
صفحه آخر

درخواست هزاران آمریکایی
برای محاکمه اوباما به جرم جنایت جنگی

هزاران آمریکایی بــا امضای طوماری در پایگاه 
اینترنتی کاخ سفید خواستار محاکمه »باراک اوباما« 

به دلیل »ارتکاب جنایت جنگی« شده اند.
به گزارش خبرگزاری »نووســتی«، 8 هــزار و پانصد 
آمریکایــی تا کنون طوماری را که در پایگاه رســمی کاخ 
سفید منتشر شده و در آن درخواست محاکمه »باراک اوباما« 
رئیس جمهور آمریکا به اتهام » ارتکاب جنایت جنگی« داده 

شــده است، را به امضا رسانده اند. در این دادخواست آمده، 
»رئیس جمهور کنونی آمریکا مسئول تجاوز به لیبی، حمایت 
از گروه های تروریســتی مرتبط با القاعده در سوریه، بسته 
نشــدن زندان گوانتانامو و جمع آوری داده های شهروندان 
آمریکایی است.«در این طومار همچنین آمده: »ما خواهان 
آن هستیم که باراک اوباما به علت ارتکاب جنایت جنگی به 

دادگاه کیفری بین المللی الهه فرستاده شود.

اشپیگل: آل سعود
فقط یک بازنده است

یک روزنامه آلمانی طی گزارشی از شرایط حاکم 
بر عربستان نوشت آل سعود به لحاظ سیاسی بازنده 
است و قیمت نفت که به شکل بی سابقه ای افت کرده، 
کسری بودجه این کشــور را به موقعیت »انفجار« 

رسانده است.
روزنامه اشــپیگل، با اشــاره به بحران هــای رنگارنگ 
عربستان، سعودی ها را در دو حوزه سیاسی و اقتصادی یک 

»بازنده« خواند و نوشت: »اگر وضع به همین ترتیب ادامه 
یابد حکومت سعودی تا حداکثر پنج سال دیگر قادر نخواهد 
بود مخارج خود را تامین کند، عالوه بر این شــرکت های 
اروپایی که با خاندان ســلطنتی سعودی معامله می کنند، 
دیگر توجیهی برای این اقدام نخواهند داشت. موارد نقض 
حقوق بشر در این کشور هم بیش از گذشته به اطالع عموم 

در اروپا رسانده می شوند.«
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کوتاه از سراسر جهان

پس از گذشت 65 سال 
مشخص شــد عامل اصلی 
تــرور اولین نخســت وزیر 
پاکســتان نیز کسی نبوده 
جز سردمداران وقت آمریکا.
تاریــخ همــواره پر از 
راز و رمزهایــی بــوده که 
تنها گذشــت زمان آنها را 
بسیاری  است.  برمال کرده 
از حوادث جاری کشــورها 
و قتــل و غارت ها در ظاهر 
تنها به دلیــل رقابت بین 

سرویس خارجی -
در آستانه آغاز عملیات بزرگ 
از  نفر  آزادسازی موصل، هزاران 
عشایر اهل سنت عراق به بسیج 
مردمی )حشدالشعبی( پیوستند.

شــمارش معکوس آغاز عملیات 
آزادسازی شهر »موصل« مرکز استان 
»نینوا« از اشغال »داعش« کم کم دارد 
به عدد صفر نزدیک می شــود و گویا 
عراقی ها قصد دارند همزمان با اتفاق 
بزرگ در سوریه و عملیات آزادسازی 
»حلب«، کار تروریست های تکفیری 
را در عراق نیز یکسره بکنند و شاید 
بغداد،  این سیاســت مقامــات  هم 
کامال حســاب شده و هدفمند باشد 
و سیاســتمداران عراقی می خواهند 
در شــرایطی که آمریــکا و حامیان  
منطقه ای داعش ســرگرم مســایل 
داخلی سوریه هستند، تکفیری ها را 

از موصل بیرون کنند.
طــی روزهای اخیر واحدهایی از 

نتانیاهو  تاکیــد  با  همزمان 
عربی  کشــورهای  همراهی  بر 
با اســرائیل رســانه های رژیم 
صهیونیســتی با انتشار تصاویر 
دســت دادن مقام اســرائیلی 
نوشتند،  ســعودی  شاهزاده  با 
عربستان و اســرائیل هیچ گاه 

این قدر به هم نزدیک نبوده اند!
در چند ســال اخیر عربســتان 
بــا  مختلــف  مناســبت های  بــه 
رژیم صهیونیستی همراهی کرده است 
و حتی برخی مقامات صهیونیستی از 
وجود پروازهــای محرمانه دو طرفه 
خبر داده اند. »انور عشقی« مشاور شاه 
سابق سعودی چند ماه پیش به صورت 
برقــراری رابطه میان  برلزوم  جدی 
کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی 
تاکید کــرد. اما اکنون ایــن روابط 

