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رژیم آل خلیفه
 رئیس مشورتی جمعیت الوفاق را هم دستگیر کرد

در ادامه موج بازداش�ت ها، مقامات امنیتی 
رژیم آل خلیفه رئیس ش�ورای جمعیت معارض 

الوفاق بحرین را  نیز بازداشت کردند. 
به گزارش  تسنیم، مقامات امنیتی بحرین »جمیل 
کاظم« رئیس شورای جمعیت معارض الوفاق بحرین را 
هنگام خروج از مقر این جمعیت بازداشت کردند. رژیم 
آل خلیفه »سید جمیل کاظم« رئیس شورای مشورتی 

جمعیت ملی- اسالمی الوفاق را  روز سه شنبه به ۶ ماه 
زندان و پرداخت ۵۰۰ دینار به جرم نوشته هایش در 
شبکه های اجتماعی، محکوم کرده بود.بازداشت کاظم 
پس از آن انجام ش��د که وی درخصوص نقش اموال 
عمومی در انتخابات مطلبی در پایگاه های اجتماعی 
نوشته بود. این دستگیری پس از بازداشت شیخ علی 
سلمان رهبر جمعیت معارض الوفاق صورت می گیرد.

قلیچدار اوغلو: ترکیه
به النه تروریست ها تبدیل شده است

رئی�س ح�زب جمهوریخواه خل�ق ترکیه گفت، 
کشورش به دلیل سیاست های اشتباه آنکارا در قبال 

سوریه، به »النه تروریست ها« تبدیل شده است.
ب��ه گزارش خبرگزاری ف��ارس »کمال قلیچدار اوغلو« 
گفت: به دلیل سیاس��ت های اش��تباه دولت حزب »عدالت 
و توس��عه« در قبال س��وریه، ترکیه به الن��ه گروهک های 
تروریستی تبدیل شده است. وی با اعالم اینکه دولت آنکارا 

سازمان های تروریستی را به سالح مجهز می کند گفت که 
در حال حاضر، نهادهای حاکم و امنیتی آنکارا نگران حمالت 
تروریستی مشابه حمالت پاریس هستند. در حمالت  پاریس 
که اواخر هفته گذشته رخ داد، 2۰ نفر کشته شده اند. به گفته 
قلیچدار اوغلو، حزب حاکم ترکیه تروریس��ت ها را آموزش 
می دهد و به سوریه اعزام می کند. در ارتباط با حمایت آنکارا 

از داعش تاکنون گزارشات بی شماری منتشر شده است.
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تهران - خیابان فردوسی
کوچه شهید شاهچراغی

رس�می  گزارش  جدیدترین 
منتشرشده از سوی وزارت دارایی 
عربستان س�عودی حاکی است 
هزینه جش�ن ها و میهمانی های 
)بخوانید خوش�گذرانی( رسمی 
سال گذش�ته امرا و شاهزادگان 
آل س�عود ۳۹۰ میلی�ون ری�ال 

سعودی بوده است.
شاهزادگان سعودی با چپاول 
پ��ول نفت غ��رق در رفاه و نعمت 
هس��تند، ماهان��ه ت��ا 27۰ هزار 
دالر حق��وق می گیرند، هواپیمای 
اختصاصی دارن��د و در زیباترین 
جزای��ر جهان تفری��ح می کنند و 
گهگاه حت��ی، کش��وری را برای 
خوشگذرانی خود اجاره می کنند. 
به گزارش روزنامه انگلیسی دیلی 
میل، »س��لمان ب��ن عبدالعزیز« 
ولیعهد عربس��تان برای یک سفر 
هفت روزه با پرداخت 3۰ میلیون 
دالر، جزایر مالدیو را از 19 تا 2۵ 
فوریه 2۰14 )3۰ بهمن تا ۶ اسفند 
92( اجاره و سراس��ر این کشور را 
قرق ک��رد و با یک قایق تفریحی 
مجلل ب��ه همراه کادر پزش��کی 
یک بیمارس��تان مجهز و بیش از 
1۰۰ محافظ ش��خصی عازم این 

کشور شد.
پول های باد آورده در عربستان 
از سوی شاهزاده های عیاش دوباره 
به دس��ت باد س��پرده می ش��وند 

و از بی��ن می رون��د و ای��ن مردم 
فقیر و بیچاره هس��تند که باید با 
کوچک تر کردن س��فره های خود 
هزین��ه تفریحات ش��اهزاده ها را 
بپردازند. در تازه ترین گزارش های 
اعالم ش��ده هزینه خوش��گذرانی 
شاهزاده های سعودی 39۰ میلیون 
ریال س��عودی )نزدی��ک به 4۰۰ 
میلی��ارد تومان( در س��ال 2۰14 

