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یورش یهودیان افراطی
و نظامیان صهیونیست به مسجداالقصی

منابع خبری از یورش صهیونیست ها و نظامیان 
رژیم صهیونیستی به مسجداالقصی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه خبری 
المیادین، همزمان با فراخوان گروهی از صهیونیست های 
افراطی برای یورش گس��ترده به مسجداالقصی، دیروز 
گروهی از آنها به همراه نظامیان و نیز زنانی در یونیفورم 
ارتش اس��رائیل به این مس��جد یورش بردند.یورش به 

مسجداالقصی در پی فراخوان یهودیان افراطی صورت 
گرفت فلسطینی ها بارها از جامعه جهانی خواسته اند از 
حمله صهیونیست ها به مسجداالقصی جلوگیری کنند.
شهرک نش��ینان صهیونیس��ت نیز با یورش به مسجد 
روس��تای بیت اکس��ا در ش��مال غرب قدس اشغالی، 
شعارهایی نژادپرستانه و اهانت آمیز به پیامبر اسالم)ص( 

بر روی دیوارهای این مسجد نوشتند.

تظاهرات ضد حکومتی مردم بحرین
در همبستگی با زندانیان سیاسی

م�ردم بحرین بار دیگر به خیابان ها آمدند و 
علیه رژیم آل خلیفه شعار دادند.

م��ردم از هم��ه قش��رها در س��تره بحری��ن ب��ا 
برگ��زاری تظاهرات ضد رژیم س��رکوب معترضان و 

دموکراسی خواهان را محکوم کردند.
 این شش��مین روز متوالی اس��ت که مردم برای 
اصالحات و پایان یافت��ن حکومت خاندان آل خلیفه 

تظاهرات می کنند. در چندین روس��تا نیز تظاهرات 
مشابهی در همبستگی با زندانیان سیاسی برگزار شد. 
تظاهرکنندگان احکام ناعادالنه صادر شده برای 

شماری از مخالفان را محکوم کردند.
 بحری��ن از دو ه��زار و یازده که قی��ام مردم این 
کشور شروع شده است، شاهد سرکوب شدید مخالفان 

بوده است.
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تهران - خیابان فردوسی
کوچه شهید شاهچراغی

یک روز پس از قتل عام مردم مصر  چهار سوی پنج قاره
آل سعود : در کنار نظامیان حاکم ایستاده ایم

پادش�اه عربس�تان یک روز 
پ�س از کش�ته و زخمی ش�دن 
ح�دود 300 نف�ر از اخوانی ها به 
دست ارتش مصر تصریح کرد در 
کنار دولت موقت مصر می ایستد.
به گزارش روزنام��ه »الریاض« 
منص��ور«،  »عدل��ی  عربس��تان، 
رئیس جمهور دولت موقت مصر در 
دیدار با »ملک عبداهلل بن عبدالعزیز 
آل سعود«، پادشاه عربستان در جده 
از »حمایت های پادشاه عربستان از 
مصر و کمک های اقتصادی ریاض به 

قاهره« قدردانی کرد.
پادشاه عربستان نیز در این دیدار 
با فتنه گر خواندن اخوان المسلمین 
و طرفداران این حزب به »منصور« 
اطمین��ان داد در قبال تحوالت این 

کشور از وی حمایت می کند.
رس��می  خبرگ��زاری  »واس«، 
عربستان نیز دراین باره نوشت، ملک 
عبداهلل همچنین تأکید کرد در مقابل 
کسانی که »خواس��تار خدشه وارد 
کردن به امور داخلی مصر هستند« 

ایستادگی خواهد کرد.
منص��ور که ب��ه هم��راه »نبیل 
فهم��ی« وزیرخارجه مصر و هیئتی 
از مشاورانش به عربستان سفر کرده 
با »س��لمان بن عبدالعزیز« ولیعهد 
عربس��تان نیز دیدار کرد که در این 
دیدار روابط دو جانبه در زمینه های 
مختل��ف و ش��رایط مصری ه��ا در  

عربستان مورد بررسی قرار گرفت.
ب��ه گفت��ه »احمد مس��لمانی« 
مشاور رسانه ای رئیس جمهور مصر 
»منص��ور« و هیئ��ت همراهش روز 
گذشته برای دیدار با »عبداهلل دوم« 

پادشاه اردن وارد این کشور شدند.
اعالم حمایت تمام قد پادش��اه 
عربس��تان از حاکمان نظامی مصر 
درست یک روز پس از اینکه نیروهای 
امنیت��ی و پلیس ضد ش��ورش این 
کش��ور در عرض چند س��اعت 52 
نف��ر از معترضان را کش��ته و 271 
نفر دیگ��ر را زخمی کردند، صورت 
می گیرد. ش��دت این خشونت ها به 