دبیرکل ســازمان عفو بین الملل با تاکید بر اینکه »بسیاری 
از نقض حقوق بشــرها در سراسر دنیا با کمک تسلیحات غربی 
انجام می شود«، این بلوک را »مقصر بسیار بزرگ« درگیری های 

خشونت آمیز در سراسر دنیا دانست. 
در حالــی که  غرب طی دهه های اخیر همــواره مداخالت نظامی و 
جنایتکارانه خود در مناطق مختلف جهان و به ویژه غرب آسیا را به بهانه 
نقض حقوق بشر انجام داده، با این وجود » سالیل شتی« دبیرکل سازمان 
عفو بین الملل در کنفرانس امنیتی مونیخ تاکید کرد که بســیاری از این 
نقض حقوق بشرها در دنیا با تسلیحاتی انجام می شود که قدرت های غربی 
در اختیار عامــالن این گونه جنایت ها قرار داده اند. برخی از این گروه ها 
حتی توســط ارتش های غربی آموزش دیده اند. این مسئله منجر به یک 

چرخه خشونت شده است.
به گزارش تسنیم، »شتی« غرب را یکی از مسئولین و مقصرین مهم 
درگیری های خشونت آمیز در دنیا ارزیابی و تصریح کرده که »ما نه تنها 
با یک بحران امنیت و پناهندگان مواجه هستیم بلکه یک بحران رهبری 
داریم. جامعه جهانی باید برای حمایت از غیرنظامیان در درگیری ها وارد 
عمل شود، پناهندگان را اسکان دهد و راه های امن تری را برای پناهندگی 

خلق کند.«
وی افزود: »بیش از نود درصد پناهجویان در دنیا به دنبال حمایت در 
کشورهای همسایه هستند و در مسیر رفتن به دنیای غرب قدم نمی گذارند. 
زمانی که در این مســیر قرار گیریم که پناهندگان را به عنوان جنایتکار 

ارزیابی کنیم حمایتی که سزاوار آن ها است را فراموش می کنیم.« 
مقصود دبیرکل سازمان عفو بین الملل واکنش غیرانسانی رهبران غرب 
با پناهجویانی است که از ترس داعش به اروپا هجوم آورده اند. داعشی که 

با حمایت های همین کشورهای غربی روی کار آمده است.

آحــاد مختلــف بحرین به 
مناســبت پنجمین سالروز آغاز 
انقالب این کشور در سایه تدابیر 
بسیار شدید امنیتی به خیابان ها 
آمدند و به شدت با نیروهای رژیم 

آل خلیفه درگیر شدند.
تظاهرات پنجمین سالگرد انقالب 
14 فوریه یکشنبه صبح در شرایطی 
آغاز شــد کــه نظامیــان و نیروهای 
امنیتــی آل خلیفه در مناطق مختلف 
به طور گســترده مستقر شده بودند و 
برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از 
گازهای سمی و گلوله های ساچمه ای 
اســتفاده کردند. در این حمالت نیز 
همچون گذشته تعدادی از انقالبیون 
مجروح و شماری نیز دستگیر شدند. 
آنطور کــه خبرگزاری ها نوشــته اند، 

منابع خبــری اعالم کرده اند 
از رهبران اصلی »معارضان  یکی 
تروریست های  )بخوانید  سوری« 
تکفیری( با حضــور در پارلمان 
رژیم صهیونیستی )کنست(، برای 
نجات تروریســت ها رسما از این 
رژیم درخواست کمک کرده است.
به گــزارش خبرگــزاری قدس، 
»کمال اللبوانــی« یکی از اصلی ترین 
رهبران »معارضان سوریه« در کنست 
حضور یافته و برای نمایندگان مجلس 
کرده  ســخنرانی  صهیونیستی  رژیم 
اســت. اللبوانی که عالوه بر ســران 
اســرائیل، با مقامات کاخ ســفید هم 
روابــط نزدیکی دارد، ضمن تشــریح 
آخرین وضعیت مخالفان تروریست در 
سوریه، از رژیم صهیونیستی خواسته 
کمک هــای بیشــتری را در مرزهای 
»قنیطره« در اختیار تروریست ها قرار 