بوده است!
به گزارش خبرگزاری فارس، 
جدیدترین گزارش منتش��ر شده 
از س��وی وزارت دارایی عربستان 

سعودی افش��ا می کند که هزینه 
جش��ن ها و میهمانی های رسمی 
حکومتی در این کشور طی سال 
گذش��ته می��الدی بالغ ب��ر 124 

میلیون ریال سعودی بوده است.
این گ��زارش در ادامه افزوده 
اس��ت که وزارت دارایی عربستان 
س��عودی در موس��م حج س��ال 
گذش��ته میالدی نی��ز برای آنچه 
»پذیرایی و اس��تقبال و اس��کان 
ش��خصیت ها و اف��راد مختلف از 
کش��ورهای دیگر« نامید بیش از 
173 میلیون ریال سعودی هزینه 

کرده است. همچنین این گزارش 
توضی��ح می دهد که هزینه نقدی 
اختصاص یافته ب��ه »ضیافت ها« 
و »میهمانی های امرا و حاکمان« 
مناطق مختل��ف و همچنین وزرا 
91 میلی��ون ریال س��عودی بوده 
اس��ت ک��ه در مجموع می ش��ود 

4۰۰میلیارد تومان!
این گزارش نشان دهنده اموال 
کالنی است که توسط افراد خاندان 
حاکم بر عربستان سعودی تحت 
عناوین مختلف دهه ها اس��ت که 
ه��در م��ی رود، بی آنکه دس��تگاه 

نظارت��ی در این کش��ور ب��ر این 
هزینه ها نظارت داش��ته باشد، به 
گون��ه ای که صرف ای��ن هزینه ها 
ب��ه یکی از امور رایج و معمول در 
عربس��تان س��عودی تبدیل شده 

است.
آنچ��ه در ای��ن گ��زارش ذکر 
آن رفت��ه تنها هزینه  جش��ن ها و 
میهمانی های امرا و ش��اهزادگان 
سعودی بوده اس��ت، اما به فساد 
مال��ی و اداری خاندان س��عودی 
حاکم بر عربس��تان اش��اره  نشده 
است، به ویژه آنکه اعضای خاندان 
س��عودی دارای حقوق ماهانه ای 
هستند که دفتر برنامه ریزی وزارت 
دارایی این کش��ور آن را پرداخت 
می کن��د و گفت��ه می ش��ود، این 
حقوق ماهانه حداقل 8۰ هزار دالر 
و حداکثر 27۰ هزار دالر اس��ت و 
این ج��دای از کمک ه��ای مالی 
کالنی است که این شاهزادگان و 
امرا هنگام ازدواج و یا خرید ملک 
و امالک��ی داخل یا خارج کش��ور 

دریافت می کنند. 
همچنین  باید توجه داش��ت، 
اغلب ش��اهزادگان سعودی دارای 
امالک��ی در کش��ورهای مختلف 
جهان از جمله آمریکا و کشورهای 
اروپایی هس��تند. هدایایی که این 
امرا و شاهزادگان از شخص پادشاه 
دریافت می کنند، بماند. همچنین 

پنج تا ش��ش هزار شاهزاده بسیار 
نزدیک به پادش��اه ب��ا اطالع وی 
روزانه یک میلیون بشکه از مجموع 
هش��ت میلیون بشکه تولید نفت 

کشور را نصیب خود می سازند.
این در حالی است که بسیاری 
از مردم عربس��تان با فقر شدیدی 
دست و پنجه نرم می کنند. عمق 
فاجعه اقتصادی در عربس��تان را 
در اظهار نظ��ر یکی از خبرنگاران 
آمریکایی که در س��ال گذشته به 
عربستان س��فر کرد می توان دید. 
خانم »لینزی ادریو« در سفر به این 
کش��ور پس از مواجه شدن با فقر 
برخی اقشار جامعه، با تعجب گفت: 
»آیا من در سرزمین نفت هستم؟«

آیت اهلل نمر
از س��وی دیگ��ر »جعفر نمر« 
برادر شیخ »نمر باقر نمر« روحانی 
اعالم  مبارزه ش��یعه عربس��تانی 
کرد: » عم��ل جراحی که قرار بود 
به منظور خارج ک��ردن گلوله بر 
روی پ��ای برادرش ک��ه در زندان 
به س��ر می برد انجام شود تاکنون 
صورت نگرفته اس��ت.« نیروهاي 
امنیتي س��عودي س��ال 2۰12 با 
تعقیب خ��ودروي »آیت اهلل نمر«، 
ب��ه طرف وي تیراندازي کرده و او 
را با گلوله جنگي مجروح کردند. 
دادگاه عربستان نیز وی را به اعدام 

محکوم کرده است.

