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هالکت 5 نظامی آمریکایی
در ناآرامی های جنوب افغانستان

پنج نظام�ی آمریکایی در انفجار بمب در جنوب 
افغانستان به هالکت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری ها، دیروز چهار نظامی آمریکایی 
براثر انفجار بمب کنار جاده ای در جنوب افغانستان کشته 
شدند. ناتو ضمن تأیید این خبر، به مکان دقیق آن اشاره ای 
نکرده است. در همین حال، یک نظامی آمریکایی نیز براثر 
تیراندازی یک نیروی امنیتی پیمانکار کشته شد. این واقعه 
نیز در جنوب افغانستان اتفاق افتاد. در ارتباط با ملیت نیروی 

امنیتی پیمانکار نیز گزارشی نرسیده است.
همچنی��ن پای��گاه هوای��ی بگ��رام ک��ه متعل��ق ب��ه 
آمریکایی هاست و در شمال افغانستان قرار دارد، هدف چند 
موش��ک قرار گرفت. »حزب اسالمی« وابسته به »گلبدین 
حکمتیار« مس��ئولیت این حمله را برعهده گرفت. هزاران 
نظامی آمریکایی به عالوه شماری غیرنظامی آمریکایی در 
بگرام مس��تقر هستند. بگرام محل بزرگترین پایگاه نظامی 

ایاالت متحده در افغانستان است.

اجالس سران 21 کشور عضو آپک
امروز در اندونزی تشکیل می شود

سران کشورهای عضو سازمان همکاری های 
اقتصادی آسیا-اقیانوسیه )آپک( امروز در بالی 

اندونزی گردهم می آیند.
به گزارش ف��ارس در اجالس باراک اوباما رئیس 
جمه��ور آمریکا به دلیل تعطیلی دولت فدرال حضور 
نخواهد داشت و به جای وی جان کری وزیر خارجه 
آمریکا شرکت می کند.در این جلسه شرکت کنندگان 

خواستار همگرایی بیشتر اقتصادی در منطقه خواهند 
شد.قبل از اجالس سران اجالس وزیران خارجه عضو 
آپک دربالی به کار خود پایان داد.وزیران 21 کش��ور 
عضو این سازمان بعد از نشست دو روزه خود یک بیانیه 
مشترک صادر کردند که در آن آمده است؛ ما مجدداً 
بر تعهدات خود برای دستیابی به یک منطقه تجارت 

آزاد و همگرایی اقتصادی تأکید می کنیم.
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تهران - خیابان فردوسی
کوچه شهید شاهچراغی

عملیات انهدام تس�لیحات ش�یمیایی سوریه براساس 
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، بازرسان و کارشناسان 
تیم سازمان منع تسلیحات شیمیایی دیروز کار انهدام سالح های 
ش��یمیایی س��وریه را آغاز کردند. عملیات انهدام این تسلیحات 
براساس قطعنامه دو هفته پیش شورای امنیت سازمان ملل انجام 
می ش��ود. این قطعنامه در پی توافق آمریکا و روسیه صادر شده 
بود. طبق قطعنامه فوق، همه سالح های سوریه باید تا نیمه سال 

2014 )تابستان آینده( نابود شود.
مقامات سوری هم بارها اعالم کرده اند که با بازرسان شیمیایی 
همکاری خواهند کرد. یک مقام سازمان ملل گفت، عملیات انهدام 

در یک مکان سری در داخل خاک سوریه آغاز شده است.
به گفته وزیر خارجه سوریه، این کشور در 19 پایگاه سالح های 
شیمیایی انبار کرده است و از این تعداد، هشت پایگاه در مناطق 
درگیری قرار دارند. گفته می ش��ود، سوریه نزدیک به 1000 تن 
گاز سارین و خردل و سایر سالح های شیمیایی در اختیار دارد.

آغاز عملیات انهدام سالح های شیمیایی در سوریه

رئیس جمهوری سوریه در 
گفت وگ�و با روزنامه تش�رین 
و یک نش�ریه آلمانی، همتای 
آمریکایی خود را یک دروغگو 
خواند و گفت که واشنگتن به 

وعده هایش پایبند نیست.
به گزارش خبرگزاری جمهوری 
اسالمی، »بشار اسد« به هفته نامه 
»اشپیگل« گفت: تنها چیزی که 
از ب��اراک اوباما )درب��اره تحوالت 

سوریه( می شنویم، دروغ است. 
بش��ار اس��د در ارتب��اط ب��ا 
رسانه های غربی نیز گفت: تصویری 
که رس��انه های غرب��ی و حامیان 
آمری��کا از من ارائه می دهند و مرا 
به عنوان کس��ی قلمداد می کنند 
که مردم کش��ور خود را می کشد، 