پس از 65 سال فاش شد

ترور اولین نخست وزیر پاکستان هم 
کار آمریکا بوده است

گروه های داخلی کشــورها اتفاق می افتد اما گذشت زمان همواره نشان داده  
بسیاری از این حوادث به دلیل دخالت یک عامل خارجی بوده است. یکی از 
این نمونه ها که بیش از شش دهه زمان برای افشای آن الزم بود، ترور اولین 
نخست وزیر پاکستان بود. »خان لیاقت علی خان« دوست نزدیک »محمدعلی 
جناح »رهبر پاکســتان و اولین نخســت وزیر منتخب این کشور بود که قتل 
مرموز وی، همه را شوکه کرد. عامالن  پشت پرده این جنایت هولناک هرگز 
مشخص نشدند. مردم پاکستان از »لیاقت علی خان« به عنوان »شهید« ملت یاد 
کردند و همیشه خواهان حل معمای قتل وی بودند.به گزارش دیلی پاکستان،  
سرانجام بعد از گذشت تقریبا 65 سال مشخص شد که عامل اصلی ترور اولین 
نخست وزیر پاکستان، آمریکا بوده است. طبق این گزارش وزارت کشور آمریکا 
در گزارشی فاش کرده »لیاقت علی خان« روابط عمیقی با ایران برقرار کرده 
بــود. این در حالی بود که آمریکا ذخایر نفتی ایران را به طور انحصاری برای 
خودش می خواســت و حاضر نبود این منبع مهم انرژی را با کشــوری چون 
پاکستان تقسیم کند. در این گزارش آمده است:»هری ترومن«رئیس جمهور 
وقت آمریکا  در تماس تلفنی با »لیاقت علی خان« از وی خواســت چاه های 
نفت ایران را برای واشنگتن اجاره کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین تاکید 
می کند که نخست وزیر پاکستان باید قبل از اینکه کشورهای غربی و اروپایی 
با ایران قرارداد نفتی امضاء کنند چاه های نفت این کشور را اجاره کند. »لیاقت 
علی خان« هم در پاسخ به درخواست رئیس جمهور آمریکا می گوید، نمی تواند 
با سوءاستفاده از اختیارات خود به ایران خیانت کند و چاه های نفت این کشور 
را در قبال یک مبلغ ناچیز در اختیار واشــنگتن قرار دهد. »هری ترومن« در 
یــک تماس تلفنی دیگر »لیاقت علی خان« را تهدید می کند اما وی پاســخ 

می دهد:»فرد ضعیفی نیست که از تهدید آمریکا بترسد.«
طبق گزارش وزارت کشــور آمریــکا، »لیاقت علی خان« در پاســخ به 
تهدیدهای »ترومن« دســتور می دهد ظرف 24 ســاعت تمام جنگنده های 
آمریکایی پایگاه های هوایی پاکستان را ترک کنند. سرانجام فردی به نام »اکبر« 
به دستور آمریکا در 16 اکتبر سال 1951 با شلیک چند گلوله »لیاقت علی 
خان« را در منطقه کمپانی باغ واقع در شهر راولپندی ترور می کند. »اکبر« 
نیز در تیراندازی متقابل محافظان نخست وزیر پاکستان کشته می شود و راز 
حامیان پشــت پرده خود را به گور برد اما ســرانجام وزارت کشور آمریکا در 
گزارش های خود پرده از این راز برداشــت. کارشناسان بر این باورند که ترور 
»لیاقــت علی خان« به علت کنار نیامدن با آمریکا و حفظ دوســتی با ایران 
اهمیت زیادی دارد و باید با پند گرفتن از این واقعه نگذاشت تاریخ تکرار شود.

پرونده

آغاز شمارش معکوس برای عملیات موصل
عشایر سنی به حشدالشعبی پیوستند

ارتش عراق به اســتان نینوا منتقل 
شــده اند؛ نیروهای بسیج مردمی نیز 
علی رغم میل آمریکا، در این عملیات 

حضور پررنگ خواهند داشت. 
طی روزهای اخیر حدود 4000 
نفر از عشایر منطقه استان نینوا، که 
همه از برادران اهل سنت هستند، به 

بسیج مردمی پیوسته اند تا در عملیات 
موصل شرکت کنند. ورود این نیروها 
به شاکله بسیج مردمی، جلوی هرگونه 
بهانه و اتهام زنی آمریکا و عربستان را 
می گیرد. این کشورها مدعی هستند 
که بســیج مردمی یک گروه مسلح 

شیعی است.

عشایر اهل سنت و پیروان دیگر 
مذاهب عراق نیز تاکنون در عملیات 
آزادسازی مناطق مختلف این کشور از 
اشغال داعش نقش داشته اند.هم اکنون 
حلقه محاصره عناصر داعش در موصل 
هر روز تنگ تر می شود و فرماندهان 
ارتش عراق 13 گذرگاه را برای خروج 

خانواده ها از موصل در نظر گرفته اند.
براساس گزارش شبکه »العراقیه«،  
موصل  در  حاضــر  تروریســت های 
هم اکنــون در تــرس و وحشــت به 
ســر می برند. تعداد زیــادی از این 
تروریســت ها طی ماه هــای اخیر از 
اســتان االنبار فرار کرده و به ســایر 
تروریست ها در موصل پناه آورده اند.