وزارت دارایی عربستان اعالم کرد

400 میلیارد تومان هزینه خوشگذرانی 
شاهزادگان آل سعود در یک سال

  چهار سوی پنج قاره

سخنرانی ناتمام السبسی
در پی اعتراض خانواده های ش��هدای انقالب تونس، سخنرانی 
»الباجی قاید السبسی« رئیس جمهور این کشور در مراسم جشن 

چهارمین سالروز انقالب ناتمام ماند.
السبسی در بخش هایی از سخنان خود در خالل مراسم گفت:  
»انقالبیون تونس نه ایدئولوژی داشتند نه رهبر« که موجب خشم 

خانواده های شهدا شد.
گوانتانامو و اوباما

سخنگوی کاخ سفید اذعان کرد که این مسئله برای باراک اوباما 
رئیس جمهور آمریکا چالش برانگی��ز خواهد بود که بخواهد زندان 
گوانتانامو را پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود تعطیل کند! 
تعطیلی این زندان مخوف جزو شعارهای اصلی انتخاباتی اوباما در 

روز نخست ریاست جمهوری است!
تاسیس پایگاه نظامی خارجی در ازبکستان ممنوع!

»اسالم کریم اف«، رئیس جمهور ازبکستان گفت: عضو هیچ گونه 
پیمان سیاس��ی و نظامی نشده و اجازه استقرار پایگاه های نظامی 

خارجی در خاک خود را نمی دهیم.
فرمانده جدید اطالعات دفاعی آمریکا

س��خنگوی وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد، دریابان »وینس��نت 
استوارت« به عنوان فرمانده آژانس اطالعات دفاعی آمریکا که بازوی 

جاسوسی خارجی پنتاگون به شمار می رود منصوب شده است.
استوارت اولین سیاه پوست و همچنین اولین عضو نیروی دریایی 

آمریکا است که فرماندهی این آژانس را برعهده می گیرد.
جنگی سخت با حزب اهلل

منابع جاسوسی رژیم صهیونیستی اعالم کردند که جنگ آتی 
با حزب اهلل لبنان بس��یار خش��ونت بار خواهد بود و با گذشته قابل 
مقایسه نیست چرا که در صورت رخ دادن چنین جنگی روحیه و 
صبر اسرائیلی ها به طور بی سابقه ای تضعیف خواهد شد. این منابع 
همچنین اعالم کردند، حزب اهلل در جنگ بعدی اسرائیل را غافلگیر 

خواهد کرد.
فراخواندن سفیر لبنان از سوی امارات

وزارت خارجه امارات س��فیر لبنان را به دلیل سخنان دبیر کل 
حزب اهلل لبنان درباره بحرین فراخواند و اعتراض خود را رس��ما به 

وی ابالغ کرد.
سیدحسن نصراهلل از سیاست های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه 

نسبت به مردم بحرین انتقاد کرده بود.

رئیس جمهور سوریه حوادث تروریستی اخیر فرانسه را 
ناشی از سیاست های اشتباه اروپا در قبال سوریه دانست.

به گزارش تسنیم بشار اسد در مصاحبه با یک روزنامه »چک« 
تاکی��د کرد: » ما با کش��تار بی گناهان در هر نقطه ای از جهان که 
باش��د مخالف هستیم اما پیشتر درباره خطر بازگشت تروریست ها 

به کشورهای غربی به این کشور ها هشدار داده بودیم.«
وی افزود: »هنگامی که پای کش��تار شهروندان غیرنظامی در 
میان باش��د، صرف نظر از مواضع سیاسی، چنین اقدامی تروریسم 

محسوب می شود.«
اسد با تاکید بر اینکه »افراد بی گناهی در سوریه طی چند سال 
اخیر کشته شده اند اعالم کرد، ما هزاران فرد بی گناه را در سوریه از 
دست دادیم و به همین دلیل با خانواده های کسانی که در فرانسه 

کشته شده اند احساس همدردی می کنیم.
رئیس جمهور سوریه این را هم گفت که، حوادث فرانسه به مثابه 
بازخواس��تی از سیاس��ت های اروپا بود زیرا این سیاست ها مسئول 