به هیچ عنوان درست نیست.
رئیس جمهور س��وریه یکبار 
دیگ��ر متذکر ش��د:  دولت من به 
هیچ عنوان از س��الح ش��یمیایی 
استفاده نکرده و هرگونه اظهارنظر 
در ای��ن رابطه بی اس��اس اس��ت. 
وی در م��ورد ماموریت بازرس��ان 
ش��یمیایی در سوریه گفت: ما در 
این مورد بس��یار ش��فاف هستیم 
و کارشناسان س��ازمان ملل آزاد 

در مصاحبه با اشپیگل و تشرین

بشار اسد: اوباما دروغگوست
آمریکا به وعده هایش عمل نمی کند

هستند به هر مکانی که بخواهند 
سفر کنند و ما تمام اطالعات خود 
را در اختیار آنها قرار خواهیم داد.

بش��ار اس��د درب��اره حمایت 
کش��ورهای غربی از شورش��یان 
س��وری نیز گفت: به نظر می رسد 
که غربی ها به جای دولت قانونی 
سوریه به تروریس��ت ها و القاعده 

اعتماد دارند. 
رئیس جمهوری سوریه گفت، 
ت��ا زمانی که مخالفان س��الح در 
دس��ت داش��ته باش��ند، او با آنها 

مذاکره نخواهد کرد.
بشار اسد همچنین به مناسبت 
چهلمین س��الگرد جنگ  6 اکتبر 
)اعراب علیه اس��رائیل( با روزنامه 
سوری »تش��رین« گفت وگو کرد. 

بش��ار اس��د در این گفت وگو نیز 
تاکید کرد: آمریکا در طول تاریخ 
ثابت کرده است که به هیچ تعهدی 

پایبند نیست.
وی درباره نقش کش��ورهای 
عربستان، قطر و ترکیه در حوادث 
داخل��ی س��وریه نیز گف��ت: این 
کش��ورها تنه��ا اب��زار در دس��ت 

قدرت های بزرگ از جمله آمریکا 
هس��تند و یقین��اً ه��رگاه مواضع 
آمریکا در قبال سوریه تغییر کند، 
این کش��ورها نیز تغیی��ر موضع 

می دهند.
وی در م��ورد جنگ اکتبر نیز 
گف��ت:  مهمترین چی��زی که در 
این جنگ به دست آمد، پیروزی 

اراده ملی بر هر اراده دیگر بود.
رئیس جمهور س��وریه درباره 
انتخابات زودهنگام پیش از پایان 
دوران ریاس��ت جمهوری خود در 
اوت 2014 )تابس��تان آینده( نیز 
گفت: من در موقعیتی نیستم که 
بگوی��م در این انتخابات ش��رکت 
می کنم یا نه. اما اگر من بدانم که 
مردم از من حمایت نمی کنند در 

این انتخابات شرکت نمی کنم.
الحلقی« نخس��ت وزیر  »وائل 
سوریه نیز گفت: سوریه با اتکا به 
پای��داری ملت و ارتش خود و نیز 
حمایت های دوس��تانش از بحران 

موجود بیرون خواهد آمد.
ائت��الف  ح��ال،  همی��ن  در 
مخالفان س��وریه نی��ز اعالم کرد: 

مذاکره با دولت سوریه به رهبری 
»بشار اسد« و تضمین های اتحادیه 
عرب، آخرین گزینه ما برای پایان 

دادن به بحران سوریه است.
حمله خمپاره ای به دمشق 
روز گذش��ته در اث��ر حمالت 
خمپاره ای به دمش��ق 4 شهروند 
سوری کشته و 20 تن دیگر زخمی 
ش��دند. ب��ه گفته مناب��ع امنیتی 
س��وریه در این حادثه سه موشک 
خمپاره به منطقه »قصاع« دمشق 
اصابت کرد. تاکنون هیچ گروهی 
مس��ئولیت این حمل��ه را برعهده 

نگرفته است.
سایر رویدادها

* ش��به نظامیان وابس��ته به 
القاعده شمار زیادی از شبه نظامیان 
ارتش آزاد را در حومه »حلب« به 

محاصره درآوردند.
* رئی��س جمهور روس��یه از 
ترکیه، فرانسه و انگلیس به خاطر 
پذیرفتن راه حل سیاسی در قبال 

بحران سوریه تشکر کرد.
* قدری جمیل معاون نخست 
وزی��ر س��وریه گف��ت مخالفت با 
نشس��ت ژنو-2، به منزله موافقت 
با دخالت خارجی در سوریه است.