همزمــان با تحــرکات نیروهای 
مســلح عراق در موصل، در اســتان 
غربــی »االنبار« هــم واحدهایی از 
ارتش، عشــایر و بســیج ملی پشت 
دروازه های فلوجه مســتقر شــده و 
منتظر فرمان حمله از جانب »حیدر 
عبادی« نخســت وزیر عراق هستند. 
فلوجه هم اکنون تحت اشغال داعش 
قــرار دارد. دیروز در اســتان االنبار 
همچنیــن، جنگنده های ائتالف ضد 
داعش با حمله به پایگاه تروریست ها 
در منطقه »کرطان«، 15 تروریست را 

به هالکت رساندند.

اصالحات در کابینه عبادی
به گزارش ایسنا، »ولید الحلی« 
مشــاور نخست وزیر عراق اعالم کرد، 
پرونــده 18 وزیــر  و 100 مدیــر و 
مسئول دستگاه های دولتی به اتهام 
فساد، به دستگاه قضایی ارجاع شده 
اســت. وی همچنیــن از جناح های 
سیاســی در عراق خواســت وزیران 
شایســته و حرفه ای به نخست وزیر 

معرفی کنند.
»عباس البیاتی« نماینده پارلمان 
و عضــو فراکســیون »ائتالف ملی« 
نزدیک به »حیدر عبادی« هم اعالم 
کــرده، کابینه عبادی طــی دو ماه 
آینده تغییر خواهد کرد. وی گفت که 
اصالحات در دولت می بایستی زودتر 

از اینها صورت می گرفت.
جمعه هفته گذشــته بسیاری از 
شهرهای بزرگ عراق شاهد تظاهرات 
مردم بود؛ تظاهرکنندگان خواســتار 
انجام اصالحات در دولت شده بودند.

نزدیک تر از هر زمانی شــده است. به 
گزارش ایرنا، رسانه های صهیونیستی 
با تاکید بر این که رژیم های سعودی 
و اســرائیل بیش از هر زمان دیگری 

به هم نزدیک شــده اند، اعالم کردند 
کــه »موشــه یعلــون« وزیر جنگ 
رژیم صهیونیستی و شاهزاده »ترکی 
الفیصل« رئیس سابق دستگاه امنیتی 

سعودی در کنفرانس امنیتی مونیخ 
بــا یکدیگر دســت دادنــد و خوش 
وبش کردند. رسانه های صهیونیستی 
افزودند که دســت دادن »یعلون« و 

»ترکی الفیصل« در پایان سخنرانی 
وزیر جنگ اســرائیل در جلســه ای 
پیرامون موضوع خاورمیانه در جریان 
امنیتی مونیــخ صورت  کنفرانــس 
گرفت. انتشار این تصاویر مثل بمب 
در رسانه ها صدا کرده است.»یعلون« 
در این سخنرانی در مورد روابط بین 
رژیم صهیونیستی و سعودی و دیگر 
کشورهای عربی حرف زد و گفت که 
این روابط فعال به یک روابط رسمی 

دیپلماتیک تبدیل نشده است.
 وی افزود:»اســرائیل بــه دنبال 
کانال هایی برای گفت وگو با کشورهای 
عربی سنی همسایه است و من از مصر 
و اردن فقط ســخن نمی گویم، بلکه 
منظورم کشورهای عرب حوزه خلیج 
فارس و کشورهای شمال آفریقا است 
اما متاسفانه از نمایندگان این کشورها 

االن کسی اینجا نیست تا این سخن 
مرا بشــنوند.« وزیر جنگ اســرائیل 
تاکید کرد:»برخی کشورهای عربی به 
طور آشکار با ما دست نمی دهند اما 
ما آنها را در نشست هایی در اتاق های 
دربســته مالقات می کنیم.«!از سوی 
نخست وزیر  نتانیاهو  »بنیامین  دیگر 
اسرائیل اعالم کرد، بیشتر کشورهای 
عربــی، اســرائیل را همپیمان خود 

می دانند نه دشمن. 
»نتانیاهو«  صریــح  اعتراف  این 
بیانگر عمق خیانت کشورهای عربی به 
مسئله فلسطین است.برخی تحوالت 
در منطقه خاورمیانه از جمله پیروزی 
مقاومت علیه تروریست های تکفیری 
و رژیم صهیونیســتی باعث شــده 
روابط پنهان مرتجعین عرب با رژیم 
کودک کش صهیونیستی علنی شود.

زد و خورد شدید بین انقالبیون و نظامیان آل خلیفه در پنجمین سالروز انقالب بحرین

اعتراض ها زمانی به خشونت کشیده 
شد که مأموران آل خلیفه به همراه 

شــبه نظامیــان به راهپیمایــی آرام 
انقالبیون یورش بردند. انقالبیون برای 

مقابله با حمــالت اقدام به آتش زدن 
الستیک و پرتاب سنگ و بطری کردند. 

