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شیخ عیسی قاسم: راه حل بحران بحرین 
برگزاری انتخابات آزاد است

رهبر شیعیان بحرین تاکید کرد، گفت وگوهای 
صوری هیچ گاه بحران بحرین را حل نخواهد کرد و 

راه حل آن برگزاری انتخابات آزاد است.
به گزارش خبرگزاری فارس، شیخ عیسی قاسم در 
خطبه های نماز جمعه منام��ه پایتخت بحرین اصالح 
ساختار سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد را تنها راه حل 
بحران این کش��ور دانست و تاکید کرد، گفت وگوهای 

صوری راه حل بحران بحرین نیس��ت.وی افزود، تعلیق 
گفت وگوهای ملی عجیب نیست چرا که این گفت وگوها 
نتیجه ای نداشته و انتظار هم می رفت که نتیجه نداشته 
باش��د. شیخ عیس��ی قاس��م تاکید کرد، به وعده های 
آل خلیفه نباید اطمینان کرد چرا که پیشنهاد گفت وگو 
برای حل مس��ئله بحرین نه تنها کمکی به حل بحران 

این کشور نکرده بلکه بر پیچیدگی آن افزوده است.

اعتراض های ضد حکومتی
 در چند شهر اردن

م�ردم اردن با برگ�زاری تظاهرات ضمن محکوم 
کردن سیاس�ت های دولت خواستار انجام اصالحات 
سیاس�ی و برگ�زاری انتخابات زودهن�گام پارلمانی 

شدند.
به گزارش خبرگزاری ایس��نا، مردم اردن روز جمعه با 
برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف این کشور مخالفت 
خود را با سیاس��ت های دولت ب��ه ویژه در عرصه اقتصادی 

اعالم کردند.تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهایی خواستار 
برگزاری انتخاب��ات پارلمانی زودهنگام در چارچوب قانون 
اساسی جدید، تسریع در روند اصالح نظام سیاسی و مبارزه 
با فساد شدند.مردم اردن همچنین خواستار برکناری دولت 
عبداهلل النسور نخست وزیر این کشور شدند و تاکید کردند 
دول��ت اردن تاکن��ون به وعده های خود عم��ل نکرده و به 

خواسته های مردم ترتیب اثر نداده است.
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تهران - خیابان فردوسی
کوچه شهید شاهچراغی

ری  برگ�زا نه  آس�تا در 
همه پرسی قانون اساسی جدید 
مصر درگیری ها در این کشور 

خونین شد.
گزارش های رس��می منتش��ر 
ش��ده از ناآرامی ه��ای روز جمعه 
مصر حاکی اس��ت، دستکم چهار 
تن از هواداران اخوان المس��لمین 
کشته و 15 نفر نیز زخمی شده اند.

ده ها تن از معترضان در جمعه 
خونین مصر دستگیر و 87 تن نیز 
به تحمل سه سال زندان با اعمال 
شاقه محکوم شدند. کشته شدگان 
ح��وادث جمعه مص��ر متعلق به 
شهرهای سوئز و اسکندریه هستند.

ب��ه گ��زارش ش��بکه خبری 
روسیاالیوم، نیروهای امنیتی مصر 
برای متف��رق کردن��د معترضان 
در مناطق ش��برا، عین الشمس، 
الزیتون و شهرک نصر )که دارای 
بیشترین درگیری ها بودند( به طور 
گس��ترده از گاز اشک آور استفاده 
کردن��د. ناآرامی ها در این کش��ور 
مه��م آفریقایی در حال��ی به اوج 
خود می رس��د که این کشور خود 
را آماده برگزاری همه پرسی مهم 
و حس��اس قانون اساس��ی جدید 
می کند. سه شنبه و چهارشنبه )24 

و 25 دیماه( زم��ان برگزاری این 
همه پرسی عنوان شده است. خبر 
دیگر اینک��ه دیروز دادگاه جنایی 
قاهره جلس��ه محاکمه حس��نی 
مبارک، دیکتاتور مخلوع مصر به 
هم��راه جمال و عالء فرزندان وی 
را به دور از چشم رسانه ها برگزار 
کرد. در این جلسه محاکمه حبیب 
العادلی،  وزیر کشور و شش تن از 
معاونان وی به همراه حسین سالم،  
تاجر فراری مصری نیز برگزار شد. 
دست داشتن در کشتار معترضین 
در جری��ان انق��الب 25 ژانویه از 
جمل��ه اتهامات این ع��ده عنوان 