حوادث منطقه  ما و حوادث اخیر فرانسه است.«
به گفته بش��ار اس��د سیاس��تمداران غربی »کوتاه بین« بوده و 
»دوراندیش نیس��تند«، آنها به سخنان ما گوش ندادند و آنچه در 

فرانسه رخ داد صحت سخنان ما را تایید کرد.
تالش صهیونیست ها برای متحد کردن تروریست ها

پایگاه صهیونیس��تی »کریات شمونه« ضمن اعتراف صریح به 
تالش تل آویو، واشنگتن و اردن برای متحد ساختن تروریست های 
حاضر در سوریه، مدعی شد که ارتش سوریه و حزب اهلل به سختی 

خواهند توانست مناطقی را که از دست داده اند باز پس بگیرند!
ای��ن پایگاه خبری اف��زود، گروهک تروریس��تی جبهه النصره 
مهمترین نیروی نظامی در سوریه است و این مسئله اردن، آمریکا 
و رژیم صهیونیستی را سوق داده است تا به صورت مخفیانه همه 
نیروهای مخالف را در چارچوب یک نهاد نظامی واحد متحد کند.

درگیری ارتش با گروه های تروریستی در حلب
منابع امنیتی در س��وریه از ادام��ه درگیری های خونین ارتش 
سوریه و گروه های تروریستی در حومه شمالی حلب خبر می دهند.

این درگیری از سه شنبه شب آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. طبق 
گزارش های رسیده تروریست ها در حلب، شکست های متعددی را 
متحمل ش��ده و نه تنها نتوانسته اند پیشروی خاصی داشته باشند 

بلکه تلفات سنگینی نیز داده اند.
نیروهای ارتش همچنین روز سه شنبه 14 تروریست داعش را 

در دیرالزور در شرق سوریه به هالکت رساندند.
سایر رویدادها

* نماینده دائم سوریه در سازمان ملل از شورای امنیت خواست 
جلوی سیاست های ترکیه در حمایت از تروریسم در سوریه را بگیرد.

* مقامات امنیتی مغرب از متالش��ی ش��دن یک شبکه انتقال 
تروریست ها به سوریه و عراق خبر دادند.

* سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل )یونیسف( اعالم کرد 
که سرما جان 1۰ کودک آواره را در سوریه و لبنان گرفته است.

وکیل مدافع دیکتات�ور مصر تصریع کرد که موکلش خارج از 
زندان است و دیگر در ارتباط با هیچ پرونده ای حکم حبس علیه  

او مطرح نیست.
به گزارش ایسنا، پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره نوشت: وکیل 
مدافع »حسنی مبارک«، دیکتاتور سابق مصر در یک گفت وگوی مطبوعاتی  
از آزادی وی خبر داد و خاطرنشان کرد: »مبارک« بیش از یک هفته قبل 
دوران محکومیت خود را به اتمام رس��اند و اکنون در بیمارس��تان نظامی  
»معادی« قاهره است و با توجه به وضعیت جسمانی فعال در آنجا خواهد 

ماند«.
وی تاکید کرد: دادخواس��تی نیز به دادستانی کل ارایه خواهد شد تا 
مدتی را که پسران »حسنی مبارک« در حبس موقت به سر برند، به عنوان 
محکومیت زندان آنها احتساب کند و به این ترتیب آن دو نیز آزاد شوند.
 در همین حال، یک منبع قضایی در دادستانی کل مصر در مصاحبه 
با خبرگزاری آناتولی گفت: »پس از اینکه دادگاه، درخواست تجدید نظر 
مبارک درباره حکم صادره درخصوص پرونده کاخ های ریاس��ت جمهوری 
را پذیرفت، مبارک قانونا آزاد محس��وب می شود چراکه بدین ترتیب تنها 

حکمی که علیه او صادر شده بود، ساقط شده است.«
 ای��ن منب��ع عن��وان داش��ت: »مبارک درخص��وص پرونده کش��تار 
تظاهرکنندگان تبرئه ش��د و وی همچنین ب��ا پرداخت 18 میلیون پوند 
مصری )حدود 2/۵ میلیون دالر( به عنوان جریمه به دادستانی درخصوص 
پرونده فس��اد مالی که در رسانه ها با نام »هدایای االهرام« شناخته شده 