بنابر اعالم مرکز حقوق بشــر بحرین 
تعدادی از مجروحان کودک هستند و 
برخی از افراد نیز از ترس دستگیری و 
بازداشت حاضر به مراجعه به درمانگاه 
نشده اند.تظاهرکنندگان به رغم فضای 
شدید امنیتی در منامه و دیگر شهرهای 
بحرین شعارهایی علیه آل خلیفه سر 
می دادند و یکصدا سرنگونی این رژیم 
را خواستار شدند. در سالروز انقالب 14 
فوریه اکثر مغازه ها تعطیل و مردم به 
خیابان ها آمده بودند تا بر تداوم انقالب 
تا تحقق کامل خواســته های مردمی 
تأکید کنند. منابع بحرین تأکید کردند 
که روز یکشنبه 46 تظاهرات در مناطق 
مختلف بحرین برگزار شد. در خصوص 
شــمار تظاهرکنندگان بازداشتی نیز 
اعالم شــده، دستکم 21 نفر دستگیر 

شده اند. مقامات بحرینی چهار خبرنگار 
آمریکایــی را هــم که برای پوشــش 
تظاهــرات پنجمین ســالروز انقالب 
14 فوریــه به این کشــور آمده بودند 
بازداشت کرده اند. بحرین از 14 فوریه 
2011 شاهد انقالب مردمی علیه رژیم 
آل خلیفه است. مردم خواستار آزادی، 
برقراری عدالــت، رفع تبعیض و روی 
کارآمدن نظامی منتخب در کشورشان 
هستند. حمایت های مرتجعین عرب، 
انگلیــس و آمریــکا در کنــار انفعال 
ســازمان های بین المللی مدعی دفاع 
از حقوق بشــر باعث شده آل خلیفه با 
خیالی آســوده به مدت 5 سال اقدام 
به سرکوب و قتل عام معترضانی کند 
که تنها خواسته آنها یک »انتخابات« 

ساده است.

سخنرانی رهبر تروریست های سوری در پارلمان اسرائیل!
دهد. وی همچنین از صهیونیست ها 
خواسته یک بیمارستان صحرایی در 
ســوریه برای درمان تروریست ها دایر 
کند.بر اســاس این گــزارش اللبوانی 
از مقامــات رژیم اســرائیل به خاطر 
مداوای صدها مخالف مسلح سوریه نیز 
تشکر کرده و از آنها درخواست کرده 
حمایت ها را از »مخالفان مســلح« تا 
ســرنگونی دولت »بشــار اسد« ادامه 
دهند.این رهبر تروریســت های فعال 
در ســوریه همچنین با »ایوب کارا« 
معاون وزیــر همکاری های منطقه ای 
رژیم صهیونیســتی دیدار و گفت وگو 
کرده اســت. این سومین بار است که 
اللبوانــی جهت دیدار با ســران رژیم 
صهیونیســتی، به فلســطین اشغالی 
می رود و صهیونیست ها نیز هیچ ابایی 
از انتشــار اخبار و تصاویر این دیدارها 
ندارند.اللبوانی شــنبه گذشته نیز در 

اسرائیل با رهبران سازمان های اصلی 
یهــودی فعال در آمریــکا دیدار کرد 
و در کنفرانــس این یهودیان، پس از 
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی، دومین سخنران بوده 
اســت.وی در حالی وارد فلســطین 
اشغالی شــد که پیروزی های پی در 
پی ارتش سوریه، آینده تروریست های 

فعال در این کشــور را با ابهام مواجه 
کرده اســت. همیــن وضعیت بغرنج 
تروریســت ها باعث شــد که »موشه 
یعلون« وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
نیز طی بیانیه ای اعالم کند، وضعیت 
در ســوریه »بســیار پیچیده« است. 
وی در این بیانیه افزود: »ســوریه ای 
که ما می شناســیم، در آینده نزدیک 

یکپارچگی خود را از دست می دهد.«
»رام بن باراک« مدیر کل وزارت 
اطالعات رژیم صهیونیستی هم گفت: 
»تقسیم ســوریه تنها راه حل ممکن 
برای این کشور اســت.«این دو مقام 
رژیم صهیونیستی گفتند، سوریه باید 
تحت کنترل گروه هایی که در مناطق 
مختلف آن به ســر می برند، تقســیم 
شــود! این اظهارات نشان می دهد که 
صهیونیســت ها خواب تــازه ای برای 
با  سوریه دیده اند.یعلون در گفت وگو 
روزنامه آلمانی »ولت« گفت، ایران پس 
از توافق هســته ای، به خوبی توانست 
در منطقــه اعمال نفــوذ کند. وی به 
این روزنامه درباره ســوریه نیز گفت: 
این تصور که ســوریه بار دیگر کشور 