شده است.
خبر دیگر اینکه، رئیس کمیته 
اصالح قانون اساس��ی مصر اعالم 
ک��رد، عبدالفتاح السیس��ی وزیر 
دفاع مصر )مجری کودتای نظامی 
علیه مرسی( در انتخابات ریاست 
جمهوری مشارکت می کند. عمرو 
موس��ی که پی��ش از ای��ن نیز از 
نامزدی این ژن��رال حمایت کرده 
بود گفت السیسی به دلیل داشتن 
پش��توانه مردمی در این انتخابات 

پیروز خواهد شد!
السیس��ی در مجامع رس��می 
و عموم��ی باره��ا در واکن��ش به 

انتقاداتی که از وی درباره انگیزه اش 
از برکناری مرسی شده است گفته، 
قص��د گرفت��ن قدرت نداش��ته و 
تنها به خواس��ت مردم مرسی را 
برکنار کرده اس��ت! بس��یاری از 
»السیسی«  معتقدند  کارشناسان 
که با حمایت های برخی کشورهای 
عربی علیه مرسی وارد شده، قصد 
حکومت بر مصر را دارد. مرس��ی 
تنها رئیس جمه��ور غیرنظامی و 

قانونی مصر بود!

شکاف بین مصر 
و عربستان

برخی از رسانه های عرب زبان 
از ب��ه وج��ود آمدن ش��کاف بین 
مص��ر و دو کش��ور عربس��تان و 
ام��ارات خبر می دهند. براس��اس 
گزارش های منتش��ر شده، عملی 
نش��دن وعده های مال��ی ریاض و 
ابوظبی خش��م و اعتراض رهبران 

مصری را برانگیخته است.
به گ��زارش فارس ب��ه نقل از 

العالم، ژنرال عبدالفتاح السیس��ی 
از پذیرش برنامه کمک عربستان 
و امارات به نام »طرح های عظیم 
سرمایه گذاری تولیدی« خودداری 
و همچنی��ن وزرای دولت انتقالی 
مصر را از حضور در نشس��ت هایی 
که قرار است به این منظور برگزار 

شود، منع کرده است.
ب��ا  »السیس��ی« در تم��اس 
ش��خصیت های اماراتی گفته که 
از مبل��غ 13 میلی��ارد دالر ک��ه 

کش��ورهای عرب حاش��یه خلیج 
فارس ک��ه برای کم��ک به مصر 
اختصاص داده اند، فقط 40 درصد 
آن ب��ه خزان��ه مصر رس��یده که 
ب��رای آغ��از روند سیاس��ی کافی 
نیست، به ویژه که کشورش دارای 
روابط خوب��ی با کمیته های پولی 
آمریکا نیس��ت و کشورهای عرب 
حوزه خلیج ف��ارس وعده اعطای 
کمک هایی بی��ش از این مبلغ را 

داده اند.
»السیس��ی« و شورای نظامی 
معتقدند، طرح کش��ورهای عضو 
ش��ورای همکاری خلی��ج فارس 
به ویژه در زمینه س��رمایه گذاری 
طرح های بزرگ که برگشت سود 
آن در بلند مدت خواهد بود، تأمین 
کننده نیازهای فوری مصر نبوده و 

فقط نوعی وعده است.
این اختالفات باعث بروز تنش 
میان السیسی و همپیمانانش در 
حاش��یه خلیج فارس شده است 
به ویژه که یکی از معاونان ارش��د 
السیس��ی به یک مسئول اماراتی 
گفت: عربس��تان بی��ش از مبلغ 
اعطای��ی به مصر، برای تندروهای 
ضد نظام حاکم سوریه پول خرج 

می کند.

تشدید درگیری های خونین
در آستانه برگزاری همه پرسی قانون اساسی مصر

رس�وایی تازه مال�ی دامن 
نماین�دگان پارلم�ان انگلیس 
را گرف�ت و این افراد 35 هزار 
فاکتور به ارزش 9 میلیون دالر 

جعل کرده اند.
سازمان مستقل »استانداردهای 
پارلمان��ی« انگلی��س موس��وم به 
)آی پی اس ای( روز جمعه پرده از 
رس��وایی در پارلمان برداشت که 
خشم مردم انگلیس به ویژه اقشار 
متوسط به پایین جامعه انگلیس را 

برانگیخته است.
بر اساس این گزارش، گروهی 
از اعضای مجلس عوام این کشور 
بی��ن ماه اوت و س��پتامبر 2013 
با سندس��ازی، مبلغ��ی بالغ بر 9 
میلی��ون دالر هزین��ه ب��ر دوش 
مالیات دهندگان تحمیل کرده اند. 
نکته جالب اینجاس��ت که در این 
ایام مجلس عوام این کشور تقریبا 