حدی بود که خبرگزاری فرانسه آن 
را شدیدترین سرکوب پس از حادثه 
می��دان رابعه العدویه عن��وان کرد. 
نیروهای امنیتی مص��ر در این روز 
بیش از 500 نفر را هم زندانی کردند. 
ای��ن خش��ونت ها س��رانجام صدای 
»بان کی م��ون« دبی��رکل س��ازمان 
ملل متح��د را ه��م درآورد طوری 
که وی روز گذش��ته مجبور شد این 
اق��دام را محکوم کند. ب��ه گزارش 
خبرگزاری ف��ارس در بیانیه ای که 
توسط سخنگوی بان کی مون صادر 
شده آمده اس��ت: دبیرکل سازمان 
مل��ل اقدامات خش��ونت آمیز چند 
روز اخی��ر در مص��ر را محکوم کرد 
و از خانواده های قربانیان خواس��ت 

خویشتنداری کنند.
بان کی م��ون در ای��ن بیانیه بر 
لزوم وجود تظاهرات مسالمت آمیز، 
احترام به آزادی تجمع، پایبندی به 
عدم خش��ونت، جامعه چند حزبی، 
احترام به حقوق بشر از جمله حقوق 
زندانیان و حاکمیت قانون به عنوان 
پایه و اس��اس صلح و دموکراسی در 

مصر تاکید کرد.
روز  حم��الت  وی  همچنی��ن 
دوش��نبه را که نهاده��ای نظامی و 
نظامی��ان را ه��دف ق��رار داده و به 

کش��ته و زخمی ش��دن چند تن از 
آنها انجامید، محکوم کرد.

از سوی دیگر، سخنگوی وزارت 
خارج��ه انگلیس اعالم ک��رد: ما از 
اقدامات خشونت آمیز جاری در مصر 
و استفاده نیروهای امنیتی از مهمات 
جنگی علیه تظاهرکنندگان بس��یار 
نگرانی��م و از این نیروها می خواهیم 
که روش مناسب و مسالمت آمیزی 
در تعامل با تظاهرکنندگان در پیش 

بگیرند.
وی تاکید کرد: تنه��ا راه پایان 
دادن به خش��ونت در مصر در پیش 
گرفتن مذاکرات سیاس��ی فراگیری 
اس��ت که به تم��ام مصری ها اجازه 
ده��د در تعیین آینده کشورش��ان 
سهم داش��ته باشند. وی تاکید کرد 
که کشورش از مردم مصر در رسیدن 

به این هدف حمایت خواهد کرد.
خب��ر دیگ��ر اینک��ه، ب��ه رغم 
اعتراض ه��ا،  خونی��ن  س��رکوب 
دو  اخوان المسلمین طی  طرفداران 
روز گذش��ته نیز ب��ه تظاهرات خود 
ادامه دادند. ش��بکه خبری الجزیره 
در این باره نوشت: تظاهرکنندگان با 
سر دادن شعارهایی،روی کار آمدن 
»نظام کودتاچی« را محکوم کرده و 
خواهان بازگشت مشروعیت و آزادی 

بازداشت شدگان شدند.
م��ی  حا ن  یا نش��جو ا د
اخوان المس��لمین در دانشگاه »بنی 
سویف« و »اس��کندریه« نیز تجمع 
کرده و با س��ر دادن شعارهایی علیه 
سرکوب تظاهرکنندگان تاکید کردند 
تا زمان س��رنگونی نظ��ام کنونی به 

اعتراضات خود ادامه می دهند.
ر  د مص��ری  ن  یا نش��جو ا د
دانشگاه های »عین شمش«، »فیوم«، 
»ش��ش اکتبر« و »زقازی��ق« نیز با 
برگزاری تظاهرات��ی در محکومیت 
راهپیمای��ی  نظام��ی  کودت��ای 

گسترده ای برگزار کردند.
در همین راس��تا، »ائتالف ملی 
حمایت از مشروعیت« خواهان ادامه 
روزهای  تظاهرات ضددولت��ی طی 

آینده به ویژه در روز جمعه شد.
حزب آزادی و عدالت،  ش��اخه 
سیاس��ی اخوان المس��لمین نیز در 
بیانیه ای خواه��ان برپایی تظاهرات 
در روز جمعه )پس فردا( در میدان 

التحریر شد.
حزب مذکور با بیان اینکه میدان 
التحری��ر »متعلق به تمام مصری ها 
اس��ت« اعالم ک��رد: هیچ کس مانع 
از تظاه��رات ما در می��دان التحریر 
نخواهد شد، حال آنکه این اقدامات 

ه��ر چقدر هم که می خواهد قربانی 
داشته باشد.