عملی�ات انتح�اری علی�ه 
زائران امام جواد)ع( ش�هادت 
73 غیرنظامی شیعه و جراحت 
بیش از 100 نفر دیگر را در پی 

داشت.
به گ��زارش خبرگزاری فارس، 
یک وهاب��ی عصر ش��نبه زائرانی 
را که رهس��پار زی��ارت مرقد امام 
جواد)ع( بودند، با انفجار انتحاری 
هدف ق��رار داد. این انفجار که بر 
روی پل »ائمه« حد فاصل منطقه 
سنی نش��ین »اعظمیه« و منطقه 
شیعه نش��ین »کاظمیه« رخ داد،  
ج��ان 73 زائر ش��یعه را گرفت و 
دست کم 100 نفر را نیز مجروح 
کرد. به گفته منابع امنیتی، انفجار 
مذکور شدیدترین انفجار طی سال 

جاری بوده است.
تروریست های وهابی و تکفیری 
ک��ه از حمایت عربس��تان و قطر 
برخوردارند ش��نبه شیعیان را در 
جن��وب »تکریت« نیز ب��ا انفجار 
بمب هدف قرار دادند؛ این انفجار 
ک��ه در ی��ک کافه مح��ل تجمع 
ش��یعیان رخ داد،  شهادت 16 نفر 

و جراح��ت 31 تن دیگر را در پی 
داشت. در کرکوک هم یک فرمانده 
ش��ورای بیداری هدف تیراندازی 
افراد ناشناس قرار گرفت و زخمی 
ش��د. در این تیراندازی، سه تن از 
محافظان این فرمانده کشته شدند.

دیروز نیز تروریس��ت ها در دو 
عملی��ات مردم و کودکان را هدف 

قرار دادند؛ در یک مورد با انفجار دو 
خودروی بمب گذاری شده، مردم را 
در خیابان ه��ای موصل هدف قرار 
دادند. ش��مار تلفات این انفجارها 
که در مجاورت یک مدرسه و یک 
مرکز پلی��س رخ دادند، 17 نفر و 
مجروحان نیز 36 تن اعالم ش��د. 
یک تروریس��ت نیز در »تل عفر« 

مدرس��ه ابتدایی را ه��دف انفجار 
انتحاری قرار داد. در این انفجار 13 
نفر از جمله 10 کودک شهید و 67 

تن دیگر مجروح شدند.
اظهارات مالکی

»نوری مالکی« نخس��ت وزیر 
عراق، دیروز در مراسم بزرگداشت 
جم��ع  در  و  عراق��ی  ش��هدای 

خانواده های این شهدا گفت؛ اکثر 
اقدام��ات تروریس��تی در عراق با 
حمایت فکری و مادی کشورهای 
پس��ت و رذل ص��ورت می گیرد. 
مالک��ی گفت: مجری��ان این طرح 
گروه��ی مرتج��ع و کینه ت��وز و 
طایفه گرا هس��تند که می خواهند 
س��ازندگی و پیش��رفت کشور را 
متوقف کنند. نخس��ت وزیر عراق 
گفت: ما به دنب��ال احقاق حقوق 
مردم و سازندگی و برقراری عدالت 
در کش��ور هستیم و همه مردم را 
در این کش��ور شریک می دانیم و 
برای دس��تیابی به این هدف باید 
فداکاری کنی��م زیرا طرف مقابل 

به دنبال بازگرداندن بعثی هاست.
نخس��ت وزیر عراق همچنین 
درب��اره تالش برخی طرف ها برای 
جلوگی��ری از خدمات رس��انی به 
ش��هروندان و ترجیح دادن منافع 
ش��خصی و گروه��ی و طایف��ه ای 
خود بر منافع کش��ور هشدار داد. 
وی افزود، روند سیاس��ی در عراق 
به رغم مش��کالت فراوان به پیش 
م��ی رود و اکث��ر مش��کالت را ما 

ایج��اد می کنیم.  سیاس��تمداران 
سیاستمداران براساس محاسبات 
و پیش زمینه ه��ای فک��ری خود، 
مانع تراشی می کنند. اما هیچ کس 
ح��ق ندارد منافع دیگران را فدای 

خواسته های خودش کند.
ب��ه گفت��ه ناظران سیاس��ی، 
حم��الت تروریس��تی در ع��راق 
بخشی از س��ناریوی آمریکایی - 
صهیونیس��تی در منطقه است. به 
گفته این کارشناسان، کشورهایی 
مثل عربستان، ترکیه، و قطر مجری 

این سناریو در منطقه هستند.
طی ی��ک دهه اخی��ر به ویژه 
پس از خروج آمریکایی ها از عراق، 
مداخله س��عودی ها در این کشور 

بسیار پررنگ شده است.
مخالف  ک��ه  ریاض  مقام��ات 
ش��کل گیری رون��د دموکراتی��ک 
در ع��راق هس��تند و ی��ک دولت 
ش��یعی برخاس��ته از رای مردم را 
برنمی تابند، از تروریست ها حمایت 
می کنند و دست ش��ان تاکنون به 
خون هزاران عراقی آغش��ته شده 

است.