هیچ جلسه ای نداشته است.
اجاره های دفتر کار، هزینه های 

بلیت های درجه یک، هزینه های 
حقوقی و حسابداری و... از جمله 
مواردی اس��ت که مبالغ نس��بتا 
زی��ادی را در ای��ن فاکتوره��ا به 
خ��ود اختصاص داده اند. به عنوان 
مثال »گوردون ب��راون« نماینده 
حزب کارگر پارلمان )نخست وزیر 
سابق( برای حوزه »کرکاردلی« و 
»کودن بیث«، بیش از 100 هزار 
پوند برای اجاره یک دفتر کار آن 
هم تنها برای دو ماه فاکتور کرده 
است. این عده برای محکم کاری 
مبالغی را نی��ز به کارکنان بخش 
حس��ابداری پرداخت کرده اند! به 
گزارش پرس تی وی، پائول نوتال، 
معاون رهبر حزب مستقل انگلیس 
)یوکیپ(، پیش بینی کرده که این 
اخبار، شرکت های کوچک را نگران 

و خشمگین خواهد کرد.
وی گف��ت: »تج��ار و زن��ان 
بی ش��ماری در سراس��ر کش��ور 
وقتی  خش��مگین خواهند ش��د 

ک��ه بفهمند سیاس��تمدارانی که 
اتخاذ  را  خودش��ان تصمیمات��ی 
می کنن��د و قوانی��ن دس��ت و پا 
گیر مالیاتی و س��ردرگم کننده را 
وض��ع می کنند و ه��زاران پوند را 
از جی��ب مالیات دهندگان بیرون 
می کشند، خودشان نمی دانند که 
چطور قوانینی را که وضع کرده اند، 

اجرا کنند.
خب��ر  ح��ال  همی��ن  در 

می رسد، کارکنان متروی لندن به 
دلیل سیاست های سنگین ریاضتی 
و در اعت��راض به بحران اقتصادی 
قصد دارند یک اعتصاب 48 ساعته 

برگزار کنند.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، اتحادیه 
صنف��ی کارکنان بخ��ش حمل و 
نقل انگلی��س )آر.ام.تی.( که اکثر 
کارکنان ش��رکت متروی لندن را 
نمایندگی می کند، جمعه ش��ب 

اع��الم کرد که کارکن��ان متروی 
لندن به ترتیب در روزهای چهارم 
و پنجم فوریه )15 و 16 بهمن( و 
11 و 12 فوریه )22 و 23 بهمن( 

دست از کار خواهند کشید.
مقامات انگلیسی اعالم کرده اند 
برای جبران کس��ری بودجه قصد 
دارند در ای��ن بخش تعدیل نیرو 

کنند.
افشای »فساد دستگاه قضایی 
و پلی��س انگلیس« نیز باعث بروز 
اعتراض هایی در این کش��ور شده 
اس��ت. روزنامه »ایندیپندنت« در 
این باره طی گزارشی تصریح کرد 
دس��تگاه قضایی و پلیس انگلیس 

فاسد شده است.
به گزارش ش��بکه تلویزیونی 
پرس ت��ی وی، گزارش محرمانه ای 
از پلیس انگلیس به رسانه های این 
کش��ور درز کرده که تکان دهنده 
اس��ت. این گزارش نشان می دهد 
گروه های تبهکاری سازمان یافته 

در درون دستگاه قضائی انگلیس 
نفوذ کرده اند. روزنامه ایندیپندنت 
چاپ انگلیس به نس��خه ای از این 
گزارش محرمانه دست پیدا کرده 
اس��ت. این گزارش نشان می دهد 
افرادی ک��ه تبهکارترین مجرمان 
انگلیس��ی هس��تند به قضات این 
کش��ور رش��وه می دهند یا آنها را 
تهدی��د می کنند تا احکامی صادر 
کنند که مطلوب این افراد اس��ت. 
در این ح��ال، این گزارش گویای 
آن اس��ت که ده ها پلیس فاس��د 
انگلیس��ی، ش��اهدان را مرعوب و 
رشوه دریافت می کنند تا اسناد و 
مدارک مربوط به جرائم مجرمان را 
از بین ببرند. به استناد این گزارش، 
مجرمان مذکور ق��ادر بوده اند در 
درون شبکه اسکاتلند یارد )پلیس 
انگلیس( نفوذ کنند و به اطالعات 
محرمان��ه ای دسترس��ی داش��ته 
باشند که در پایگاه های اطالعاتی 

محرمانه نگهداری می شود.