ی��ک منبع در پزش��کی قانونی 
مصر روز گذش��ته فاش کرد اجساد 
41 نف��ر از قربانیان خش��ونت های 
مراس��م شش��م اکتبر )یکشنبه( به 
پزشکی قانونی تحویل داده شده که 
روی جسد 39 نفراز آنها آثار اصابت 
گلوله های جنگی به چشم می خورد! 
حزب آزادی و عدالت )شاخه سیاسی 
اخوان( با محکوم کردن دولت موقت 
مصر به قتل عام مردم خواستار انجام 
تحقیق��ات بین المللی در این زمینه 

شده است!
حذف رسمی 

اخوان المسلمین
 ازلیست احزاب مصر

جماع��ت  ن��ام  مص��ر  دول��ت 
اخوان المس��لمین را رسما"از لیست 

احزاب این کشورحذف کرد.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری فارس، 
ص��دور  دیروزب��ا  مص��ر  کابین��ه 
بیانی��ه ای اعالم کرد که نام جماعت 
از لیست احزاب  اخوان المس��لمین 
و جمعیت های وزارت همبس��تگی 

اجتماعی حذف شد.
دراین بیانیه آمده است: به دلیل 
تمایل دولت ب��رای حاکمیت قانون 
و تضمی��ن اجرای اح��کام قضایی و 
اجرایی ش��دن حکم صادره از سوی 
دادگاه امور ضرب االجل به ش��ماره 
2315 در تاریخ 23 سپتامبر 2013، 
وزیر همبس��تگی اجتماعی از سوی 
کمیته ای که به موجب قطعنامه 2 
اکتبر 2013 کابینه تش��کیل شده 
بود، برای حذف نام جمعیت اخوان 
المس��لمین از لیس��ت اح��زاب این 

وزارتخانه مامور شد.
این بیانیه همچنین تأکید کرده 
اس��ت که تمامی مایملک جماعت 
اخ��وان المس��لمین مصادره ش��ده 
و ای��ن کمیت��ه تصمی��م گرفت که 
کمیته ه��ای فرع��ی از نماین��دگان 
طرف های مربوطه به منظور تکمیل 

اجرای این حکم تشکیل شود.

دول�ت  تعطیل�ی  از  روز   9
فدرال آمریکا گذشت و رهبران 
جمهوریخ�واه و دموک�رات این 
کشور همچنان بر مواضع »خود« 

تاکید می کنند.
پ��س از اظهارات روز یکش��نبه 
»ج��ان بین��ر«، رئی��س مجل��س 
نمایندگان آمریکا در شبکه تلویزیونی 
»ای بی س��ی« مبنی ب��ر اینکه »در 
بین نمایندگان مجلس نمایندگان 
اراده ای برای تصویب بودجه فدرال 
آن ه��م ب��دون پیش ش��رط وجود 
ندارد«، روز دوشنبه نوبت به مقامات 
کاخ سفید و دموکرات ها رسید که 

بر مواضع خود تاکید مجدد کنند.
آن طور که خبرگزاری فرانس��ه 
نوش��ته، مقام��ات بلندپای��ه دولت 
آمریکا روز دوش��نبه تهدید کردند 
جمهوریخواه��ان راهی جز افزایش 
س��قف بدهی ه��ا ندارن��د و باید تا 
هفدهم اکتب��ر )25 مهر( این اقدام 
را انجام دهند. کاخ سفید همچنین 
هش��دار داد بی توجه��ی کنگره به 
خواس��ته دول��ت و ادام��ه تعطیلی 
دولت فدرال که صدها هزار کارمند 
را خانه نش��ین ک��رده، »س��ناریوی 
وحش��تناکی« اس��ت که سال ها بر 
اعتبار، جایگاه و دموکراسی آمریکا 

آسیب خواهد زد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری 
اسالمی، »جن اس��پرینگ«، مدیر 
ش��ورای اقتصادی مل��ی آمریکا در 
واکنش به بحران سیاسی- اقتصادی 
این کش��ور، نس��بت به سرسختی 

رئی��س مجل��س نماین��دگان ابراز 
ناراحتی ک��رد و گفت »جان بینر« 
بحث سقف بدهی ها را به »گروگان« 

گرفته است.
 : گف��ت  » لینگ س��پر ا «
رئیس جمهور تصریح کرده است که 
دوران تهدی��د کوتاهی در پرداخت 
بدهی باید تمام ش��ود. اگر ما اجازه 
دهی��م که این فرآیند عادی ش��ود 
آس��یب زیادی به دموکراس��ی ما، 
اقتصاد ما و اعتبار آمریکا وارد خواهد 
ش��د. عدم پرداخت بدهی غیرقابل 