تازه ترین جنایت مشترک آمریکا و آل سعود در عراق

زائران امام جواد )ع( در خون ؛ تروریست ها 73 شیعه را شهید کردند

اح�زاب سیاس�ی درگیر 
مناقشه در تونس بر سر یک 
نقش�ه راه به توافق رسیدند 
که برای شکس�تن بن بست 
چند ماهه آنها و پایان دادن 
ب�ه دوره گ�ذار دموکراتیک 
طوالنی این کش�ور طراحی 

شده است. 
به گ��زارش واح��د مرکزی 
خبر، بیش��تر گروه ه��ای ائتالف 
حاکم تحت رهبری اسالمگرایان 
و نی��ز احزاب حاض��ر در جبهه 
مخالفان که بیشتر آنها گروه های 
سکوالر هس��تند،  توافق کردند 
گفت وگوها را درباره تغییر دولت 
کنونی با یک دولت تکنوکرات 
برای نظارت بر انتخابات جدید 
آغاز کنند. دولت جدید قرار است 
در عرض یک ماه تشکیل شود. 
در نقش��ه راه جدید از مجلس 
النهضه  تحت کنت��رل ح��زب 
خواسته شده است تدوین قانون 
اساس��ی را در ع��رض یک ماه 
به پایان برس��اند و کمیسیونی 

را ب��رای نظارت ب��ر انتخابات و 
تصویب قانون انتخابات تشکیل 
ده��د. اما انتخاب��ات پارلمانی و 
ریاست جمهوری تا اوایل سال 
آینده برگزار نخواهد شد. مراسم 
امضای توافقنامه در روز شنبه با 
یک تأخیر سه و نیم ساعته آغاز 

ش��د زیرا حزب النهضه و دیگر 
اعض��ای ائتالف حاکم بر تونس 
از امضای نقشه راهی که در آن 
استعفای دولت پیش بینی شده 
بود خ��ودداری کردند و ترجیح 
دادند، منتظر نتایج گفت وگوها 
بمانند. مصطفی بن جعفر، رئیس 

مجلس مؤسس��ان تونس گفت: 
»امروز روز ش��روع است. روشن 
اس��ت که مذاکرات و بحث ها با 
موانع و مشکالتی مواجه خواهد 
شد و شاید برخی رویکردها به 
ش��ک و تردید یا شگفتی هایی 
ختم ش��وند.« در پای��ان، همه 

احزاب به اس��تثنای حزب چپ 
میانه »کنگره برای جمهوری«، 
که بخشی از ائتالف حاکم تونس 
اس��ت، س��ندی را که دولت را 
مکلف می کند به محض تشکیل 
نهاد فن ساالر استعفا کند امضا 
کردند. میانجی ها ابراز اطمینان 

کردند ک��ه اختالفات تا قبل از 
شروع گفت وگوها در هفته آینده 

حل و فصل خواهند شد.
م��ردم تون��س با س��رنگون 
ک��ردن دیکتات��ور قدیمی خود 
آغازگ��ر یک انق��الب در ژانویه 
2011 بودن��د و 9 م��اه بعد از 
س��رنگونی رژی��م زین العابدین 
بن علی، حزب اسالمگرای میانه 
رو النهضه را به قدرت رساندند. 
ترور یک سیاستمدار چپگرا در 
ماه ژوئیه به برگزاری تظاهرات 
گس��ترده و خ��روج نمایندگان 
مخال��ف از پارلم��ان انجامی��د. 
همچنی��ن مخالف��ان دولت از 
النهض��ه خواس��تند به س��بب 
ناتوان��ی در تأمی��ن امنی��ت،  از 
ق��درت کناره گیری کند. حزب 
اسالمگرای النهضه و دو شریک 
ائتالف��ی آن در نهایت موافقت 
کردن��د به نفع ی��ک دولت فن 
ساالر استعفا کنند. هنوز تاریخ 
استعفای دولت حاکم مشخص 

نشده است.

راشد الغنوشی با برکناری دولت تونس موافقت کرد

مردم انگلیس در شهرهای منچستر، لیورپول، لندن، کمبریج، هال و نورویچ علیه طرح 
ریاضتی دولت این کشور تظاهرات کردند.