رسوایی تازه مالی در پارلمان انگلیس؛ نخست وزیر سابق متهم ردیف اول

روز گذش��ته در مرکز درمانی »ش��با« به جهنم رفت.رادیو رژیم صهیونیستی نیز 
خبر مرگ ش��ارون را تایید کرد.شارون از سال 2006 در حالی که نخست وزیری 
رژیم صهیونیستی و رهبری حزب کادیما را برعهده داشت بعد از دو سکته مغزی 
به کما رفت.اواسط هفته گذشته پزشکان اعالم کردند وضعیت وی رو به وخامت 

گذاشته و در ساعات پایانی عمر خود به سر می برد.
شارون از نوجوانی با عضویت در هاگانا فعالیت علیه فلسطینی ها را آغاز کرد و 
یکی از بدترین حاکمان اسرائیلی به شمار می رفت.کشتار صبرا و شتیال که در سال 
1982 و در زمان تصدی وزارت جنگ توسط وی در جنوب لبنان رخ داد، از جمله 
سیاه ترین نقاط کارنامه سیاسی و نظامی او به شمار می آید، در این کشتار که تحت 
حمایت نیروهای اسرائیلی انجام شد، صدها غیرنظامی فلسطینی به دست فاالنژها 
کشته شدند، بعد از این حادثه بود که شارون لقب جالد صبرا و شتیال را گرفت.

شارون پیش از آن هم در پاییز 1953 به همراه نیروهای نظامی تحت امرش 
موس��وم به یگان 101 کشتار روس��تای »القبیه« در شمال قدس و اراضی تحت 
اختیار اردن را مرتکب ش��ده بود.این حمله به نابودی کامل روستا و مرگ صدها 
تن از اهالی آن منجر ش��د. این کشتار به حدی بی رحمانه بود که شورای امنیت 

سازمان ملل نسبت به آن واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد.
ش��ارون در سال 2001 نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی شد و سیاست ترور 
رهبران فلس��طینی از شایع ترین سیاس��ت هایی بود که وی در پیش گرفت، ترور 
شیخ احمد یاسین و رنتیسی در زمان او انجام شد.آریل شارون همچنین دستور 

ایجاد دیوار حائل بین سرزمین های اشغالی و کرانه باختری و غزه را صادر کرد.

شارون جالد صبرا و شتیال
 به جهنم رفت

آری�ل ش�ارون نخس�ت وزیر 
اس�بق رژیم صهیونیس�تی که به 
ج�الد صبرا و ش�تیال معروف بود 
بع�د از کمای�ی 8 س�اله در 85 

سالگی مرد.
خبرگزاری ه��ا،  گ��زارش  ب��ه 
نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی 
پ��س از آنکه در چند روز گذش��ته با 
افت ش��دید عالیم حیاتی روبه رو شد 

ارت�ش و عش�ایر ع�راق 
عملی�ات  مش�ترکی،  ط�ی 
چن�د منطقه از ش�هر رمادی 
را از وج�ود عناص�ر القاعده 
پاکس�ازی کرده و ده ها نفر از 
آنها را در این ش�هر و مناطق 
دیگ�ر اس�تان »االنب�ار« به 

هالکت رساندند.
خبرگزاری ها،  گ��زارش  ب��ه 
نیروهای دولتی و عش��ایر عراق 
دی��روز طی عملیات مش��ترکی، 
مناطق »مالعب« و »فورس��ان« 
را از اشغال عناصر القاعده خارج 
کردند و تعداد زیادی از سلفی های 
مسلح را نیز در منطقه »خالدیه« 
حدفاصل این ش��هر و »فلوجه« 

تحت محاصره درآوردند.
شمار کشته ش��دگان القاعده 
در ش��هر رم��ادی 25 تن اعالم 
ش��د. 16 نفر از این تروریست ها 
ت��ک تیران��داز بودن��د. در میان 
چه��ار  نی��ز  دستگیرش��دگان 

تروریست مغربی شناسایی شدند.
این چهار ت��ن عضو »امارت 
اس��المی عراق و ش��ام« موسوم 
به »داع��ش« بودند. چهار تن از 
فرماندهان داعش نیز که س��عی 
می کردن��د از اس��تان االنب��ار به 
درون خاک سوریه فرار کنند، به 
دست نظامیان عراقی به هالکت 

رسیدند.
تع��دادی از پایگاه های گروه 
داعش در منطقه »ابوکوی« واقع 
در غرب االنبار نیز توسط نظامیان 

عراقی نابود شدند.
در همی��ن حال، صدها تن از 
عشایر جنوب عراق طی نشستی 
در ش��هر بصره حمایت خود را از 
عملیات ارتش در اس��تان االنبار 
اع��الم کردند.نیروه��ای امنیتی 
عراق در اس��تان »نینوا« واقع در 
شمال عراق هم طی عملیاتی 48 
تروریس��ت حرفه ای را دستگیر 

کردند.