تصور است.
اوبام��ا از مذاک��ره ب��ا بین��ر بر 
سر مس��ئله افزایش س��قف بدهی 
خ��ودداری می کن��د و می گوید که 

این وظیفه کنگره است که صورت 
حس��اب هایی را ک��ه قانون گذاران 
ب��اال می آورند، پرداخ��ت کند. اگر 
دول��ت آمریکا تا تاری��خ 17 اکتبر 
نتوان��د اعتبار دریاف��ت وام خود را 
افزایش دهد باید خود را آماده یک 

ورشکستگی تمام عیار کند.
ب��اراک اوباما نیز روز دوش��نبه 
برای چندمین بار در طول یک هفته 
گذشته از کنگره این کشور خواست 
برای پایان دادن به تعطیلی دولت، 
نس��بت به الیحه بودجه رای گیری 
کند. به گزارش خبرگزاری »رویترز«، 
رئیس جمهور آمریکا طی بازدید از 
آژان��س مدیریت بحران ف��درال، با 
اشاره به فقدان خدمت رسانی دولت 

به عل��ت تعطیلی، بر لزوم پایان هر 
چه زودتر این وضعیت تاکید کرد.

اوبام��ا گف��ت آرای الزم ب��رای 
تصوی��ب الیحه بودج��ه در کنگره 
وجود دارد و آنها »همین حاال« باید 

دست به کار شوند.
ی��ادآور می ش��ود، ب��ه دلی��ل 
و دولت  اختالفات جمهوریخواهان 
دموک��رات آمریکا بر س��ر تصویب 
الیحه بودج��ه، از اول اکتبر دولت 
اوباما رس��ماً تعطیل ش��ده و 800 
هزار نفر از پرس��نل دولت��ی اجباراً 
به مرخصی بدون حق��وق رفته اند. 
اوباما خواستار افزایش سقف بدهی 
و بسته شدن بودجه از سوی کنگره 
اس��ت اما کنگره می گوید حاضر به 

افزایش بدهی های دولت نیس��ت و 
بودجه باید ریاضتی بسته شود. این 
اختالفات باعث ش��ده دولت فدرال 
پولی برای اداره امور نداش��ته باشد. 
این وضع روزانه چیزی بالغ بر 300 
میلی��ون دالر ب��رای اقتصاد آمریکا 

آب می خورد.
در همی��ن رابطه روز دوش��نبه 
سایت »آرمی تایمز« طی گزارشی 
از تعطیل ش��دن اداره امور »کهنه 
س��ربازان آمریکا« به دلیل تعطیلی 
دولت فدرال و خانه نش��ین ش��دن 
7000 نف��ر از پرس��نل ای��ن اداره 

دولتی خبر داد.
به نوشته این پایگاه خبری اداره 
امور کهنه سربازان آمریکایی از صبح 
روز سه شنبه در آمریکا تعطیل شده 
و هیچ کس دیگ��ر جوابگوی تلفن 
کهنه سربازان نیست و این تعطیلی 
تا زمانی که این اداره دوباره توسط 
دولت تامی��ن بودجه ش��ود، ادامه 

خواهد داشت.
»ویکتوریا دیلون« س��خنگوی 
اداره امور کهنه سربازان در این باره 
می گوید تمام دسترسی های عمومی 
به تاسیسات و دفاتر منطقه ای اداره 
امور و مزایای کهنه سربازان به حالت 

تعلیق درمی آید.
براساس این خبر، دسترسی به 
آن دس��ته از کارمندان داوطلب از 
س��ازمان های کهنه سربازان نیز که 
در دفاتر منطقه ای مشغول تشکیل 
پرون��ده بودن��د نیز به دنب��ال این 

تعطیلی، محدود خواهد شد.

در هشتمین روز از تعطیلی دولت فدرال

کاخ سفید سناریوی کنگره را برای آینده آمریکا خطرناک خواند

ارت�ش س�وریه با پیش�روی گس�ترده در 
حومه شهرهای دمش�ق و حلب، دست کم 60 
تروریس�ت را کشت و بیش از 11 روستا را آزاد 

کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اس��المی، ارتش 
سوریه با شدت بخشیدن به حمالت خود علیه مراکز 
استقرار شورش��یان در حومه شهر حلب، موفق شد 
11 روستا را از کنترل تروریست های تکفیری خارج 
کند. در این عملیات بزرگ، ده ها تروریست  به هالکت 

رسیدند و تجهیزات نظامی آنها نابود شد.
نیروهای دولتی در هنگام پاکس��ازی روستاها از 
وجود تروریس��ت ها، ده ها بسته انفجاری نیز از آنها 