تظاهرات روز ش��نبه انگلیسی ها با فراخوان گروه ضد ریاضتی »آنکات« انگلیس و با هدف متقاعد  
ساختن دولت »دیوید کامرون« به توقف طرح حذف بودجه »کمک های قانونی بخش جنایی« سیستم 

قضایی این کشور برگزار شد.
دولت انگلیس تصمیم دارد برای صرفه جویی 220 میلیون پوندی، این بودجه حمایتی را در انگلیس 
و ول��ز قطع کند. به گفته مقامات دولتی این کش��ور، در ص��ورت اجرای این طرح، حمایت حقوقی از 

مجرمین و زندانیان قطع می شود. این طرح همچنین در صورت تصویب مانع از ارائه خدمات حقوقی 
دولتی به افرادی می شود که بیش از 37 هزار و پانصد پوند درآمد دارند.

معترضان که غالبا از اقش��ار متوسط به پایین جامعه انگلیس هستند می گویند این طرح ریاضتی 
میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار می دهد. آنطور که روزنامه انگلیسی گاردین نوشته معترضان روز شنبه 
در خیابان های شهرهای مختلف انگلیس اقدام به مسدود کردن خیابان ها و جلوگیری از تردد خودروها 
کردند. در ماه ژوئن سال جاری نیز صدها نفر از فعاالن اجتماعی و قربانیان سیاست های ریاضتی در 
اعتراض به این طرح دولتی در لندن راهپیمایی کردند. معترضان شعار می دادند »عدالت را رعایت کنید.«

تجمع ضد ریاضتی در 6 شهر انگلیس

دولت فدرال همچنان تعطیل
نمایندگان کنگره باز هم به توافق نرسیدند

نمایندگان احزاب جمهوریخواه و دموکرات در جلسه کنگره 
برای پایان دادن به بحران »تعطیلی دولت فدرال« ناکام ماندند.
روز شنبه نیز نمایندگان دو حزب اصلی آمریکا با شرکت در جلسه 
کنگره تمام س��عی خود را کردند تا با قانع کردن طرف مقابل بحرانی 
که دولت اوباما را تا مرز سقوط کشانده حل وفصل کنند؛ اما خبرهای 
منتشر شده حاکی است هیچ یک از طرفین حاضر به کوتاه آمدن از 

مواضع خود نیست و دولت فدرال همچنان تعطیل است!
ماجرا به بدهی 17 تریلیون دالری آمریکا، کسری بودجه این کشور 
و طرح جنجالی اوبام��ا در بخش الیحه خدمات درمانی باز  می گردد. 
جمهوریخواه��ان به رهبری »جان بینر« که مجلس نمایندگان را در 
اختیار دارند می گویند دولت اوباما باید سقف بدهی ها را افزایش داده 
و برای تصویب طرح بیمه ای خود یکس��ال دیگر صبر کند و تنها در 

این صورت حاضر به تصویب الیحه بودجه خواهند شد.
ام��ا در مقابل دموکرات ه��ا به رهبری اوبام��ا می گویند حاضر به 
پذیرفت��ن چنین »معامله ای« نیس��تند و جمهوریخواهان باید هرچه 
سریعتر به این »مسخره بازی ها« با تصویب بودجه فدرال،  پایان دهند. 
دموکرات ه��ا معتقدند »لج بازی های« کنگره ب��ه موقعیت آمریکا در 

جهان لطمه می زند.
در بین این دعواهای سیاسی 800 هزار کارمند فدرال مانده اند که 
با فرس��تاده شدن به مرخصی بدون حقوق اجباری خانه نشین شده و 
چشم امید به حل این اختالفات دوخته اند و تاکنون تظاهرات اعتراضی 
و خودسوزی یک شهروند معترض آمریکایی نیز نتوانسته سیاستمداران 

این کشور را مجاب کند.
اگرچه »چاک هاگل«، وزیر دفاع آمریکا روز شنبه اعالم کرد دستور 
بازگشت 400 هزار نفر از کارمندان فدرال را صادر کرده اما تمام این 
400 هزار نفر جزو کارمندان وزارت دفاع هستند! این تصمیم با استناد 
به یک تبصره کنگره گرفته شده است. البته جلسه روز شنبه کنگره 
بی نتیجه هم نبود چرا که نمایندگان دو حزب قول دادند پس از خروج 

از بحران، حقوق افرادی را که خانه نشین کرده اند بدهند.
به نوشته شبکه خبری العالم، در حال حاضر 80 درصد کارمندان 
وزارت نیرو، 70 درصد کارمندان وزارت دارایی و هزاران نفر از کارکنان 
وزارت دفاع آمریکا در مرخصی بدون حقوق به س��ر می برند و وزارت 