موضع بارزانی
به گزارش خبرگزاری فارس، 
»مسعود بارزانی« رئیس منطقه 

خودمختار کردستان عراق، گفت 
که داعش نه فقط برای عراق، بلکه 
برای کل منطقه خطرناک است. 

وی که در مراسم استقبال از دو 
مقام دولت بغداد سخن می گفت، 
افزود: این تهدیدات فقط استان 
االنبار را نشانه نگرفته اند، بلکه کل 
عراق و سراسر منطقه را نیز مورد 

تهدید قرار می دهند.
سایر رویدادها

حکی��م«،  »محمدعل��ی   *
نماینده دایم عراق در س��ازمان 
مل��ل گفت، شکس��ت داعش در 
عراق س��رآغاز شکست این گروه 

در کل منطقه است.
* روزنامه آلمانی، »زدویچه« 
فاش ک��رد، نیروهای انگلیس��ی 
طی سال های اشغال عراق، 100 
ش��هروند این کش��ور را شکنجه 

کرده اند.
* مدی��ر مرک��ز مطالع��ات 
عرب��ی و بین المللی لبنان گفت، 
لشکرکش��ی داعش به ع��راق با 
حمایت عربستان و آمریکا صورت 

گرفته است.

پاکسازی رمادی از سلفی های مسلح در عملیات مشترک ارتش و عشایر عراق

تظاه�رات ضد دولتی در 
بانکوک ب�ه زد و خورد بین 
ه�واداران و مخالفان دولت 
تایلند انجامید که در نتیجه 

هفت نفر مجروح شدند.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ها، 
در جریان تظاهرات ضد دولتی 
تایلن��د  پایتخ��ت  در  دی��روز 
)بانکوک( یک فرد مسلح به روی 
معترض��ان به دولت، تیراندازی 
ک��رد که در نتیج��ه، هفت نفر 
مجروح ش��دند. حال سه تن از 
زخمی ها وخیم اس��ت. پلیس 
تایلند اعالم ک��رده که یکی از 

مجروحان، پلیس بوده است.
تظاه��رات و درگیری ه��ای 
بانکوک در حالی روی می دهد 
که قرار اس��ت از ف��ردا، تجمع 

بزرگ م��ردم تایلن��د با هدف 
سرنگونی کامل دولت شیناواترا 

آغاز شود.
 »خانم یینگالگ شیناواترا« 

نخس��ت وزیر تایلن��د و خواهر 
»تاکسین شیناواترا« نخست وزیر 

قبلی این کشور است.
پلی��س تایلند اع��الم کرده 
برای برق��راری نظم و قانون در 
زمان برگ��زاری تظاهرات، 20 
ه��زار نیرو در بانکوک مس��تقر 

می کند.
دیپلمات های خارجی مقیم 
بانکوک نس��بت به اختالل در 
رف��ت  و آمد خ��ود و همچنین 
خطرات دیگر ناش��ی از تجمع 
مردم تایلن��د در بانکوک، ابراز 

نگرانی کرده اند.
مخالف��ان دول��ت تایلند از 
یک ماه قبل تاکنون دس��ت به 
تظاهرات زده اند تا نخست وزیر 
را مجبور به اس��تعفا کنند. این 
تظاهرات در روز 28 دس��امبر 
2013 )هفتم دی ماه 1392( 

با تیراندازی افراد مسلح طرفدار 
دولت مواجه شد که یک کشته 
و چند مجروح برجای گذاشت. 
پلیس تاکنون به س��وی مردم 

تیراندازی نکرده است.
در مقابل، دول��ت تایلند با 
انحالل پارلمان این کشور، دوم 
فوریه 2014 )13 بهمن 1392( 
را ب��ه عن��وان زم��ان برگزاری 
انتخابات پارلمانی تعیین کرده 
است تا مردم دست از تظاهرات 
بردارند اما معترضان خواس��تار 
کناره گیری نخست وزیر از قدرت 
هستند. معترضان نخست وزیر را 
آلت دست برادرش می دانند که 
قبال نخست وزیر تایلند بوده و با 
اعتراضات مردمی از قدرت کنار 

رفته است.

تداوم اعتراض های خیابانی علیه دولت تایلند

هزاران نفر از مردم آمریکا در دوازدهمین س�الگرد تاس�یس زندان 
مخوف گوانتانامو خواستار تعطیلی آن شدند.