است، دیگر با اتهامی مواجه نیست و آزاد است.«
 دادگاه تجدید نظر قاهره  روز سه شنبه حکم حبس صادر شده برای 
»مبارک« و پسرانش در پرونده فساد مالی در کاخ های ریاست جمهوری 
مصر را لغو کرد و دس��تور دادرس��ی مجدد این پرونده را صادر کرد. این 
درحالی است که رسانه های مصری پس از این حکم  تجدید نظر گزارش 
دادند که »مبارک« و دو پسرش آزاد نخواهند شد چراکه در حالی پرونده 
آنها به دادگاه ارجاع داده ش��د، که آنها در زندان بوده اند و حکم برگزاری 
دادگاه تجدیدنظر شامل آزادی آنها نخواهد شد، به این ترتیب آزادی آنها 
تنها توس��ط دادس��تانی کل یا دادگاه جدیدی که به بررسی این پرونده 
بپردازد، ممکن خواهد بود. دیکتاتور برکنار ش��ده مصر متهم به کش��تن 
هزاران انقالبی در جریان انقالب این کشور در سال 2۰11 است که توسط 
دادگاه از این اتهام تبرئه شد. چند روز پیش حتی اعالم شد، مبارک آماده 

ورود به کاخ مجلل خود در شرم الشیخ می شود!

فرعون مصر آزاد شد! بشار اسد: حادثه پاریس
نتیجه سیاست های اشتباه اروپا 

در سوریه بود

اعتصاب 27 هزار  کارمند و راننده خطوط اتوبوسرانی پایتخت انگلیس در ساعات اوج 
آمد و شد، هزاران مسافر را در لندن سرگردان کرده است.

 به گزارش فارس، رسانه های انگلیسی با انتشار این خبر نوشتند بعد از آنکه روز سه شنبه رانندگان 
بخش حمل و نقل اتوبوسی لندن اعتصابی 24 ساعته در اعتراض به میزان دستمزدها را آغاز کردند، 

شرایط پایتخت انگلیس برای مسافران روزانه خطوط اتوبوسرانی بحرانی شد.
در س��اعات اوج آمد و شد مس��افران، شمار بسیاری از مردم به سوی ایستگاه های مترو سرازیر 

شدند تا جایی که فضای داخلی ایستگاه های مترو تا پله های خروجی مملو از جمعیت بود.
خیابان های اصلی لندن شلوغ و مردم برای رسیدن به محل کار خود به سوی ایستگاه های مترو 
هجوم بردند که منجر به انباش��تگی جمعیت در ورودی های ایس��تگاه ها شد. عده ای از مردم نیز با 

پای پیاده به محل کار رفته و عده دیگری ترجیح دادند از دوچرخه استفاده کنند.
 در طول ماه های اخیر کارکنان بخش های مختلف حمل و نقل انگلیس در اعتراض به وضعیت 
دس��تمزدها بارها اعتصاب کردند. آخرین اعتصاب بخش حمل و نقل انگلیس در میانه تعطیالت 
کریسمس در حالی روی داد که شرایط بد جوی منجر به لغو پروازها در برخی شهرهای انگلیس، 
زی��ر برف ماندن خودروهای ش��خصی و عمومی در جاده ه��ای انگلیس و تعطیلی خطوط ریلی به 

دالیل فنی شده بود.
 گفتنی است اعتصاب روز سه شنبه با هماهنگی اتحادیه »یونیت« و به دلیل نارضایتی رانندگان، 
بیش از 27 هزار کارمند خطوط اتوبوس رانی انگلیس از وضعیت شغلی خود برگزار شد که به دنبال 

آن کلیه خدمات حمل و نقل اتوبوس در   لندن متوقف شد.

بحران اقتصادی در اروپا باعث ش��ده دولت این کش��ور دس��ت به اجرای سیاست های سنگین 
ریاضت��ی بزند که این امر باعث افزایش فش��ارهای اقتصادی به م��ردم از جمله رانندگان اتوبوس و 

مترو و... شده است.

اعتصاب رانندگان اتوبوس پایتخت انگلیس را به هرج  و مرج کشاند

 ب�ا اس�تعفای زودهن�گام 
رئیس جمهور ایتالیا  که دیروز 
)چهارشنبه( انجام شد انتظار 
می رود دوباره بحران سیاسی  

این کشور را فرا بگیرد.
 » ن��و لیتا پو نا جی��و  ر جو «
رئیس جمهور 89 س��اله ایتالیا که 
از مدت ها پیش درصدد استعفای 
زودهن��گام از مق��ام خ��ود ب��ود، 
س��رانجام دیروز از سمت ریاست  