کشاورزی این کشور نیز رسما تعطیل شده است.
فرصت 10 روزه اوباما

در حالی که به نوشته واشنگتن پست، جمهوریخواهان و دموکرات ها 
غرق در اختالفات سیاسی خود هستند، دولت اوباما تنها تا 17 اکتبر 
)پنجش��نبه 25 مهر( فرصت دارد کنگره را به تصویب بودجه فدرال 
متقاعد کند چرا که در غیر این صورت دولت اوباما رس��ما ورشکست 

خواهد شد.
در همی��ن رابطه »غس��ان العزی« کارش��ناس سیاس��ی لبنانی 
درگفت وگو با ش��بکه خبری العالم گفت: آمریکایی ها مجبورند پایان 
بحران کنونی را فورا اعالم کنند، زیرا در صورت ادامه این وضع، دولت 
آمریکا ناچار خواهد شد تا قبل از17 اکتبر جاری ورشکستگی خود را 
اعالم کند، چرا که کارمندان آمریکا اینک در مرخصی بدون حقوق به 

سر می برند و ممکن است این مرخصی تمدید شود.
وی با اشاره به سابقه اختالف موجود میان کنگره و دولت آمریکا، 
بیان داش��ت: از س��ال 1976 تاکنون 17 بار این مشکل تکرار شده و 
همواره کاخ س��فید و کنگره در واپسین لحظات به توافق رسیده اند و 

بحران پایان یافته است.
این کارشناس سیاسی عرب با اشاره به این که شمار فقرای آمریکا 
حدود 46 میلیون نفر است، گفت: طبق معمول راه حل بحران کنونی 
آمریکا در افزایش بدهکاری های این کشور نهفته است و در این میان 

بیشترین فشار به فقرا وارد می شود.
یادآور می شود دولت فدرال آمریکا هفت روز است که به دلیل این 
بحران تعطیل اس��ت و طبق محاس��بات کارشناسان، هر روز تعطیلی 

برای این کشور 300 میلیون دالر آب می خورد!

بحری�ن  نخس�ت وزیر 
بدون توجه به مخالفت های 
روزافزون با رژیم آل خلیفه 
»تروریس�ت«  را  معترضان 

خواند!
به گ��زارش خبرگزاری مهر 
به نقل از روزنامه مصری الیوم  
السابع شیخ خلیفه بن سلمان، 
همه تظاهرات برپا ش��ده علیه 
آل خلیف��ه را انکار کرد و فقط 
گفت که این افراد با »گروه های 
تروریستی« در ارتباط هستند.

نخس��ت وزیر بحری��ن ک��ه 
زمزمه هایی مبنی بر درخواست 
آمریکا برای برکناری اش از این 
سمت مطرح شده، مدعی شد: 
»برخی گروه ها و موسس��ات با 
حمایت از تروریسم، خشونت و 
اقدامات تحریک آمیز از فضای 
آزاد موج��ود در بحرین س��وء 

استفاده می کنند.«!
شیخ خلیفه بن سلمان افزود: 
در بحرین تنش های مذهبی و 
طایفه ای وجود ندارد، آنچه در 
اقداماتی  بحرین رخ می ده��د 
تروریستی است که عامالن آن 
سعی دارند با استفاده از هر ابزار 

آن را به اجرا بگذارند.
بیش از دو س��ال است که 
اعتراض های گروهی علیه رژیم 
آل خلیفه ش��روع شده و دولت 
منامه در همان آغاز اعتراض ها 
از آل س��عود درخواست کمک 

کرد.
ای��ن  از  پ��س  بالفاصل��ه 
درخواس��ت خودروهای زرهی 
و تانک ه��ای عربس��تان برای 
س��رکوب معترضان وارد خاک 

بحرین شدند.
ائتالف های  مسئوالن  هنوز 
مخال��ف رژی��م در قب��ال این 

یر  ز نخس��ت و ی  حرف ه��ا
موضع گی��ری نکرده ان��د ولی 
پیش بینی می ش��ود که مردم 
بحری��ن در اعت��راض به این 
گسترده  راهپیمایی  اظهارات 

برگزار کنند.
اع��الم  باره��ا  معترض��ان 
کرده ان��د تنها با برکناری رژیم 
آل خلیف��ه ب��ه اعتراض ه��ای 
خ��ود پای��ان خواهن��د داد. به 
ناظران سیاسی منطقه  عقیده 
بحرین  نخس��ت وزیر  اظهارات 
نتیجه وحشت رژیم از گسترش 
اعتراض های ضد دولتی در این 

کشور است.
در همین ح��ال قائم مقام 
وزارت امور خارجه بحرین رژیم 
صهیونیس��تی را یک »دوست 
خ��وب و جدید« ب��رای دولت 

منامه دانست.

