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اعتراضخیابانیعلیهآلسعود
درمنطقهشیعهنشینشرقعربستان

معترضان در شهر شیعه نشین القطیف عربستان 
علیه رژیم آل سعود و در سالگرد شهادت سه نفر از 

جوانان این منطقه دست به تظاهرات زدند.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری فارس به نق��ل از العهد، 
جوانان در ش��هر العوامیه در استان القطیف عربستان 
در سالگرد شهادت »خالد اللباد«، »حسن آل زاهری« 
و »محمد المناسف« سه تن از مخالفان رژیم آل سعود، 

به خیابان ها ریختند. این تظاهرات از یکی از میدان های 
اصلی ش��هر آغاز ش��د و با ش��عارهای ضد آل سعود و 
حمایت از زندانیان سیاس��ی همراه بود.س��ال گذشته 
نیروهای امنیتی س��عودی مصادف ب��ا اعتراضات 26 
س��پتامبر دس��ت به اجرای تدابیر امنیتی گسترده در 
منطقه العوامیه زدند و در یکی از گشت زنی های شبانه 

سه تن از جوانان را در این شهر به شهادت رساندند.

8تروریستدرعراق
اعدامشدند

هش�ت تروریس�ت فعال در عراق براساس 
حکم دستگاه قضایی این کشور اعدام شدند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، دستگاه قضایی عراق 
از اجرای حکم اعدام هش��ت تروریست خبر داد. این 
افراد که دیروز اعدام ش��دند، با اتهاماتی چون انفجار 

بمب،  ترور،  آدم ربایی و تجاوز به عنف مواجه بودند.
این در حالی است که حمالت تروریستی در عراق 
همچنان ادامه دارد و تروریست ها در حمالت جدید 

خود، پنج دهدار را در روستاهای استان موصل ترور 
کردند. در تکریت نیز انفج��ار خودروی بمب گذاری 
ش��ده و تیراندازی افراد ناش��ناس ج��ان چهار نفر را 
گرفت و پنج زخمی برجای گذاشت. انفجار بمب در 
منطقه »الکراده«  بغداد نیز ش��هادت دو غیرنظامی و 
جراحت 23 نفر دیگر را در پی داشت. در همین حال، 
یک نماین��ده مجلس عراق اعالم کرد، عملیات علیه 

تروریست ها شدت می یابد.
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تهران - خیابان فردوسی
کوچه شهید شاهچراغی

ب�ا نزدیک ش�دن زمان 
برگ�زاری کنفران�س ژنو-2 
در مورد س�وریه، ش�کاف و 
درگی�ری می�ان گروه ه�ای 
مسلح مخالف دولت دمشق 

افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری ها، در 
حالی که تا اواسط نوامبر )اواخر 
آبان( که قرار اس��ت کنفرانس 
ژنو-2 برگزار شود، زمان زیادی 
مخالفان  صف آرای��ی  نمان��ده، 
مسلح سوری علیه هم جدی تر 
شده است؛ »گروه دولت اسالمی 
عراق و ش��ام« )داعش( شاخه 
القاعده در س��وریه دی��روز  به 
س��ایر گروه های مسلح از جمله 
»ارتش آزاد« 48 ساعت مهلت 
داد ک��ه از ادامه نبرد با القاعده 
توبه کرده و س��الح های خود را 

تحویل آنها بدهند.
به گ��زارش ایس��نا، در پی 
این ضرب االجل، درگیری میان 
طرفین در ش��مال ش��هر حلب 

گسترده تر شده است.
به نوش��ته روزنام��ه لبنانی 
»الدی��ار«، احتم��ال دارد ک��ه 
ش��به نظامیان ارتش آزاد برای 
نجات خود از دست القاعده، به 
صفوف نیروهای دولتی بپیوندند. 
ارت��ش آزاد عمدت��اً از اف��رادی 

تشکیل شده است که از صفوف 
ارتش سوریه گریخته اند.