یکپارچه شود، تصوری واهی است!
آن دیــدار و ایــن موضع گیری 
به خوبی نقش رژیم صهیونیســتی 

در پیدایــش وضعیت فعلی حاکم بر 
خاورمیانه را نمایان می ســازد. رهبر 
انقــالب روز یکشــنبه در دیــدار با 
رئیس جمهور غنا به این مسئله اشاره 
فرمودنــد.از منطقه »الســویدا« در 
درون خاک سوریه نیز خبر رسیده، 
نیروهــای امنیتی و ارتش ســوریه 
مقادیر زیادی سالح و مهمات ارسالی 
رژیم صهیونیستی برای تروریست ها 
را کشــف و ضبــط کردند.حمایت 
از تروریست های سوری در  اسرائیل 
حال حاضر به امری آشــکار تبدیل 
شــده است و بســیاری از رسانه ها و 
کارشناسان درباره ابعاد این حمایت ها 
خبر و گزارش منتشر می کنند طوری 
که امــروز کمتر کســی وجود دارد 
پیونــد گروه های تکفیــری با رژیم 
انگلیس را  صهیونیســتی، آمریکا و 

رد کند.

عکسی که خبر اول رسانه های دنیا شد
پیوند رسمی آل سعود و اسرائیل

 دبیر کل سازمان  عفو بین الملل:

غرب، عامل اصلی جنگ ها و ناآرامی ها 
در سراسر جهان است

نخست وزیر  اولمرت،  ایهود 
به  که  رژیم صهیونیستی  سابق 
برخی  و  رشــوه  دریافت  اتهام 
مســائل دیگر به 19 ماه زندان 
محکوم شــده بود، روز گذشته 

راهی زندان شد.
اولمرت در جریان فساد در پرونده 
بزرگ »هولیلند« در قدس اشــغالی 
طی ســال های 1993 تا 2003 که 
شــهردار قدس بود به 18 ماه زندان 
محکوم شــد و هفته گذشته که به 
دادگاه احضار شده بود به دلیل مختل 
کردن فعالیت دستگاه قضایی رژیم 
صهیونیستی یک ماه دیگر به مدت 

حبس او اضافه شد.
اولمرت قصد داشــت ســردفتر 
ســابق خود را قانع کند که علیه او 
شــهادت ندهد. اولمرت بــه زندان 
»معســیاهو« در »رملــه« واقع در 
فلسطین اشغالی منتقل شد تا مدت 
حبس خود را در کنار »موشه کاتساو« 
نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی 
سپری کند. کاتســاو به اتهام تجاوز 
جنســی به 7 ســال زندان محکوم 

شده است.
برخــی دیگر از مقامــات رژیم 
صهیونیستی از جمله وزیر امور داخلی 
بهداشت  وزیر  رژیم صهیونیســتی، 
و رهبر حزب شــاس به اتهام جرایم 
جنسی و فســاد به حبس محکوم و 

در این زندان به سر برده اند.
افزایش آمار شهدای فلسطینی

در درگیری های دو روز گذشته 
و  صهیونیســت  نظامیــان  میــان 
فلسطینیان معترض در بیت المقدس، 
جنین و بیت لحم پنج فلســطینی 
دیگر به شــهادت رســیدند. اکنون 
تعداد شهدای انتفاضه قدس به 185 
نفــر و مجروحان نیز به 23 هزار تن 

رسیده است. 
دو جوان فلسطینی 15 ساله در 
جنین، یک جوان 17 ســاله در بیت 
لحم و دو جوان دیگر در قدس اشغالی 

به شهادت رسیده اند.
اما، در درگیری روز گذشته میان 
شهروندان فلسطینی با نظامیان رژیم 
صهیونیستی در جنوب رام اهلل نیز پنج 

جوان فلسطینی زخمی شدند.
گلوله های  بــا  صهیونیســت ها 
ممنوعه »توتو« فلسطینیان را هدف 
قرار دادند. »توتو« نوعی گلوله جنگی 
اســت که به هنگام اصابت به بدن، 
مجروحیت های بســیار عمیق ایجاد 
می کند کــه غالباً منجــر به مرگ 

می شود.
وضعیت وخیم اسیر فلسطینی

خبر دیگر اینکه دادستانی نظامی 
رژیم صهیونیســتی درخواست اسیر 
فلسطینی را که اعتصاب غذایش در 

ایهود اولمرت به جرم فساد
راهی زندان شد

آستانه ورود به سه ماهگی است برای 
انتقال به بیمارستانی در کرانه باختری 

رد کرده است.
القیــق« روزنامه نگار  »محمــد 
فلسطینی که در اعتراض به بازداشت 
غیرقانونی خود نزدیک به ســه ماه 
است که اعتصاب غذا کرده. در شرایط 
جسمانی بسیار وخیمی به سر می برد.