کشف کردند.
نیروهای ارتش عملیات مشابهی را نیز در منطقه 
»غوطه شرقی« واقع در حومه دمشق انجام دادند؛ در 
این عملیات 60 تروریست مسلح به دست نیروهای 
دولتی س��وریه کشته ش��دند و 10 تروریست نیز به 
اس��ارت نیروهای دولتی درآمدن��د. در این عملیات 
همچنین بیش از هش��ت خودروی مجهز به تیربار 

سنگین منهدم شد.
ارتش عالوه بر عملیات فوق، در »درعا« و »زملکا« 
نیز دس��ت به پیشروی زد. اوضاع میدانی نبرد کاماًل 
ب��ه نفع ارتش بود و طی این دو عملیات ده ها مرکز 
تجمع دشمن هدف حمله قرار گرفته و منهدم شدند.
در همین حال، تروریس��ت های تکفیری ش��هر 
دمشق را بار دیگر هدف حمالت خمپاره ای قرار دادند.

این حمالت 11 کشته و هشت مجروح در میان 
غیرنظامیان برجای گذاشت و آسیب های فراوانی نیز 

به ساختمان ها و اموال عمومی وارد آورد.
نشست ژنو-2

به گزارش خبرگزاری ایسنا، »احمد حربا« رئیس 
ائتالف مخالفان سوریه طی کنفرانسی در اسالمبول 

اعالم کرد: ما حضور در نشست ژنو-2 را می پذیریم 
در صورتی که کش��ورهای عربی و اس��المی به ویژه 
عربس��تان، ترکیه، قطر، امارات و اردن موفقیت این 

نشست را تضمین کنند.
هر چند ژنو-2 قرار است اواخر نوامبر )اوایل آذر( 
برگزار ش��ود، ولی »اخضر ابراهیمی« فرستاده ویژه 
سازمان ملل در سوریه، برگزاری آن در چنین زمانی 
را بعید دانس��ت. اما »بان کی مون« دبیر کل سازمان 
ملل تالش می کند که نشس��ت فوق در موعد مقرر 

خود برگزار شود.
در همی��ن حال، واش��نگتن اعالم ک��رد ائتالف 
مخالفان س��وریه را به رسمیت نمی شناسد: »رابرت 
فورد« س��فیر آمریکا در سوریه با اعالم این خبر، در 
مورد علت به رسمیت نشناختن ائتالف مخالفان گفت 
که این اقدام مانعی بر سر راه برگزاری نشست ژنو-2 
ایجاد می کند. وی به ش��به نظامیان ارتش آزاد وعده 
کمک داد، اما در مورد افزایش نفوذ »امارت اسالمی 

عراق و شام« )داعش( ابراز نگرانی کرد.
سایر رویدادها

* روزنامه انگلیس��ی »فایننشیال تایمز« نوشت، 
عربستان توافق آمریکا و روسیه در ارتباط با سالح های 

شیمیایی سوریه را مغایر منافع خود می داند.
* دبیر کل سازمان ملل گفت، بازرسان شیمیایی 
این سازمان در سوریه با خطرات بی سابقه ای مواجه 

هستند.
* وزیر دفاع فرانس��ه در ریاض گفت، فرانسه از 
شورشیان سوری حمایت مالی و تسلیحاتی می کند.

* والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه گفت، 
همکاری دمشق در نابودسازی تسلیحات شیمیایی 

شفاف و کارآمد است.
* حمدب��ن صباحی، دبی��ر کل حزب ملی گرای 
مصر اردوغان را عامل جنگ داخلی سوریه دانست.

آزادی چند روستا و هالکت 60 تروریست 
نتیجه عملیات ارتش در 2 شهر سوریه

همزمان با وقوع موج جدید انفجارها در بغداد، 
فلوجه و بابل که 73 شهید و بیش از 100 مجروح 
برجای گذاشت، »نوری مالکی« نسبت به وقوع 

جنگ داخلی در عراق هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، یک سلس��له انفجار 
خودروهای بمب گذاری ش��ده در بغداد، فلوجه و بابل 
در مجم��وع جان 73 عراق��ی را گرفت و حدود 110 
مجروح برجای گذاش��ت. بر اساس گزارش نیویورک 
تایمز،  شبکه القاعده مسئولیت این انفجارها که دوشنبه 

رخ داد، را برعهده گرفت.
شمار انفجارهای بغداد پنج مورد گزارش شده است.

عفو بین الملل این حمالت را محکوم کرد و آن را 
جنایت جنگی دانست.