نگلیس��ی  ا م��ه  نا ز و ر
»ایندیپندنت« نیز گزارش داد، 
نمایندگان ارت��ش آزاد به طور 
محرمان��ه با مقام��ات بلندپایه 
س��وریه دیدار کرده اند. در این 
دی��دار نماین��دگان ارتش آزاد 
از دول��ت خواس��تند در صورت 
بازگشت ش��ماری از افسران به 
ارتش، امنیت آنها را تضمین کند 
و آنها را مورد تعقیب قرار ندهد.

در همین حال، »س��رگئی 
ایوان��ف« رئیس دفتر ریاس��ت 
جمه��وری روس��یه ط��ی یک 

کنفران��س مطبوعات��ی می��ان 
عناصر القاعده و ارتش آزاد فرق 
گذاشت و گروه دوم را »مخالفان 
عاقل« خوان��د و گفت، عناصر 
 القاع��ده را نباید ب��ه کنفرانس 
ژن��و-2 راه داد و در ع��وض، از 
نمایندگان ارتش آزاد باید برای 
حضور در این کنفرانس دعوت 

کرد.
عالوه بر شکاف میان داعش 
و ارتش آزاد، »جبهه النصره« هم 
که یک گروه بنیادگرای سلفی 

است، با داعش اختالف دارد.
درگیری

روز گذشته  ارتش س��وریه 

با شورش��یان مخالف دولت در 
حومه دمش��ق درگیر بود و این 
درگی��ری در نزدیک��ی اردوگاه 
آوارگان فلسطینی )یرموک( از 
شدت بیش��تری برخوردار بود. 
در پیش��روی های ارتش سوریه 
شمار زیادی از عناصر وابسته به 
»اصرار الشام« و »لواء االسالم« 
به هالکت رس��یدند. در اطراف 
»حمص« نیز عملیات مشابهی 
صورت گرفت و تع��داد زیادی 
شبه نظامی مسلح کشته شدند.

تروریست ها نیز در واکنش به 
پیشروی ارتش، مناطق حامیان 
دولت را ب��ا گلوله های خمپاره 

هدف ق��رار دادن��د و دو گلوله 
خمپاره آنها نیز به کاخ ریاست 
جمهوری اصاب��ت کرد. این دو 
انفجار تلفات جانی نداش��ت و 
فقط خساراتی برجای گذاشت.

»المعظمی��ه«  منطق��ه  در 
حومه دمش��ق نیز تروریست ها 
س��رگرم بمب گ��ذاری در یک 
خودرو بودند که بمب منفجر شد 
و به مرگ و جراحت شماری از 

آنها انجامید.
ب��ر اثر ناآرامی های س��وریه 
تاکن��ون 100 هزار نفر کش��ته 
و میلیون ه��ا ت��ن دیگ��ر نی��ز 
آواره ش��ده اند. آمری��کا، رژی��م 
صهیونیستی، عربستان و ترکیه 
از حامی��ان اصل��ی شورش��یان 

سوریه هستند.
سایر رویدادها

* وزیر خارجه ترکیه، درباره 
محتوای قطعنامه اخیر شورای 
امنی��ت در مورد س��وریه ابراز 
ناامیدی ک��رد. در این قطعنامه 
در م��ورد به کارگیری زور علیه 

دمشق اشاره ای نشده است.
* ولید معل��م، وزیر خارجه 
س��وریه یکبار دیگ��ر پایبندی 
کش��ورش را به اجرای قطعنامه 
ش��ورای امنیت در مورد انهدام 
سالح های شیمیایی اعالم کرد.

شکاف عمیق میان تروریست ها در سوریه
القاعده به ارتش آزاد اولتیماتوم داد

پس از قیام شیعیان جنوب عراق علیه »صدام« در سال 1991، 
کردهای این کش��ور در ش��مال هم علیه ستم های رژیم بعث  قیام 
کردند و مناطق خود را از حضور نیروهای صدام پاک نمودند.  از آن 
زمان تاکنون سیستم فدرال محلی در کردستان عراق حاکم است و 
طبق قوانین موجود دولت محلی برآمده از انتخابات پارلمانی محلی 
بوده و در حقیقت این کیفیت آرای مردم اس��ت که نشان می دهد 
کدام احزاب و گروه  ها می توانند س��کان دولت خودمختار محلی را  