جمعــه گذشــته از اســرائیل 
درخواست شده بود که محمدالقیق 
را از بیمارستان »العفوله« به یکی از 
بیمارستان های رام اهلل انتقال دهند تا 

مداوا شود.
آزادگان  و  اســیران  هیئــت 
فلســطینی اعــالم کرده کــه این 
مخالفت، تصمیمی سیاسی برای رها 
کردن محمد القیق است تا در همین 

حال جان بدهد.
تصادف مرگبار

 برای صهیونیست ها
در حادثه تصــادف یک اتوبوس 
نظامیان  و  شهرک نشــین ها  حامل 
صهیونیست با یک کامیون فلسطینی 
هفت نفر از سرنشینان اتوبوس کشته 
و بیش از 25 نفر دیگر زخمی شدند.

بــه گــزارش فارس بــه نقل از 
خبرگزاری فلســطینی »سما«، این 
حادثه روز یکشــنبه در جاده میان 
»الرمله« و منطقه شهرک نشین واقع 
در غرب »رام اهلل« رخ داد. حال 8 نفر 
از مجروحان وخیم گزارش شده است.
هنوز مشخص نیســت که این 
حادثــه رانندگی عمدی بوده یا خیر 
با این حال پلیس رژیم صهیونیستی 
احتمال می دهد که راننده قصد انجام 
عملیات شهادت طلبانه را داشته است 
به ویژه اینکــه در اتوبوس نظامیان 

صهیونیست حضور داشتند.

وزارت خارجه دولت دمشق اعالم کرد، واحدهایی از ارتش ترکیه وارد 
خاک سوریه شده اند، اظهاراتی که بالفاصله از سوی آنکارا رد شد.

به گزارش ایسنا، وزارت خارجه سوریه طی بیانیه ای اعالم کرد، »حدود 100 تن 
از نیروهای مسلح به همراه 12 خودروی زرهی که به نظر می رسد از نیروهای ارتش 
ترکیه هســتند از طریق گذرگاه مرزی »باب السالمه« وارد خاک سوریه شدند.« در 
این بیانیه آمده است: »تجاوز مکرر ترکیه به سوریه، نقض حاکمیت این کشور و مغایر 

با قطعنامه ها و قوانین بین المللی است.«
در پی انتشــار این بیانیه، »عصمت یلماز« وزیر دفاع ترکیه، مدعی شــد که این 
کشــور به ســوریه نیرو اعزام نکرده است و تصمیم به چنین اقدامی نیز ندارد. با این 
حــال، وی اعتراف کرد که ارتش ترکیه پایگاه های حزب اتحاد دموکراتیک کردهای 
سوریه را مورد حمله قرار داده است.این در حالی است که خبرگزاری رویترز از کشته 

شدن یک سرباز ترکیه ای طی درگیری های مرزی با سوریه خبر داد.
این خبر می تواند خبر وزارت خارجه سوریه در مورد تجاوز نیروهای ترک را تایید 
کند.ارتش ترکیه شنبه گذشته مواضع ارتش و کردهای سوریه را هدف گلوله های توپ 
قرار داد و بیش از 30 نفر را کشت. در پی این واقعه، ایاالت متحده و فرانسه از ترکیه 
خواستند حمله به کردهای سوری را متوقف کند. یکشنبه نیز وزارت خارجه فرانسه 

با انتشار بیانیه ای، از آنکارا خواست گلوله باران مناطق شمال سوریه را متوقف کند.
نمایندگان وابسته به احزاب مخالف در پارلمان ترکیه هم مخالفت خود را با هرگونه 
مداخله احتمالی ارتش ترکیه در خاک سوریه را اعالم کردند. این تجاوزات در حالی 
صورت می گیرد که ترکیه و عربســتان مدتی است دم از لشکرکشی به خاک سوریه 
می زنند.هرچند طی 48 ساعت گذشته کشورهایی مثل عربستان، ترکیه و آمریکا در 
ارتباط با اعزام نیرو به سوریه چیزی نگفتند، ولی دولت قطر اعالم کرد، اگر عربستان 

بخواهد، دوحه در اعزام نیروی زمینی به سوریه مشارکت می کند.
اما »عبداللطیف عبید« معاون دبیر کل اتحادیه عرب اعالم کرد، این اتحادیه در 

مورد دخالت نظامی در سوریه تصمیمی نگرفته است.
در پی پیروزی های اخیر ارتش ســوریه در شــمال این کشور و در محاصره قرار 
گرفتن تروریست ها در شهر حلب، عربستان اعالم کرد به سوریه نیرو می فرستد، اما 
مقامات ریاض با ارزیابی دقیق اوضاع، از این تصمیم خود منصرف شــدند. در عوض، 
ترکیه سیاست تجاوزات مرزی و گلوله باران مواضع کردهای همپیمان دولت سوریه 

