری خود، با اعالم اینکه ان شاءاهلل روزی 
فلسطین آزاد می شود، افزود: امیدوارم در آن روز همراه با همکار دیگرم 
در کنگره )یعنی ایلهان عمر( در خاک فلسطین باشم. ایلهان عمر نیز در 
واکنش به پیام طلیب درباره آزادی فلسطین، نوشته است: خیلی زود.