در دست خود نگاه دارند. 
مردم کردستان عراق که پیش از این سه دوره انتخابات پارلمان 
محل��ی را  تجرب��ه کرده بودند، چهارمین بار نیز با ش��رکت در رای 
گیری روز 30 شهریور، وکالی جدید را به مجلس فرستادند. براساس 
نتیجه این انتخابات پارلمانی، حزب »دمکرات« به رهبری »مسعود 
بارزانی«، رئیس کنونی منطقه خود مختارکردستان عراق پیروز شد 
و ضمن ائتالف با احزاب پیروز دیگر، مامور تشکیل کابینه می شود.
تاکن��ون دو حزب »دموکرات« و »اتحادیه میهنی« با ریاس��ت 
»ج��الل طالبانی«)به ق��ول کرد ها مام جالل( در صحنه سیاس��ی 
کردس��تان عراق ایفای نقش می کردند اما احزابی هم چون جنبش 
»تغییر«)گوران( به رهبری »نوشیروان مصطفی«، »جماعت اسالمی« 
به ریاست »علی باپیر« و »اتحاد اسالمی« تحت رهبری »صالح الدین 
محمد بهاالدین« به عنوان فعاالن سیاس��ی که نمایندگانش��ان در 
پارلم��ان این اقلیم صندلی های کمت��ری را به خود اختصاص داده 

بودند نیز در ساختار قدرت حضور داشتند.
به نظر می رسد بیماری طالبانی رئیس جمهور عراق که شخصیتی 
کاریزماتیک برای کردهای عراق محسوب می شود، بر روند انتخابات 
پارلمان��ی ای��ن منطقه تاثیرات مهم و تعیین کنن��ده ای را بر جای 
گذاشته است. نتایج انتخابات نشان می دهد اتحادیه میهنی جایگاه 
خود را نسبت به گذشته از دست داده و این موضوع  به نحوی است 
که جنبش تغییر اکثریت آراء اس��تان »سلیمانیه« را که خاستگاه 
تاریخی اتحادیه میهنی بوده را به دس��ت آورده است. پس می توان 
گفت کردستان عراق به نوعی از شکل تقسیم قدرت میان دو حزب 
دموکرات و اتحادیه میهنی خارج شده و به سمت شرایط متکثری 

حرکت می کند.
اما باید گفت درس��ت است که تکثر در منطقه کردستان عراق 
جایگزین ائتالف دموکرات و اتحادیه میهنی شده اما انتخاب گزینه ای 
برای جانش��ینی ریاس��ت جمهوری عراق یکی از مسائلی است که 
ممکن است به اجماع سیاسی احزاب و گروه های کرد عراقی )به رغم 
اختالف نظر میان آنها( بینجامد و کرد ها تالش می کنند در انتخابات 
پارلمانی سال آینده عراق همچنان بتوانند یکی از پست های کلیدی 
به خصوص ریاست جمهوری عراق را برای خود حفظ کنند، تا این 
موضوع تبدیل به عرف نانوشته ای در ساختار سیاسی عراق تبدیل 
شود. در این بین، حزب دموکرات به ریاست بارزانی می کوشد پست 
ریاست جمهوری عراق را برای کرد ها حفظ کند و خود نیز بر منطقه 

کردستان عراق حکومت نماید.
کامیابی گروه هایی هم چون حزب تغییردر انتخابات محلی سبب 
می شود تا آن ها  برای پیروزی در انتخابات سال آینده پارلمان عراق 
نیز برنامه ریزی کنند تا بتوانندکرس��ی های خود را افزایش دهند و 
افراد جدیدی همچون نوشیروان مصطفی رهبر خود  را وارد ساختار 