به گزارش شبکه خبری پرس تی وی، روز گذشته همزمان با دوازدهمین سالگرد 
تاس��یس زندان گوانتانامو سرتاس��ر آمریکا شاهد برپایی یک تظاهرات علیه ادامه 
فعالیت این زندان مخوف بود.ش��رکت کنندگان در این تظاهرات از اینکه »باراک 
اوباما« به وعده  ای که 5 سال پیش در مورد برچیدن این زندان داده است، عمل 
نکرده، علیه وی شعارهایی سر دادند.دقیقا 12 سال قبل در تاریخ 11 ژانویه 2002 
نخس��تین زندانیان پس از صدور فرمان جرج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا در 
13 نوامبر 2001 که مجوز تاس��یس این زندان و بازداش��ت »مظنونان اقدامات 
تروریستی« را دربرداشت از طریق هوایی به این زندان که در پایگاه اشغالی آمریکا 
در خلی��ج  گوانتانامو در کوبا قرار دارد منتقل ش��دند.با وجود این از 779 زندانی 
بازداش��ت ش��ده در گوانتانامو تنها هفت نفر مجرم شناخته و محکوم شده اند. به 
گزارش گاردین افرادی که به علت ارتکاب جنایات جنگی مجرم شناخته شده اند 
خوش ش��انس بودند چرا که فرصتی برای آزاد ش��دن از گوانتانامو دارند در حالی 
که اغلب زندانیانی که بدون تفهیم اتهام در این زندان به سرمی برند ممکن است 

بقیه عمر خود را نیز در حبس به سر ببرند.
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در تبلیغات انتخاباتی خود در سال 2008 
وعده تعطیلی این زندان را مطرح و اذعان کرد که گوانتانامو نماد نقض حقوق بشر 
از سوی دولت  آمریکاست اما وی تاکنون این شعار خود را عملیاتی نکرده است.

مردم آمریکا بار دیگر خواستار
تعطیلی زندان گوانتانامو شدند

فلس�طینی های س�اکن غزه با برگزاری تظاهرات  گسترده مخالفت 
خود را با مذاکرات س�ازش بین تش�کیالت خودگردان فلسطین و رژیم 

اسرائیل ابراز داشتند.
به گزارش خبرگزاری ها به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، در این تظاهرات 
گسترده که با فراخوان جنبش جهاد اسالمی فلسطین برگزار شد هزاران شهروند 
فلسطینی شرکت داشتند و ضمن مخالفت با طرح سازش، پیشنهاد وزیر خارجه 

آمریکا، مقاومت را تنها راه باز پس گیری حقوق خود دانستند.
ش��رکت کنندگان در این تظاهرات حمایت خود را از آشتی بین فلسطینی ها 
و وحدت ملی در فلس��طین اعالم کردند.این تظاهرات از مس��جد مرکز شهر غزه 
برگزار شد و در آن رهبران جنبش جهاد اسالمی فلسطین و نمایندگان گروه های 
فلسطین شرکت داشتند.»محمد الهندی« یکی از رهبران جنبش جهاد اسالمی 
فلسطین در سخنانی در این تظاهرات تاکید کرد طرح جان کری وزیر خارجه آمریکا 
برای سازش بین تشکیالت خودگردان و رژیم اسرائیل به معنای از بین بردن همه 
حقوق و اصول و مبانی ملی فلسطین است.وی افزود: قبول سازش به معنای این 
است که ملت فلسطین جرعه جرعه سم را می نوشد و سرزمینش مصادره می شود.
»احمد المدلل« از دیگر رهبران جهاد اسالمی نیز گفت، تشکیالت خودگردان 

نباید تحت تاثیر فشارهای آمریکا قرار گیرد و فریب وعده های آن را بخورد.
از س��وی دیگر، در جریان درگیری های روز جمعه میان جوانان فلسطینی با 
نظامیان رژیم صهیونیستی در بخش ورودی اردگاه جلزون واقع در شمال رام اهلل 

چهار فلسطینی مجروح شدند.

اخی��ر اوکراین در دادگاه های این کش��ور، روز جمعه ه��زاران نفر از مخالفان در تظاهرات علیه مذاکرات سازش در مرکز غزه
خیابان های »کیف« تجمع کردند.بر اساس تصاویر و گزارش های منتشر شده، در 
جریان برپایی این تظاهرات، درگیری های شدیدی رخ داده که طی آن شماری از 

مخالفان از جمله وزیر کشور سابق اوکراین مجروح شدند.
ناآرامی های اوکراین از هفته ها پیش و به دنبال ممانعت رهبران این کشور از 
امضای توافقنامه تجاری با اتحادیه اروپا آغاز شده است. معترضان  که از حمایت های 
بی ح��د و حصر غرب برخوردارند اکن��ون به چیزی کمتر از برکناری دولت فعلی 
راضی نمی ش��وند. روس��یه با ارائه کمک های مالی و اقتصادی به این کشور موفق 
شده رهبران اوکراین را به ادامه دوری از غرب ترغیب کند. آخرین خبرها حاکی 
اس��ت مس��کو به تازگی نیز با پرداخت یک وام 6 میلیارد دالری به اوکراین برای 

توسعه صنایع اتمی این کشور موافقت کرده است.