دیروز نیز حدود 200 فرد مس��لح منطقه »جرف 
الصخ��ر« در جنوب بغداد را م��ورد یورش قرار دادند. 
مناب��ع عراقی در ارتباط با جزئیات این حمله و پیامد 

آن گزارشی ندادند.
هشدار مالکی

در پی حمالت خونین دوش��نبه و روزهای قبل از 
آن، نخست وزیر عراق گفت، عراق در معرض توطئه ای 
بزرگ و جنگ داخلی قرار دارد. مالکی گفت: عراق در 
معرض توطئه بزرگ ب��ا هدف فتنه انگیزی قرار دارد؛ 
این فتنه انگیزی در حالی رنگ قومی و طایفه ای دارد 

که ملت عراق جامعه ای یکپارچه است.
مالکی هشدار داد: س��وریه صحنه جنگی داخلی 
است و برخی تالش می کنند با دامن زدن به فتنه در 

عراق، جنگ داخلی سوریه را به عراق سرایت دهند.
مالکی و دیگر مقامات عراقی نیز قبال بارها نسبت 
به انتقال بحران از سوریه به عراق هشدار داده بودند. 
اما با توجه به سلسله انفجارهایی که »امارت اسالمی 
عراق و شام« )داعش( در اربیل و سایر شهرهای عراق 
انجام داده،  انتقال بحران از سوریه به عراق چند هفته ای 

است که عمال آغاز شده است.
از سوی دیگر دبیر کل کنگره ملی عراق و نماینده 
ائت��الف ملی در مجلس این کش��ور نی��ز درباره وقوع 
کودتای نظامی در عراق ،با توجه به ادامه ناامنی ها در 

این کشور هشدارداد.
"احمد چلبی" اعالم کرد در صورتی که شکس��ت 
امنیتی کنونی در عراق ادامه یابد وقوع کودتای نظامی 
در این کشور که همه ساکنان منطقه الخضرا را سرنگون 

می کند، بعید نیست.
وی همچنین تش��کیل کمیته های مردمی برای 
کم��ک به تامین امنیت مناطق را خواستارش��د و آن 
را ضروری دانس��ت. تنه��ا در یک هفته اول ماه اکتبر 
جاری بیش از200  تن در شهرهای مختلف عراق بر 

اثر حمالت تروریستی کشته شدند.

هشدار مالکی نسبت به وقوع جنگ داخلی 
همزمان با موج تازه بمب گذاری ها در عراق

دادگاه�ی در یونان یکی از 
مهمترین سیاس�تمداران این 
کش�ور طی یک ده�ه اخیر را 
به دلیل پولش�ویی و ف�رار از 
پرداخ�ت مالی�ات به 8 س�ال 

زندان محکوم کرد.
به گ��زارش خبرگ��زاری مهر 
»آکیس تس��وهاتزوپولوس« وزیر 
دفاع پیش��ین یونان و ش��ماری از 
خویشاوندان وی به جمع آوری 55 

تظاهرات علیه اردوغان
کردهای ش��هر »س��یررک« واقع در جنوب ش��رق ترکیه در اعتراض به 
اصالحات اعالم شده از سوی دولت »رجب طیب اردوغان« تظاهرات کردند. 
ای��ن تظاهرات به درگیری معترض��ان و پلیس انجامید. کردها این اصالحات 

را ناکافی می دانند.
سفارت فلسطین در پاکستان

وزارت خارجه پاکستان یک میلیون دالر برای دایر کردن سفارت فلسطین 
در اسالم آباد اختصاص داد. طبق بیانیه دولت پاکستان، وزیر خارجه این کشور 
این مبلغ را به »ولید ابوعلی« سفیر فلسطین در پاکستان اعطاء کرده است.

آزادی زندانی سیاسی در میانمار
دولت میانمار که قول داده بود تا پایان سال جاری میالدی )10 دی( همه 
زندانیان سیاس��ی را آزاد کند، دیروز 56 نفر از آنها را آزاد کرد. »تین سین« 
رئیس جمهور میانمار در سال 2011 متعهد به اجرای اصالحات سیاسی شد.

رئیس جمهور جدید اتیوپی
پارلمان اتیوپی »موالنو تیشومی« را برای یک دوره شش ساله به عنوان 
رئیس جمه��ور این کش��ور منصوب کرد. هرچند وی به طور رس��می رئیس 
دولت اس��ت، اما »هیلماریام دس��الگن« نخس��ت وزیر اتیوپی قدرت واقعی را 

در دست دارد.
گرامیداشت چاوز

هزاران ونزوئالیی برای گرامیداش��ت »هوگ��و چاوز« رئیس جمهور فقید 
این کشور تظاهرات کردند. این تظاهرات در سالروز آخرین پیروزی چاوز در 

انتخابات ریاست جمهوری ونزوئال برگزار شد.
توافقنامه پرماجرا

خبرگزاری فرانس��ه از احتمال فروپاش��ی توافقنامه امنیتی افغانستان و 
آمریکا خبر داد. آمریکا برای امضای توافقنامه عجله دارد، ولی »حامد کرزای« 
رئیس جمهوری افغانستان هرگونه شتابزدگی در امضای آن را رد کرده است. 
واش��نگتن از طریق این توافقنامه در پی پایگاه های دایمی اس��ت، ولی مردم 

افغانستان با این خواسته آمریکا مخالف هستند.