قدرت دولت مرکزی عراق کنند و به ریاست جمهوری برسانند.
در این بین ش��هروندان منطقه کردستان عراق هم امیدوارند با 
تشکیل پارلمان جدید محلی پیشرفت های اقتصادی این منطقه تداوم 
یابد و رشد اقتصادی 12 درصدی در سلیمانیه، »اربیل« و »دهوک« 
افزایش پیداکند. در سال های اخیر کشورهای عربی، اروپایی، ترکیه 
و ایران از فعاالن روند توس��عه در کردس��تان عراق بوده و براساس 
گزارش های مسئوالن محلی این منطقه، صد ها شرکت خارجی در 
شهرهای کردستان عراق مشغول فعالیت و سرمایه گذاری هستند.
در زمینه های فرهنگی نیز حضور دانشگاههای غربی درمنطقه 
کردستان عراق محسوس است. به نظر می رسد که دولت جمهوری 
اس��المی ایران نیز باید نسبت به گسترس فعالیت های اقتصادی و 
فرهنگی خود در این منطقه تدابیری را بیندیشد؛ به ویژه که  اهالی 
این منطقه  در مقایسه با سایر همسایگان عراق، احساس پیوستگی 

فرهنگی و تمدنی بیشتری نسبت به ایران دارند. 

نگاه

کردستانعراق
چهارمینتجربهانتخاباتپارلمانی
امیر خدادادهمدانی

رئیس جمهور ونزوئال، دستور 
اخ�راج س�ه دیپلمات س�فارت 
آمریکا را به اته�ام توطئه برای 
خرابکاری در اقتصاد این کشور 

صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، 
نی��کالس م��ادورو رئی��س جمهور 
ونزوئال روز دوش��نبه در س��خنرانی 
زنده تلویزیونی این خبر را اعالم کرد 
و گفت کاردار س��فارت آمریکا و دو 
دیپلمات دیگر 48 ساعت وقت دارند 

تا آن کشور را ترک کنند.
وی گف��ت: ای��ن دیپلمات های 

آمریکایی با »راست گرایان ونزوئال« 
ب��رای کم��ک مالی ب��ه مخالفان او 
و »ترغی��ب خرابکاری در سیس��تم 

برق رسانی و اقتصاد« دیدار کردند.
مادورو افزود: »ما به یک دولت 
امپریالیس��تی اج��ازه نخواهیم داد 
با دالره��ای خ��ود در فعالیت های 
اقتصادی کشور اخالل ایجاد کند.«

رئیس جمه��ور ونزوئال به وزیر 
خارجه این کشور دستور داده برای 
اخراج این س��ه آمریکایی از ونزوئال 

اقدام کند.
مادورو در سخنرانی خود گفت: 

»یانکی ها به خانه تان بروید، از ونزوئال 
خارج شوید«. 

وی تأکید کرد که این دیپلمات ها 
با راست گرایان افراطی ونزوئال دیدار 
کردن��د و ه��دف آنها این ب��وده تا 
مخالفان را تأمین مالی کرده و آنها 
را برای اقدام خرابکارانه در سیستم 

اقتصادی و برق آماده کنند.
م��ادورو  ج��اری  م��اه  اوای��ل 
اپوزیس��یون ونزوئ��ال را ب��ه اق��دام 
خرابکاران��ه در خط��وط اصلی برق 
متهم کرد که 70 درصد از این کشور 

را دچار مشکل کرد.
رهبر ونزوئال همچنین در ماه های 
اخیر مخالفان خود را به سنگ اندازی 
در روند پیش��رفت کش��ورش متهم 
کرده است و این در حالی است که 
ونزوئال با مشکل کمبود غذا و سایر 

کاالهای اساسی رو به روست.
وی گف��ت که دولتش »مدارک 
کافی« در اختی��ار دارد که رویکرد 
و  غیرقانون��ی  »خصومت آمی��ز، 
مداخله جویانه« مقام های س��فارت 

آمریکا را نشان می دهد.

به اتهام خرابکاری در بخش های اقتصادی صورت گرفت

اخراج 3 دیپلمات آمریکایی
از خاک ونزوئال

پارلمان ایتالیا برای برون رفت این کشور از 
»بحران سیاسی« امروز تشکیل جلسه می دهد.
چن��د روز پ��س از اینک��ه تمام پن��ج وزیر حزب 
»مردم آزادی« به دس��تور »س��یلویو برلوس��کنی« از 
دولت ائتالفی خارج ش��ده و ایتالی��ا را با یک بحران 
جدی سیاس��ی مواجه کردند خبر می رس��د، پارلمان 
ایتالیا امروز درباره سرنوشت دولت متزلزل این کشور 

تصمیم گیری می کند.
مقامات این کشور تصمیم دارند برخالف خواسته 
»برلوسکنی« دولت جدید را بدون برگزاری انتخابات 
زودهنگام تشکیل دهند بنابراین همه امیدشان به رأی 
امروز نمایندگان پارلمان است. »انریکولتا«، نخست وزیر 

ایتالی��ا پیش از این تهدید ک��رده بود در صورتی که 
پارلمان از وی حمایت نکند استعفا خواهد کرد.