و مواضع ارتش این کشور را در پیش گرفته است.
ترکیه چند ماه قبل نیز صدها نفر از نظامیان خود را به اســتان »نینوا«ی 
عراق اعزام کرد. اقدامی که اعتراض شــدید بغداد را در پی داشت. ترکیه هنوز 
این نیروها را در استان نینوا حفظ کرده است.هرچند حامیان خارجی تروریسم 
فعال در ســوریه همه تالش خود را این روزها به کار گرفته اند تا ارتش ســوریه 
را از آزادســازی شــهر »حلب« بازدارند، ولی به نظر می رسد که این عملیات به 

زودی آغاز می شود.
اندیشــکده آمریکایی  »واشنگتن« با اشــاره به اهمیت عملیات فوق، اعالم کرده 
»آزادســازی حلب، شکست مهمی برای آمریکا، عربســتان و ترکیه در برابر ایران و 
روسیه خواهد بود.«این اندیشکده آمریکایی،  آزاد شدن حلب را معادل شکست بزرگ 

آمریکا در خاورمیانه دانست.
تحوالت میدانی

اما نیروهای ارتش ســوریه عالوه بر استان حلب، دیروز در استان های »الذقیه«، 
»حمص« و »حماه« مناطق جدیدی را از کنترل تروریست ها آزاد کرده و در »دیرالزور«، 
دســت کم 100 تروریســت  را از پای درآوردند. در استان »رقه« نیز نیروهای ارتش 

توانستند ارتفاعات راهبردی غرب این استان را آزاد کنند.
سایر رویدادها

* »مدودوف« نخست وزیر روسیه گفت، تهاجم زمینی به سوریه باعث یک جنگ 
تمام عیار خواهد شد. وزیر خارجه روسیه نیز چند روز پیش مداخله زمینی همپیمانان 

آمریکا در سوریه را باعث وقوع جنگ جهانی سوم دانسته بود.
*»ســید هاشم صفی الدین« رئیس شــورای اجرایی حزب اهلل لبنان تاکید کرد، 
تهدیدهای آمریکا، ترکیه و عربســتان هیچ تاثیری بر اراده ســوریه و همپیمانان این 

کشور ندارد.
* دولت مصر به درخواســت عربســتان در مورد مشــارکت در حمله زمینی به 

سوریه، پاسخ منفی داد.

تجاوز نظامی ترکیه این بار به خاک سوریه
 دمشق تایید و آنکارا تکذیب کرد

عربستان
السفیر: مجتهد ، شاهزاده ناراضی سعودی در تازه ترین افشاگری خود 
گفته پیمانکاران عربستانی نامه ای اعتراض آمیز به پادشاه سعودی نوشته 
و اعالم کرده اند که 6 ماه اســت حقوق خــود را نگرفته اند و قصد دارند 
اعتصاب کنند و دســت  از کار بکشــند. آل سعود به دلیل کاهش عمدی 
قیمت نفت که با هدف ضربه زدن به ایران صورت می گیرد، دچار بحران 

جدی مالی شده است.

امارات
ســی. ان. ان: دستگاه قضایی امارات سه نفر را به خاطر »حمایت« از 
انصاراهلل یمن به 10 ســال زنــدان و انفصال از کار دولتی محکوم کرده 
اســت! امارات از 26 مارس 2015 در ائتالف تحت رهبری عربستان به 

یمن شرکت دارد.
کره شمالی

تسنیم: رهبر کره شمالی به دولت این کشور ماموریت داده تا علی رغم 
تهدید و تحریم ها، ماهواره های بیشتری را به فضا پرتاب کند.

روسیه
روزنامــه بیلــد: دبیر کل ناتو تاکید کرده بدون روســیه نمی توانیم 
درگیری های بزرگ دنیا را حل کنیم. وی در عین حال اظهار داشته، ناتو 

در برابر تهدیدات اتمی روسیه دست روی دست نمی گذارد.

لیبی
اسکای نیوز: شورای ریاستی لیبی از تشکیل دولت جدید که شامل 
تنها 13 وزیر اســت و دولتی کوچک محسوب می شود خبر داده است. 
نخســت وزیر دولت توافق ملی لیبی پیشتر کابینه خود را براساس 30 
وزیر اعالم کرده بود اما پارلمان به آن رای اعتماد نداد و خواهان کاهش 

تعداد وزرا شد.
لبنان

ایرنا: رســانه های صهیونیســتی با اعتراف به اینکه »دفاع هوایی و 
رادارهای پیشرفته حزب اهلل به خطری جدی برای جنگنده های اسرائیل 
تبدیل شده اند« نوشتند که خلبانان جنگنده های اسرائیلی هنگام پرواز 

در آسمان لبنان وحشت می کنند.