زد و خورد نارنجی ها با پلیس
در پایتخت اوکراین

ارتش سوریه در ادامه پیشروی 
خود به سوی مقرهای تروریست ها 
در مناط�ق مختل�ف این کش�ور 
موف�ق ش�د در محل�ه قاب�ون در 
پیش�روی های  به  حومه دمش�ق 

چشمگیری دست یابد.
به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران، 
نیروهای ارتش س��وریه موفق ش��دند 
با پیش��روی در محله قابون در حومه 
دمشق به پاکسازی این منطقه بپردازند 
و تع��داد زیادی از تروریس��ت ها را به 

هالکت برسانند.
در جری��ان ای��ن عملی��ات تعداد 
دیگری از تروریست ها مجروح شدند و 
عده دیگر نیز پا به فرار گذاشتند. یکی 
از نیروهای ارتش س��وریه در این باره 
گفت، عملیات کمین با موفقیت انجام 
شد و در نتیجه تعدادی از تروریست ها 

کشته یا مجروح شدند.
وی افزود، ارتش هرگونه تحرکات 
عناصر مسلح را با دقت زیر نظر دارد و 

آنان را تار و مار خواهد کرد.
کمی��ن  جری��ان  در  همچنی��ن 
نیروه��ای ارتش در ش��هر حمص 50 

فرد مسلح کشته شدند. 
از س��وی دیگر ده ها فرد مس��لح 
در حل��ب خود را ب��ه نیروهای ارتش 

تسلیم کردند.
این اف��راد هنگام تس��لیم ضمن 
اعتراف به اشتباهی که مرتکب شدند 
تاکی��د کردند فریب برخی تبلیغات را 

خوردند.
این افراد به دلیل اینکه دستشان 
ب��ه خون افراد آغش��ته نش��ده بود از 

س��وی اس��تاندار حلب مورد استقبال 
قرار گرفتند.

در این حال بشار جعفری نماینده 
دایم سوریه در سازمان ملل ضمن متهم 
کردن ریاض به همدس��تی با القاعده 
خواهان محاکمه مقامات عربس��تانی 
شد. جعفری در نامه ای به بان کی مون 
دبیر کل سازمان ملل خاطر نشان کرد 
عربس��تان منبع تروریسم در سراسر 

جهان است.
ای��ن در حالی اس��ت که ش��بکه 
ک��رد،  اع��الم  س��وریه  تلویزیون��ی 
تروریس��ت ها از ملیت های مختلف و 
از 83 کش��ور جهان به سوریه آمده اند 
که بیش��تر آنان از وهابی های خاندان 

آل سعود هستند.
به گزارش شبکه تلویزیونی سوریه 
تاکنون بیش از 800 تروریست سعودی 
در سوریه به هالکت رسیده اند. روزنامه 
»اینترنش��نال« نیویورک تایمز نیز در 
گزارش��ی از س��ردرگمی رژیم حاکم 
آل س��عود درباره چگونگ��ی مدیریت 

بحران سوریه خبر داد.
ای��ن روزنامه نوش��ت، سیاس��ت 
آل سعود در قبال جنگ سوریه منسجم 
نیست و ریاض می خواهد که این جنگ 
تا حد امکان خونین و ویرانگر باش��د. 
از س��وی دیگر اختالف��ات گروه های 
تروریستی در سوریه روز  به روز بیشتر 
می ش��ود در تازه ترین اقدام یک عامل 
انتحاری داعش خودروی بمب گذاری 
شده خود را در یکی از مقرهای ارتش 
آزاد در مسیر بزرگراه ادلب منفجر کرد.
نتیج��ه اولی��ه ای��ن انفج��ار 10 
کش��ته و ده ها زخمی در منطقه بود. 
همچنین گروهک تروریستی داعش به 
نیروهایش دستور آماده باش داده است. 
در جریان درگیری میان تروریست های 
داعش و ارتش آزاد س��وریه در هفته 

گذشته 500 تن کشته شدند. 

پیروزی چشمگیر ارتش سوریه
در عملیات پاکسازی حومه دمشق

روزنامه نیویورک تایمز از تالش گروه های تروریستی وابسته به القاعده 
در سوریه برای آموزش تروریست های آمریکایی و انجام عملیات به هنگام 

بازگشت به کشورشان خبر داد.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از ش��بکه تلویزیونی االخباریه س��وریه، 
روزنامه نیویورک تایمز نوش��ت، تروریس��ت ها در سوریه تالش می کنند با جذب 
و آموزش ش��هروندان آمریکایی آنها را برای حمالت تروریس��تی در خاک آمریکا 
به هنگام بازگشت آماده سازند و این مسئله باعث نگرانی کاخ سفید شده است.