ب��ا اینک��ه قوت گرفت��ن احتمال محکوم ش��دن 
برلوس��کنی به زندان به دلیل ف��رار مالیاتی در کنار 
احتمال اخراج وی از سنا، دلیل واقعی »برلوسکنی« 
در عم��ل کردن تهدیدها و خ��روج از دولت ائتالفی 
عنوان ش��ده، منابع رسانه ای ایتالیا مخالفت این پنج 
وزیر با طرح جدید ریاضتی دولت را در این امر دخیل 

می دانند.
مقامات اروپایی نس��بت به عواقب بحران سیاسی 
حاکم بر ایتالیا و تأثیرات نامطلوب آن بر سایر اعضای 

اتحادیه اروپا هشدار داده اند.

سرنوشت دولت ایتالیا
امروز با تصمیم پارلمان مشخص می شود

جمع�ی از م�ردم آمریکا با 
تظاهرات در مقابل کاخ سفید، 
بنیامین نتانیاهو را »جنایتکار 
و  ک�رده  توصی�ف  جنگ�ی«  
خواهان آزادی فلسطین شدند.

خبرگ��زاری  گ��زارش  ب��ه 
دانش��جویان ای��ران )ایس��نا(، به 
نوشته روزنامه عبری زبان اورشلیم 
پست، جمعی از مردم آمریکا روز 
دوش��نبه همزمان با دیدار باراک 
با  اوباما، رئیس جمه��وری آمریکا 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در مقابل کاخ سفید 

تجمع کردند.
ی��ن  ا در ش��رکت کنندگان 
تظاهرات با س��ر دادن شعارهایی 
نتانیاه��و را »جنایت��کار جنگی« 
توصیف کرده و خواهان بازداشت 
تظاهرکنن��دگان  ش��دند.  وی 
را  فلس��طین  آزادی  همچنی��ن 

خواستار شدند.
ای��ن خب��ر را ش��بکه هف��ت 
تلویزیون اس��رائیل هم پوش��ش 
داده است. در این حال به گزارش 

واحد مرک��زی خبر حضور پلیس 
در خیابان های مقابل کاخ س��فید 
پررنگ بوده است و هلی کوپترهای 
پلیس بر ف��راز محل تظاهرات به 

پرواز درآمدند.
تظاهرکنن��دگان نگرانی خود 

را درباره اقدامات صهیونیس��ت ها 
و  ن��ه  میا ر و خا منطق��ه  ر  د
سیاست های اسرائیل ابراز کردند. 
شرکت کنندگان در این تظاهرات 
شعار می دادند که فلسطین باید آزاد 
شود. آنها شعار »مرگ بر اسرائیل« 

سر می دادند. شرکت کنندگان در 
این تظاهرات از دیپلماسی باراک 
اوباما رئیس جمهور آمریکا در تعامل 

با بنیامین نتانیاهو انتقاد کردند.
یکی از شرکت کنندگان در این 
تظاهرات گفت: همه چیز به شدت 

اشتباه اس��ت. آنها می خواهند در 
سوریه جنگ به راه بیندازند. آنها 
فردا نیز می خواهند علیه ایران وارد 

جنگ شوند. 
ای��ن  در  ش��رکت کنندگان 
تظاهرات ش��عار می دادن��د که از 
نترس��ید. شماری  صهیونیست ها 
از خاخام ه��ای یه��ودی نی��ز در 
ای��ن تظاه��رات حضور داش��تند. 
آنها می گفتن��د یهودیت اقدامات 
تحریک کننده اسرائیل علیه ایران 