جمهوری استعفا کرد.
»ناپولیتانو« در س��ال 2۰13 
ب��ا اکراه موافقت کرد که همچنان 
رئیس جمهوری ایتالیا باقی بماند و 
علت آن بن بست انتخاباتی بود که 
ایتالیا را در یک توفان سیاسی فرو 
برد. وی در دسامبر 2۰14 گفت که 
به علت باال رفتن سن می خواهد از 

این مقام کناره گیری کند.
 ب��ا کناره گی��ری» ناپولیتانو« 
روند انتخاب رئیس جمهور جدید 

در روز 28 ژانوی��ه )8 بهم��ن( از 
سر گرفته می شود ولی از آنجا که 
جناح های سیاسی ایتالیا در سال 
2۰13 به دلیل اختالف قادر نبودند 
رئی��س جمه��ور را انتخاب کنند 
انتظار می رود جنجال سیاسی برای 
تعیین جانشین وی  دوباره در این 
کشور به راه بیفتد و این یعنی یک 

بحران سیاسی.
لی��ا  یتا ا ی  ر ئیس جمه��و ر

و  دارد  گس��ترده ای  اختی��ارات 
می تواند نخست وزیر تعیین کند، 
پارلمان را منحل کند و خواس��تار 
برگزاری انتخابات زودهنگام شود. 
نامزدهای احتمالی برای جانشینی 
»رومان��و  ناپولیتان��و،  جورجی��و 
ایتالیا  پرودی« نخست وزیر سابق 
و رئیس کمیس��یون اروپ��ا و نیز 
»جیولیان��و آماتو«، نخس��ت وزیر 

پیشین ایتالیا هستند.

با استعفای رئیس جمهور

ایتالیا در آستانه بحران سیاسی قرار گرفت

مقاومت فلسطین:  مشارکت در تظاهرات پاریس 
موجب تبرئه نتانیاهو از جنایاتش نخواهد شد

سخنگوی حماس با اشاره 
به حضور ریاکارانه نخست وزیر 
در  صهیونیس�تی  رژی�م 
ضدتروریس�م  راهپیمای�ی 
پاریس اعالم کرد که نتانیاهو 
نماد تروریس�م در  همچنان 

جهان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
»سامی ابوزهری« طی بیانیه ای 
ش��رکت نتانیاهو در راهپیمایی 
پاری��س را محکوم کرد و گفت: 
این اقدام نمی تواند باعث تبرئه 
نتانیاه��و از جنایت های��ش در 
جریان جنگ ۵1 روزه غزه شود.
ی��م  ژ ر یر  ز نخس��ت و
صهیونیستی روز یکشنبه گذشته 
در راهپیمایی ضد تروریستی در 
شهر پاریس که با حضور ۵۰ نفر 
از مقامات و سران کشورها برگزار 

شد، شرکت کرد.
ای��ن در حال��ی اس��ت که 
نتانیاه��و عام��ل اصلی کش��تار 
فلس��طینی،  ش��هروند   22۰۰
زخمی ش��دن بیش از 11 هزار 
نفر دیگ��ر و تخریب بیش از 28 
هزار باب منزل در جریان جنگ 
غزه اس��ت که ای��ن اقدامات از 
نظر قوانی��ن بین المللی جنایت 
جنگی به ش��مار م��ی رود. دلیل 
مخالفت های رژیم صهیونیستی 
با عضویت فلس��طین در دادگاه 
بین المللی کیفری الهه نیز دقیقا 
به همین جنای��ات بازمی گردد. 
در صورت موفقیت فلس��طین، 
نتانیاه��و و بس��یاری از مقامات 
اتهام جنایت  به  صهیونیس��تی 

جنگی محاکمه می شوند.
سالی سخت

 برای رژیم صهیونیستی
از سوی دیگر وزارت خارجه 
رژیم صهیونیستی پیش بینی کرد 
که سال 2۰1۵، سالی سخت و پر 
چالش در زمینه روابط خارجی 

برای »اسرائیل« خواهد بود.
در گ��زارش وزارت خارج��ه 
رژیم صهیونیس��تی تاکید شده 
»اس��رائیل س��ال پ��ر چالش��ی 
را در زمین��ه مواجه��ه ب��ا توان 
و حم��اس  نظام��ی ح��زب اهلل 
خواه��د داش��ت.« طبق آخرین 
ح��زب اهلل  نص��راهلل،  اظه��ارات 
لبنان به تسلیحاتی مجهز است 
ک��ه به فکر صهیونیس��ت  ها هم 
خطور نمی  کند. پای��گاه لبنانی 
المیادی��ن اما اعالم کرد که یک 
نظامی اسرائیلی در شهرک »ید 
مردخای« واق��ع در اطراف نوار 