صدها شهروند لیبیایی با برگزاری تظاهرات در شهر »بنغازی« 
عملیات س�ری پنتاگون در خاک لیبی را محک�وم کرده و پرچم 

آمریکا را به آتش کشیدند.
به گ��زارش خبرگ��زاری فارس، دی��روز صدها ش��هروند لیبیایی در 
اعتراض به عملیات س��ری اخیر آمری��کا در خاک لیبی تظاهرات کردند. 
در این تظاهرات، معترضان خشمگین پرچم آمریکا را به آتش کشیدند. 
تظاهرکنندگان همچنین، دولت طرابلس را دست نشانده آمریکا خواندند. 
آنه��ا اظهار بی اطالعی دول��ت درباره این عملیات را رد و اعالم کردند که 

دولت طرابلس با آمریکا در این عملیات همدست بوده است.
تفنگداران آمریکایی طی یک عملیات س��ری در طرابلس که ش��نبه 
گذشته انجام شد، »نزیه الرفیعی« معروف به »ابوانس اللیبی« را ربودند. 
مقامات کاخ س��فید مدعی ش��دند که ابوانس در حمالت 1998 القاعده 
به س��فارتخانه های آمریکا در کنیا و تانزانیا دس��ت داش��ته است. این در 
حالی است که همسر ابوانس گفت که وی در سال 1996 با القاعده قطع 
رابطه کرده است. ابوانس فارغ التحصیل رشته مهندسی رایانه از دانشگاه 

طرابلس است.
به گفته همس��ر ابوانس، در حالی ک��ه وی پس از نماز صبح در حال 

بازگشت از مسجد بود، توسط افراد نقاب پوش ربوده شد.
واکنش مقامات آمریکایی به این اقدام غیرقانونی جالب توجه اس��ت؛  
»جان کری« وزیر خارجه آمریکا گفت که این حمله طبق قوانین آمریکا )نه 
قوانین بین الملل( صورت گرفته است و واشنگتن از کسی دستور نمی گیرد!

احضار سفیر
وزارت خارجه لیبی در واکنش به اعتراض مردم این کش��ور، »دیبورا 
جونز« سفیر آمریکا در طرابلس را فراخواند و از وی درباره ربودن ابوانس 
توضیح خواست. براساس بیانیه وزارت خارجه، وزیر دادگستری لیبی نیز 

این مسئله را تحت بررسی دارد.

در اعتراض به عملیات سری پنتاگون

صدها نفر در لیبی 
پرچم آمریکا را آتش زدند

صدها نف�ر از مردم ژاپن در اعتراض به رزمایش 
مشترک واشنگتن،توکیو و سئول اعتراض کردند.

به گزارش ایرنا، نیروی دریایی آمریکا رزمایش مشترکی 
را با نیروی دریایی ژاپن و کره جنوبی در منطقه شیگا در 
غرب ژاپن روز پنجشنبه )فردا( آغاز می کند. قرار بود این 
رزمایش روز سه ش��نبه آغاز شود ولی شرایط جوی آن را 

به تعویق انداخت.
مطبوع��ات ژاپن گ��زارش دادند، بیش از یک هزار نفر 
در منطق��ه ای نزدیک به محل رزمایش دس��ت به تجمع 
اعتراض آمیز زدند و خواستار خروج نظامیان آمریکایی از 

خاک ژاپن شدند.
ناو هواپیمابر آمریکا در این رزمایش حضور دارد.

ب��ه گزارش منابع خبری ژاپن، یکی از اهداف رزمایش 

رفع برخی از مش��کالت منطقه اوکیناوا که پایگاه نظامی 
آمریکا آنجا قرار دارد اس��ت اما به جزییات اشاره ای نشده 

است.
معترض��ان می گویند که م��ردم در اوکیناوا و مناطق 
اطراف آن به دلیل حضور نیروهای آمریکایی امنیت ندارند. 
پروازهای نظامی آمریکا نیز امنیت هوایی را به خطر انداخته 

و هر از گاه حوادث خطرناکی رخ می دهد.
خبر دیگ��ر اینکه همزمان با  آغاز رزمایش مش��ترک 
آمریکا، ژاپن و کره جنوبی، نیروهای مسلح کره شمالی به 

حال آماده باش درآمده اند.
برپایه آخرین اخباررسیده، وزارت دفاع ژاپن اعالم کرد 
آمریکا مانور نظامی با ژاپن را به دلیل بن بس��ت مالی در 

این کشور لغو کرده است.