را محکوم می کند. 
این افراد نوشته هایی در دست 
داشتند که روی آن پرچم اسرائیل 
دیده میش��د و روی ای��ن پرچم، 
ضرب��در قرمز رنگی به نش��انه رد 
اس��رائیل درج ش��ده بود. فعاالن 
آمریکایی می گفتند باید با اقدامات 
اسرائیل در آزار و اذیت فلسطینی ها 

برخورد شود.
تازه تری��ن جنای��ت اس��رائیل 
در س��رزمین اش��غالی به شهادت 
رس��اندن دو جوان فلسطینی در 

شمال نوار غزه بوده است.

تجمعضداسرائیلیمقابلکاخسفید
نتانیاهوجنایتکارجنگیاست

و  هائیت�ی  خیابان ه�ای 
برزیل به صحنه درگیری های 
شدید بین مخالفان دولت و 
نیروهای ضد شورش تبدیل 

شده است.
ه��زاران نف��ر از معلم��ان و 
مخالف��ان خش��ونت  پلیس در 
خیابان ه��ای »ریودوژانی��رو« با 
پلیس ض��د ش��ورش برزیل به 
شدت درگیر ش��دند. به نوشته 
پایگاه خب��ری »ال پائیس«، در 

پ��ی این درگیری ه��ا 10 نفر از 
معترضان دستگیر و چندین نفر 

دیگر به شدت مجروح شدند.
در کنار معلمان برزیلی که به 
دنبال افزایش حقوق و درآمدهای 
خ��ود بودند گروهی از مردم نیز 
در اعتراض به سرکوب های اخیر 
پلیس در خیابان های پایتخت به 
تظاهرات پرداختند. برزیل چند 
ماهی اس��ت که به طور متناوب 
به صحن��ه ناآرامی های خیابانی 

تبدیل شده است. جرقه اولیه این 
اعتراض ها پس از آن زده شد که 
گروهی از اقشار متوسط جامعه 
برزیل در اعتراض به هزینه های 
س��نگین میزبانی ج��ام جهانی 
2014 به خیابان ها ریختند و با 

پلیس درگیر شدند.
»پورت��و پرن��س«، پایتخت 
هائیتی نیز مدتی اس��ت شاهد 
ه��زاران  تظاه��رات  برپای��ی 
نفری ضد دولتی ش��ده اس��ت. 

ای��ن تظاهرات ک��ه همزمان با 
س��الگرد سرنگونی »ژان برتراند 
آریستید«، رئیس جمهور پیشین 
این کش��ور برگزار ش��د ناگهان 
ماهیت ضد دولتی به خود گرفت 
و معترضان خواستار کناره گیری 
رئیس جمهور به اتهام »فس��اد 

مالی« شدند.
به نوشته واحد مرکزی خبر، 
 معترضان با سردادن شعار و آتش 
زدن الستیک با نیروهای امنیتی 

درگیر شدند. پلیس برای متفرق 
کردن معترضان به گاز اشک آور 

متوسل شد.
»سرگه ژیلز« سناتور پیشین 
مجلس سنای هائیتی که در این 
تظاهرات حاضر شده بود،  گفت: 
زمان س��رنگونی مارتلی رئیس 
جمهور هائیتی فرا رسیده است.

دو کش��ور هائیتی و برزیل 
در منطقه آمریکای التین قرار 

دارند.

درگیریمعترضانباپلیسضدشورش
دربرزیلوهائیتی

در  تن�درو  بودائی�ان 
تازه ترین جنایات خود علیه 
مسلمانان روهینگیا 70 خانه 
را به آتش کشیده و یک زن 
مسلمان را به قتل رساندند.
خبرگزاری ف��ارس به نقل 
از آسوش��یتدپرس نوش��ت در 
ادامه خشونت ها علیه مسلمانان 
میانمار، در غرب و شمال غرب 
تندرو یک  این کشور، بودائیان 
زن مس��لمان دیگر را کشتند 
و 70 خان��ه در ی��ک منطق��ه 
مسلمان نش��ین را هم به آتش 