  چهار سوی پنج قاره

عزای عمومی در لیبی
در پی کش��ته ش��دن 16 تن از پرسنل ارتش لیبی به دست افراد 
مس��لح در مح��ور »ترهونه« به »بنی ولید« دولت طرابلس س��ه روز 
ع��زای عمومی اعالم کرد. در همین ح��ال، »علی عبداهلل المهدوی« 
سرهنگ بازنشسته ارتش لیبی نیز شنبه در »بنغازی« به دست افراد 

ناشناس کشته شد.
عملیات آمریکایی ها

یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشد، اعالم کرد نیروهای این 
کشور در سومالی و لیبی علیه القاعده دست به عملیات نظامی زدند.

به گفته وی، طی این عملیات، در لیبی یک فرمانده مهم القاعده 
دس��تگیر شد. دولت طرابلس نسبت به این عملیات اظهار بی اطالعی 
کرد. عملیات تفنگداران آمریکایی در س��ومالی نیز یک کشته و یک 

زخمی بر جای گذاشت.
حمایت از اتا

ده ه��ا ه��زار نفر در ش��مال اس��پانیا ب��ا برگ��زاری تظاهراتی، از 
جدایی طلبان باسک )اتا( حمایت کردند. سازمان دهندگان تظاهرات 
طی بیانیه ای اعالم کرده اند دستگیری رهبران و فعاالن اتا، ما را ناراحت 

و خشمگین می کند.
تغییر شورا به اتحادیه

دولت ریاض از ش��ورای همکاری خلیج فارس خواست که نام این 
ش��ورا را از شورا به اتحادیه تغییر دهند. وزیر دارایی عربستان در این 
باره گفت، این تغییر نام باعث خواهد شد که کشورهای عضو توانایی 
مقابله با چالش های اقتصادی غیرمنتظره بین المللی را به دست آورند!

محکومیت اسرائیل در یونسکو
سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل )یونسکو( با تصویب 
ش��ش قطعنامه، اقدام رژیم صهیونیستی در جلوگیری از بازرسی 18 
مکان قدیمی در بیت المقدس را محکوم کرد. با کارشکنی های تل آویو، 
ماموران سازمان ملل نتوانستند از شش مسجد و همین تعداد کلیسا 

و کنیسه )محل عبادت یهودیان( بازدید کنند.

وحشت منامه از گسترش اعتراض های ضد حکومتی
نخست وزیر بحرین مخالفان آل خلیفه را 

»تروریست« خواند!

همزمان با برگزاری جشن چهلمین سالروز »ششم اکتبر«)جنگ 
اعراب و اس�رائیل( در مصر، نیروهای ارتش و پلیس این کش�ور 

طرفداران اخوان المسلمین را به خاک و خون کشیدند.
دیروز در جریان برگزاری چهلمین سالروز »ششم اکتبر« که در میان 
تدابیر شدید امنیتی و پرواز جنگنده های ارتش بر فراز قاهره برگزار شد، 
طرفداران محمد مرس��ی، رئیس جمهور برکنار ش��ده مصر بدون توجه به 
تهدی��دات دولت موقت و ارتش، تظاهرات ضد کودتا برگزار کردند. »احمد 
المسلمانی«، سخنگوی ریاست جمهوری مصر تهدید کرده بود با کسانی که 
علیه ارتش تظاهرات کنند، همچون جاسوسان خارجی برخورد خواهند کرد. 
با وجود این تهدیدات اما، منابع خبری اعالم کردند دیروز در میدان التحریر 
و الدقی قاهره درگیری های خونینی بین طرفداران مرسی از یک طرف و 
طرفداران ارتش و نیروهای امنیتی از طرف دیگر روی داد که طی آن و به 
دنبال وقوع تیر اندازی دستکم 3 نفر از اخوانی ها کشته و ده ها نفر دیگر 
نیز زخمی شدند.خبرگزاری فارس نیز به نقل از پایگاه خبری»الیوم السابع« 
نوشت، در منطقه »المنیا« هم دو تن از طرفداران اخوان المسلمین به ضرب 
مستقیم گلوله های نیروهای امنیتی کشته شدند.منابع نزدیک به حکومت 
مصر می گویند، معترضان در حالی که ش��مار زیادی از نیروهای ارتش و 
پلیس ورودی و خروجی های میدان التحریر، محل برگزاری جشن ششم 
اکتبر را مسدود کرده بودند، قصد ورود به محوطه را داشتند که با مقاومت 
آنها مواجه شدند.به نوشته شبکه تلویزیونی العربیه، اخوانی ها چندین بار 
تالش کردند وارد میدان التحریر شوند اما نظامیان موفق شدند آنها را به عقب 
بازگردانند.در شهرهای قاهره و اسکندریه ده ها تن از طرفداران مرسی که 
تالش می کردند تظاهراتی ضد دولتی برگزار کنند، پیش از آغاز اعتراض ها  
بازداشت شدند. به نوشته روزنامه دولتی »االهرام«، در شهر اسکندریه 20 نفر 
هم به اتهام حمل سالح و حمله به ساکنان محلی بازداشت شدند. 22 نفر 
دیگر نیز در شرق قاهره زمانی که تالش می کردند به سمت منطقه رابعه 
العدویه تظاهرات کنند بازداش��ت شدند.این تظاهرات به درخواست ائتالف 
ضد کودتا که متشکل از گروه های اسالمگراست برگزار شد. این ائتالف از 
طرفداران خود خواس��ته بود یک بار دیگر برای ورود به میدان »التحریر« 
قاهره، تالش کنند. همزمانی این فراخوان با فراخوان دولت برای برگزاری 
جش��ن ششم اکتبر، پیش از این بس��یاری از کارشناسان را به این نتیجه 