غزه به ضرب گلوله کشته شد.
روزنامه معاری��و در این باره 
نوش��ت: »احتمال دارد که این 
گلوله اشتباها به نظامی اسرائیلی 
برخورد کرده و باعث کشته شدن 

او شده باشد.«
انتفاضه سوم در راه است

»یحیی موس��ی« از رهبران 
حماس ب��ا انتقاد از مش��ارکت 
محمود عباس رئیس تشکیالت 
خودگردان با رژیم صهیونیستی 
در تحریم مردم غزه گفت: تنها 
راه نجات غزه از محاصره، خروج 
از پیمان اسلو و انتفاضه سوم در 

کرانه باختری است.

موس��ی گفت: کس��ی که از 
ع��ذاب دادن مل��ت غ��زه لذت 
می برد، ب��ا قاتل ک��ودکان غزه 
دس��ت می ده��د و ب��رای اعالم 
همبس��تگی و کمک پاریس را 
از غزه مستحق تر می داند خائن 
اس��ت. گفتن��ی اس��ت محمود 
عباس برای اعالم همبستگی با 
حادثه شارلی در پاریس در کنار 
س��ایر رهبران عربی در پاریس 

راهپیمایی کرد.
سایر رویدادها

* رئیس تشکیالت خودگردان 
فلس��طین پس از دی��دار خود از 
ترکی��ه وارد قاهره پایتخت مصر 
شد تا با مقامات ترکیه دیدار کند.
* کمیس��ر آژانس ام��داد و 
اشتغال آوارگان فلسطینی )آنروا( 
اعالم کرد، هنوز ده ها هزار خانواده 
فلسطینی بدون سرپناه هستند و 

زندگی آنان در خطر است.
* یکی از مجری های ش��بکه 
انگلیس  بی بی س��ی  تلویزیون��ی 
به علت دفاع از فلس��طینیان در 
معرض اس��تعفای اجب��اری قرار 

گرفت.
* وزی��ر خارجه اس��پانیا که 
به غزه س��فر کرده خواستار رفع 

محاصره غزه شد.
* رئیس تشکیالت خودگردان 
فلسطین اعالم کرد در صورتی که 
اعراب با رجوع دوباره طرح پایان 
اش��غالگری اس��رائیل به شورای 
امنی��ت مواف��ق باش��ند  طرح را 
دوباره به ش��ورای امنی��ت ارائه 

می دهد.

دول�ت ژاپ�ن بودجه نظامی این کش�ور را به 
باالترین میزان در طول 7۰ سال گذشته افزایش 

داد.
به گزارش خبرگزاری فارس کابینه »ش��ینزو آبه« 
نخست وزیر ژاپن با واریز 42 میلیارد دالر بودجه دفاعی 
به حساب نیروهای نظامی تا ماه آوریل)فروردین ماه( 
موافقت کرد. این رقم بیش��ترین میزان بودجه نظامی 

ژاپن در 7۰ سال گذشته است.
 دول��ت ژاپن برای به رخ کش��یدن قدرت نظامی 
خود به همسا یه های مجهزش و در تضاد با اسا سنامه 
صلح جویی این کشور، این بودجه را  به تصویب رساند. 
»آب��ه« در این باره گفت: »این افزایش بودجه نظامی 

منجر به بهبود اقتصاد و به دست آوردن سالمت مالیاتی 
مجدد خواهد شد.«

 در راستای برنامه های سال 2۰13، کابینه »آبه« 
تا  س��ال 2۰19 هزینه هایی صرف سخت افزار نظامی 
خواهد کرد که ش��امل وس��ایل حم��ل و نقل، پهپاد، 
جنگنده های نظامی و زیر دریایی خواهد بود. بیشترین 
میزان هزینه های نظامی ژاپن ش��امل خرید س��خت 

افزارهای ساخت آمریکا و ساخت سالح بومی است.
نخست وزیر ژاپن پیش از این نیز تالش کرده بود 
قوانین آش��تی کش��ور را تغییر داده و محدودیت های 
این قوانین بر نیروهای ملی نظامی را کاهش دهد اما 

پشتوانه کافی برای این امر مهیا نشد.