کشیدند.
پیش از این نیز خبرگزاری 
»رویت��رز« از حمل��ه بودائیان  
تندرو ب��ه چند خان��ه و آتش 
زدن آنها خبر داده و اضافه کرده 
بود یک مسجد نیز به محاصره 
آنها درآمده است. ساعاتی بعد 
اعالم شد این بودائیان با دخالت 

پلیس متفرق شده اند.
یک مقام امنیت��ی میانمار 
گفت: اوضاع در شهر »تاندوه« 
تا یکشنبه شب بسیار متزلزل 
بود و پلیس با شلیک تیر هوایی 
موفق شد ثبات نسبی را در این 

منطقه حاکم کند.
»تاندوه« در 260 کیلومتری 
»یانگون« پایتخ��ت میانمار و 
در استان »راخین« که بیشتر 

مسلمانان در آن ساکن هستند 
قرار دارد.

رئیس یک حزب وابسته به 
مسلمانان گفت: بیش از 200 
نف��ر از اراذل و اوب��اش بودائی 
به مسلمانان حمله کردند و ما 
از ت��رس در داخل خانه هایمان 

پنهان شدیم.
میانم��ار بیش از 800 هزار 
مسلمان دارد و از طرف دولت 
حاکم بسیار تحت فشار هستند.

بودائیان میانمار
70 خانه مسلمانان را آتش زدند

علوی ه�ا، کرده�ا و دیگر 
گروه های سیاسی ترکیه بسته 
دموکراس�ی دولت اردوغان را 
عاری از پاسخگویی به نیازهای 

جامعه دانستند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری 
اسالمی، پس از آنکه »رجب طیب 
اردوغان« نخست وزیر ترکیه بسته 
دموکراسی خود را اعالم کرد، این 
بس��ته با واکنش س��رد گروه های 
قومی و مذهبی ترکیه مواجه شد.

اردوغان در چارچوب این بسته 
دموکراس��ی از اصالح��ات قوانین 
ترکی��ه در مورد حق��وق اقلیت ها 
خبر داد و در مورد کردهای ترکیه 
گفت: ما اکنون آموزش به زبان ها 
و گویش های مختلف را در مدارس 

خصوصی آزاد کرده ایم.
نخس��ت وزیر ترکیه همچنین 
خب��ر داد، کارمندان زن می توانند 
حجاب داشته باشند، اما ممنوعیت 
حجاب برای قضات، دادس��تان ها 
و مام��وران پلیس همچنان برقرار 

است.
هرچن��د منابع دولت��ی از این 
بس��ته دموکراس��ی تحت  عنوان 
»ادام��ه ی��ک انق��الب آرام« یاد 
می کنن��د و می گویند این بس��ته 
حقوق فردی همه اقشار ترکیه را 
تامین می کند، گروه های مختلف 

ت��رک علیه آن موض��ع گرفتند و 
این بس��ته را تامین کننده منافع 
خود نمی دانند. علویان می گویند 
این بسته هیچ چیزی برای جامعه 

علویان دربر ندارد.
علوی��ان می گوین��د، به خاطر 
حمایت خ��ود از تظاهرات بهار و 
تابستان گذش��ته،  از طرف دولت 

تنبیه شده اند.
مخالف��ان ک��رد ترکیه )حزب 
صلح و دموکراس��ی( که خواستار 
گنجانده ش��دن حق آموزش زبان 
کردی در م��دارس دولتی بودند، 
اصالح��ات اردوغان که به آموزش 
زبان کردی در موسسات خصوصی 
محدود می شود را، ناکافی دانستند.

محافل اس��المگرا نیز گفتند؛ 
لغو ممنوعیت حج��اب در ادارات 
دولتی اقدام خوب و بجایی اس��ت 
که هواداران اردوغان از 10 س��ال 
پی��ش در انتظ��ار آن بودند،  ولی 
اردوغان اع��الم کرد که کارمندان 
زن می توانند حجاب داشته باشند، 
اما ممنوعیت حجاب برای قضات، 
دادس��تان ها،  مام��وران پلی��س و 
نیروهای مسلح برقرار خواهد ماند 