رسانده بود که یکشنبه،  مصر روز خونینی خواهد داشت!
بر اس��اس آخرین خبرهای منتشر شده از مصر، شمار کشته شدگان 
ناآرامی های روز گذشته مصر از 15 نفر گذشت. وزارت بهداشت مصر این 
خبر را تایید و اضافه کرد، تعداد زیادی از معترضان نیز زخمی شده اند. 

احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.

ششم اکتبر خونین شد
سرکوب تظاهرات اخوان المسلمین 

از سوی ارتش مصر

دفتر سیاسی جنبش حماس هشدار داد نوار غزه از سوی رژیم 
صهیونیس�تی در معرض چنان فاجعه ای قرار گرفته که حتی در 

دوران جنگ مشاهده نشده است.
به گزارش فارس به نقل از مرکز اطالع رسانی فلسطین، »عزت الرشق« 
عضو برجسته دفتر سیاسی حماس گفت اگر اقدامی فوری برای مقابله با 
فاجعه در نوار غزه صورت نگیرد، جنایتی دیگر علیه ملت فلس��طین رقم 
خواهد خورد و ملت بی گناه غزه در معرض چنان مجازات دسته جمعی قرار 
خواهند گرفت که نظیر آن حتی در دوران جنگ نیز مشاهده نشده است.

»الرش��ق« اتهامات و »داس��تان پردازی های« رسانه های مصری به 
منظور تحریک ملت مصر علیه نوار غزه و مقاومت و ملت فلسطین را نیز 
رد کرد و گفت ملت فلسطین همچنان در خط مقدم دفاع از مصر و امت 

عربی و اسالمی باقی خواهد ماند.
عضو برجسته دفتر سیاسی حماس همچنین به کانال های ارتباطی 
میان جنبش حماس و دولت کنونی مصر در راس��تای تامین منافع ملت 
فلسطین و ملت مصر اشاره کرد و گفت صرف نظر از تحوالت مصر، تداوم 

این روابط به نفع هر دو ملت است.
وی تاکید کرد که مذاکرات با دشمن صهیونیستی فرصت و بهانه ای 
برای سرپوش گذاشتن بر روی جنایت ها و طرح های رژیم صهیونیستی 
علیه سرزمین و مقدسات فلسطین و تالش ها برای یهودی سازی آنهاست 

و همه باید با این مساله مقابله کنند.
»الرشق« افزود: ما ملت فلسطین همانند امت عربی و اسالمی به دفاع 
از مس��جد مبارک االقصی و ش��هر اشغالی قدس عالقه مندیم و این یک 
مسئولیت همگانی است. این رهبر حماس اخبار منتشر شده در رسانه های 
گروهی درباره حبس خانگی خالد مشعل و برخی دیگر از رهبران حماس 

را نیز رد کرد.
یادآور می شود عملیات ارتش مصر در تخریب تونل های زیر زمینی، 
که به درخواس��ت رژیم صهیونیستی صورت می گیرد، تنها  راه ارتباطی 
فلس��طینیان با خارج را از بین برده و ش��رایط را برای ساکنان فلسطینی 

بسیار وخیم کرده است.

حماس هشدار داد
غزه در آستانه فاجعه بزرگ انسانی

http://palestine-persian.info/fa/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7RrgQhnXu3OiwhVEyOWYz6AmcI5%2bWW3hETjifXN06d7Fi9iuaARNNTyesWfDqTwzMWnN%2fQSoZf78FgKqSjjwWuGGR6VtoCf6yYeKVwWlf8bs%3d
http://www.farsnews.com