این روزنامه آمریکایی به نقل از مقامات بلندپایه اطالعاتی آمریکا تأکید کرد 
بیش از 70 شهروند آمریکایی برای جنگیدن علیه نظام بشار اسد به سوریه رفته اند.
نیویورک تایمز خاطرنشان کرد، پیگرد و زیر نظر گرفتن افراد مسلح آمریکایی 

پس از بازگشت به سوریه به یکی از نگرانی های کاخ سفید تبدیل شده است.
به نوش��ته االخباریه این شرایط نشان می دهد تروریست هایی که از حمایت 

آمریکا در سوریه برخوردارند به تهدیدی برای خود آمریکا تبدیل می شوند.
ناظران سیاسی منطقه معتقدند که تروریست های القاعده دست پرورده خود 

آمریکا هستند و اکنون به یک معضل برای منطقه و جهان تبدیل شده اند.

نیویورک تایمز خبر داد

کاخ سفید نگران بازگشت 
تروریست های آمریکایی از سوریه است

نمایندگان موافق و مخالف 
پیگیری پرونده فساد اقتصادی 
در پارلم�ان ترکیه با هم درگیر 

شدند.
ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر، 
نمایندگان ح��زب حاکم »عدالت 
و توس��عه« در مجل��س ترکی��ه با 
نمایندگان اح��زاب مخالف درگیر 
ش��دند. درگیری زمانی رخ داد که 

نمایندگان اح��زاب مخالف هنگام 
س��خنرانی »ییلماز تونچ« نماینده 
حزب عدالت و توسعه شعار »همه 
جا رشوه، همه جا فساد« سر دادند.
پیش از درگیری، بحث مجلس 
ح��ول مح��ور اصالح��ات در نظام 
قضای��ی ترکی��ه دور م��ی زد. این 
اصالحات را دولت طی الیحه ای به 
مجلس پیشنهاد کرده بود. »احمدها 

مسیجی« نفر دوم دستگاه قضایی  
ترکیه طی نامه ای 66 صفحه ای به 
پارلمان، مغایرت الیحه مزبور را به 

پارلمان گوشزد کرده بود.
پیگیری پرونده فساد اقتصادی 
ک��ه در چارچ��وب آن، صدها مقام 
دولتی و یا فرمانده پلیس برکنار و 
یا بازداشت شده اند، میان دستگاه 
قضایی و دول��ت تنش ایجاد کرده 
است. مقامات آنکارا برجسته کردن 
پرونده فساد را توطئه عوامل داخلی 

و خارجی علیه دولت می دانند.
خبر دیگر اینکه جمعه گذشته 
صدها نفر در آنکارا علیه شیوع فساد 
اقتصادی و رشوه در میان مقامات 
تظاهرات کردن��د. تظاهرکنندگان 
خواستار رسیدگی به پرونده ارتشاء 
و رش��وه خواری در نهادهای حاکم 

شده اند.

پیگیری پرونده فساد دولتی در مجلس ترکیه
نمایندگان را به جان هم انداخت

ت  ا ه�ر تظا
طرفداران  اتحادیه 
اروپا در اوکراین به 
خش�ونت کشیده 

شد.
پس از محاکمه 
ز  ا چن��د  تن��ی 
زداشت ش��دگان  با
ضددولتی  تظاهرات 

گوردون براون نخست وزیر سابق انگلیس

عشایر عراق در کنار ارتش موفق شدند بخشی از رمادی را پاکسازی کنند.

دول�ت هن�د در اعت�راض 
ب�ه حرک�ت غیردیپلماتی�ک 
دیپلم�ات  ی�ک  واش�نگتن 
آمریکایی را از دهلی نو اخراج 

کرد.
به گ��زارش ایس��نا، روابط دو 
کشور از زمانی تیره شد که »دوبانی 
خوبراگی��د« دیپلم��ات هندی در 
نیویورک به اتهام تقلب در صدور 
ویزا برای خدمتکار خود بازداشت 
شد. این دیپلمات هندی روز جمعه 

وارد دهلی نو شد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
ضمن ابراز تاسف از اخراج دیپلمات 
آمریکایی گفته است که  واشنگتن 
به دنب��ال بهبود رواب��ط میان دو 
کش��ور است. این س��خنگو تائید 
کرد که این دیپلمات آمریکایی به 
درخواس��ت دولت هند از سمتش 

اخراج شده است.

هند
 یک دیپلمات 

آمریکایی را
اخراج کرد