و این مایه تاسف است.
خان��م »ایمان گول��ر« معاون 
حزب جمهوریخواه خلق، بزرگترین 
حزب مخالف دولت هم با انتقاد از 

بس��ته ارائه شده،  گفت: این بسته 
فاصله بس��یار زیادی ب��ا انتظارات 

مردم ترکیه دارد.
گورس��ل تکین مع��اون حزب 
جمهوریخواه خلق نیز در واکنش 
به این بس��ته اعالم کرد: متاسفانه 
این بسته نمی تواند رضایت کسی را 
در ترکیه جلب کند و چیز جدیدی 

در این بسته وجود ندارد.
»مصطفی کماالک« رهبر حزب 
ارائه بسته  اسالمگرای »سعادت« 
دموکراس��ی توس��ط دولت ترکیه 
را اقدامی در راستای جذب آرا در 
آستانه انتخابات در ترکیه ارزیابی 
کرد و گفت:  اردوغان بیش از آنکه 
به آینده ترکیه توجه کند، به آینده 

حزب خود توجه کرده است.
رهبر حزب سعادت ممنوعیت 
حجاب را از ابتدا غیرقانونی دانست 
و گفت، اردوغان باید پاس��خ دهد 
که چرا ط��ی دوران حکومت 11 
ساله خود ممنوعیت حجاب را لغو 

نکرده است.
وی گفت: اردوغان به گونه ای 
درباره لغو ممنوعیت حجاب حرف 
می زند که گویا در حق مردم لطف 

کرده است!
ناظ��ران آگاه عقی��ده دارن��د 
ک��ه دول��ت اردوغ��ان در حال��ی 
انتخابات ش��هرداری ها،  که س��ه 
انتخاب��ات  و  ریاس��ت جمهوری 
پارلمانی را در پی��ش رو دارد، در 
تنظیم این بسته اصالحی بیشترین 
توج��ه خود را برای کس��ب آرای 
بیش��تر در انتخابات و دلجویی از 
اقلیت های قومی و مذهبی معطوف 
داشته و تالش کرده است از شدت 
مخالفت های مخالفان علیه حزب 
حاکم بکاهد. این امر موجب شده 
اس��ت که به جز ه��واداران دولت 
اردوغان، هیچ گروه و حزبی از این 

بسته ابراز رضایت نکند.

واکنش سرد گروه های سیاسی ترکیه
به بسته دموکراسی اردوغان

گروه های فلسطینی با جنبش حزب اهلل و 
مقاومت اسالمی تجدید پیمان کردند.

ب��ه گزارش خبرگ��زاری ف��ارس، نمایندگان 
گروه های مختلف فلسطینی با نماینده حزب اهلل 
لبنان دیدار و پیمان خود با مقاومت اسالمی در 

مقابل رژیم صهیونیستی را تجدید کردند.
برپایه این گزارش حزب اهلل با صدور بیانیه ای 
با اشاره به این دیدار اعالم کرد هیئتی از رهبران 
گروه های فلس��طینی با »ابراهیم امین الس��ید«، 

رئیس شورای سیاسی حزب اهلل دیدار کرده اند.

در این بیانیه آمده اس��ت که حاضران در این 
دی��دار خطراتی که قدس را ب��ه عنوان پایتخت 
اعراب و مس��لمانان تهدید می کند مورد بررسی 

قرار دادند.
همچنین هیئت فلس��طینی در این دیدار بر 
ض��رورت همکاری و هماهنگی امت اس��المی و 
مبارزان برای قرار دادن قدس ش��ریف در اولویت 
خ��ود و حمایت از س��اکنان آن تأکی��د کردند. 
حاض��ران همچنی��ن تصریح کردن��د که قدس 

پایتخت ابدی فلسطین خواهد بود.

تجدید پیمان گروه های فلسطینی
با حزب اهلل لبنان

به دستور »مادورو« رئیس جمهور ونزوئال 
سه دیپلمات آمریکایی از این کشور اخراج شدند.

هنگام دیدار نتانیاهو با اوباما در کاخ سفید عده ای از مردم آمریکا تجمع کردند و نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی را جنایتکار جنگی خواندند و خواستار اخراج وی از واشنگتن شدند.