باالترین بودجه نظامی ژاپن
در 70 سال گذشته تصویب شد

تصاوی�ر  مج�دد  انتش�ار 
موهن ضد اس�المی در نشریه 
فرانس�وی با واکنش گسترده 
محافل مذهبی دنیای اس�الم 

مواجه شد.
به گزارش خبرگزاری ایس��نا، 
االزهر مصر طی بیانیه ای، به انتشار 
ضداسالمی  کاریکاتورهای  مجدد 
توسط نش��ریه فرانسوی »شارلی 
اب��دو« و دیگر نش��ریات اروپایی 
اعتراض ک��رد. در این بیانیه آمده 
اس��ت، انتش��ار ای��ن کاریکاتورها 
باعث ایجاد نفرت و انزجار عمومی 

می شود.
دفتر نش��ریه شاری ابدو اواخر 
هفته گذش��ته در واکنش به چاپ 
کاریکاتوره��ای توهین آمیز، مورد 
حمله مسلحانه قرار گرفت و طی 
این حمله و اتفاقات پس از آن، 2۰ 

نفر کشته شده اند.
اس��المی،   پژوهش های  بنیاد 
مفتی مسلمانان روسیه، اداره امور 
دین��ی ترکیه، تلویزی��ون االقصی 
)فلس��طین( برخ��ی از نهاده��ا و 
چهره های دیگر کشورهای اسالمی 
نیز علی��ه انتش��ار کاریکاتورهای 
موهن ضد اس��المی در فرانس��ه 
موضع گرفتند. این در حالی است 
که »دیوید کامرون« نخست وزیر 
انگلیس، ضمن دفاع از اقدام نشریه 
شارلی ابدو در انتشار تصاویر موهن، 
گفت: این بخشی از زندگی در یک 
کشور آزاد است. اما »جاناتان اوانز« 
رئیس س��ابق س��رویس اطالعات 
داخلی انگلیس، نس��بت به ادامه 
انتشار چنین تصاویری هشدار داد 
و گفت: »ای��ن کار قطعا می تواند 

تحریک آمیز باشد.«
اس��تاد  پ��والک«  »نورم��ان 
برجسته دانشگاه میشیگان آمریکا 
نیز گفت، ش��ارلی ابدو با اقدامات 
خ��ود، از حریم ه��ا و چارچوب ها 

خارج شده بود.
نشریه شارلی ابدو در یک تیراژ 
سه میلیونی، یک کاریکاتور موهن 
از پیامبر اکرم)ص( منتش��ر کرد و 
سردبیر آن  بالفاصله گفت از این 

اقدام خوشحال است! 
در ارتباط با واقعه تروریس��تی 
اواخ��ر هفت��ه گذش��ته پاری��س، 
بس��یاری از ناظران معتقدند این 
ماجرا ریشه اس��المی ندارد، بلکه 
توسط دستگاه های امنیتی غربی و 
صهیونیستی طرح ریزی و اجرا شده 

اعتراض گسترده به اقدام نشریه فرانسوی
در بازنشر کاریکتاتورهای موهن

است. پایگاه اینترنتی »پرس اینفو« 
طی تحلیلی در ارتباط با ماجرای 
مذکور، نوشت که تردید های مهمی 
در ارتباط با این قضیه وجود دارد. 
به نوشته پایگاه اینترنتی آنتی وار  
انفع��ال دس��تگاه های اطالعات��ی 
فرانس��ه در ماجرای فوق، مبهم و 

سوال برانگیز است.
»ت��ری میس��ان« روزنامه نگار 
فرانس��وی، نیز نوش��ت، طراحان 
حمله به ش��ارلی اب��دو را باید در 

واشنگتن جست و جو کرد.
سایر رویدادها

* داوود اوغل��و، نخس��ت وزیر 
ترکیه، جریان ضداسالمی »پگیدا« 
در آلمان را به داعش تشبیه کرد.

* پای��گاه مطالعات��ی »العربی 
الجدی��د« پیش بینی ک��رد، غرب 
و رژی��م صهیونیس��تی از ماجرای 
پاریس برای حمله به دنیای اسالم 

استفاده خواهند کرد.
* ده ها ش��هروند آمریکایی با 
برگزاری تظاه��رات در فیالدلفیا، 
وج��ود هرگون��ه ارتب��اط می��ان 

تروریسم و اسالم را رد کردند.
* القاعده یمن مسئولیت حمله 
تروریس��تی ش��ارلی ابدو را رسما 

برعهده گرفت.
* پلیس فرانسه چهار شهروند 
این کش��ور که طی تظاهراتی در 
پاریس، ش��عار »مرگ بر ش��ارلی 

ابدو« داده بودند را دستگیر کرد!