رویتردراین باره گزارش دادکه لغو این مانور تنها چند 
روز پس از توافق آمریکا و ژاپن برای مدرن س��ازی ائتالف 
نظامی مشترک که برای اولین بار طی 16 سال گذشته با 
هدف رفع نگرانی ها از برنامه هسته ای کره شمالی، تروریسم 
بین المللی، حمالت سایبری و دیگر تهدیدهای قرن بیست 

و یکم صورت گرفته، رخ داده است.
قرار بود ارتش آمریکا و نیروهای ژاپنی از 23 مهر تا 6 
آبان ) 15 اکتبر تا 28 این ماه( مانوری را در شمال شرق 
ژاپ��ن با حضور 400 تن از نیروهای نظامی آمریکا و 600 

نیروی ژاپنی برگزار کنند.
وزارت دف��اع ژاپن اعالم کرد: طرف آمریکایی به دلیل 
عدم توافق با کنگره بر س��ر مسائل مالی و تعطیلی دولت 

آمریکا از اول اکتبر، لغو این مانور را خواستار شده است.

تجمع اعتراضی مردم ژاپن علیه رزمایش واشنگتن، توکیو و سئول

به اتهام فساد مالی
وزیر دفاع سابق یونان به 8 سال زندان محکوم شد

میلیون یورو ثروت غیرقانونی متهم 
ش��دند. بر این اساس دادگاهی در 
آتن این سیاستمدار صاحب نفوذ 
یونانی را به اتهام پولش��ویی و فرار 

از پرداخت مالیات محاکمه کرد.
این در حالی اس��ت که حکم 
دادگاه مبن��ی بر گناه��کار بودن 
از خویش��اوندان  نف��ر  وی و 16 
و نزدی��کان وی ظ��رف روزه��ای 
آینده به اجرا گذاشته خواهد شد. 

پیشین  دفاع  وزیر 
یونان متهم اس��ت 
ب��ه هن��گام خرید 
زیردریایی ه��ای 
نظام��ی از آلمان و 
نیز سیس��تم دفاع 
روسیه  از  موشکی 
به  یورو  میلیون ها 

جیب زده است.
اس��ت  گفتنی 
همسر این وزیر 74 
ساله، همسر سابق 
وی که اهل آلمان 
اس��ت و دختر وی از جمله دیگر 
متهم��ان این پرونده هس��تند. به 
گفته منابع آگاه این افراد مجموعا 
به 20 سال زندان محکوم شده اند.
یونان اکنون به دلیل طرح های 
ریاضتی صن��دوق بین المللی پول 
دچار بحران های اقتصادی شدیدی 
اس��ت و مردم روزانه با حضور در 
خیابان ها به سیاست ریاضتی دولت 

حاکم اعتراض می کنند.

سازمان صنایع دفاع ترکیه 
ازآزمایش نخس�تین موش�ک 

دفاعی این کشور خبرداد.
به گ��زارش العالم ، س��ازمان 
صنای��ع دف��اع ترکیه اع��الم کرد 
ک��ه نخس��تین موش��ک دفاعی 
ای��ن کش��وررا در چارچوب طرح 
"حص��ار-آ" با موفقی��ت آزمایش 

کرده است.
این سازمان افزود: این موشک 
در چارچ��وب طرح حص��ار-آ به 
منظ��ور تامی��ن نی��از ترکی��ه به 
موش��ک های دفاعی ارتفاع پایین 

ساخته شده است.
تلویزی��ون اع��الم  برپای��ه 

"تی.آر.تی" ترکیه، ش��رکت های 
"آسلس��ان" و "راک��ت س��ان" در 
ساخت سامانه های پرتاب و کنترل 
این موشک نقش اساسی داشتند 
و بسیاری از شرکت های صنعتی 
ترکیه نیز در اجرای طرح حصار - آ 

همکاری کرده اند.
ترکیه مدعی شده است موشک 
 2017( س��ال1396  از  مذک��ور 
میالدی( ب��ه صورت انبوه تولید و 
در اختیار ارتش ترکیه قرار گیرد.

ترکیه در حالی مدعی س��اخت 
چنین موشکی شده است که پیش 

آزمایش نخستین موشک دفاعی ترکیه
از این نیز ادعای تولید بس��یاری از 
تسلیحات نظامی را داشت اما پس از 
رونمایی از هر یک از این تسلیحات، 
مونتاژ بودن آنها مشخص شد. این 
کشور بسیاری از تسلیحات ساخت 
کره جنوبی، آمری��کا و ایتالیا را در 

خاک خود مونتاژ می کند.


