حزباهلل لبنان مداخالت خارجی را
مانع اصلی انتخاب رئیسجمهور دانست

حزباهلل لبنان علت تاخیــر در انتخاب
رئیسجمهور را دخالت برخی از «کشورهای
بزرگ» دانست.
شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزباهلل لبنان
تاکید کرد ،پرونده ریاستجمهوری ریشه لبنانی ندارد
بلکه گره مربوط به دخالت برخی از کشورهای بزرگ
است که با آمدن یک رئیسجمهور مناسب و قدرتمند
مخالفت میکنند.به گزارش تســنیم ،وی افزود :تا
یکشنبه اول شهریور ۱۳۹۴

زمانی که این گره باز نشود به نظر میرسد که ما در
برابر یک دوره طوالنی خأل قدرت خواهیم بود .و این
بسیار تاسفبرانگیز است که از سوی مسئوالن هیچ
تسریعی برای حل پرونده ریاستجمهوری نمیبینیم.
شــیخ نعیم قاســم این را هم گفت که «رژیم
صهیونیستی به خوبی میداند حزباهلل برای مقابله
با هرگونه اقدام حماقتآمیز احتمالی از سوی رژیم
صهیونیستی آماده است».

 ۸ذیقعده 1436

 ۲۳آگوست 2015

بالتیمور
پایتخت قتل در آمریکا

رشد فزاینده آمارهای مربوط به قتل و کشتار در شهر بالتیمور آمریکا
( چه از ســوی پلیس نژادپرست و چه از سوی جانیان و آدمکشان) این
شهر را تبدیل به «پایتخت قتل در آمریکا» کرده است.
پلیس نژادپرســت آمریکا طی ماههای گذشــته سیاه پوستان زیادی را در
شهرهای مختلف این کشور به بهانههای واهی و در حالی که غیرمسلح بوده اند
به قتل رسانده است .در این بین جانیان و آدمکشان نیز بیکار ننشسته و به قتل
مردم و به ویژه سیاهان میپردازند.
گزارشها در همین ارتباط حاکی است از اول سال میالدی تاکنون  ۲۰۸مورد
قتل در نیویورک به ثبت رســیده و این در شرایطی است که این رقم برای شهر
«بالتیمور» که مرکز اعتراضات ضد نژادپرســتی طی ماههای اخیر بوده به بیش
از  ۲۱۳مورد رسیده است.
درهمین رابطه خبر گزاری تســنیم به نقل از اسپوتنیک نوشت« :در حالی
که جمعیت نیویورک بیش از  8/4میلیون نفر است ،جمعیت بالتیمور به کمتر از
 ۶۲۰هزار نفر رسیده است ،این بدان معناست که نرخ قتل و کشتار در نیویورک
به  2/5در ۱۰۰هزار رســیده اســت ولی این رقم در بالتیمور به  ۳۴در ۱۰۰هزار
نفر بالغ شده است».
البتــه از نظر تعــداد موارد قتل« ،شــیکاگو» با  ۲۸۴مــورد قتل همچنان
«مرگبارترین شهر آمریکا» به شمار میرود ولی با توجه به جمعیت  2/7میلیون
نفری این شهر نرخ قتل و کشتار در شیکاگو نیز به کمتر از  10/4در ۱۰۰هزار نفر
رسیده است که این رقم یکسوم نرخ قتل و کشتار در بالتیمور است.
رسانههای خبری آمریکا میگویند ،تعداد موارد قتل و آدمکشی در بالتیمور
طی ماه جوالی( تیرماه) به بیش از  ۴۰مورد رسیده است که این باالترین سطح
در  ۴۵ســال گذشته به شــمار میرود .همین امر بالتیمور را به «پایتخت قتل»
آمریکا تبدیل کرده است.
خبر دیگر از آمریکا اینکه ،جنبش «حمایت از زندگی سیاهپوستان آمریکایی»
با معرفی «کمپین صفر» ،طرحی را برای از بین بردن رفتارهای خشن آمریکا ارائه
کرده است که شامل استفاده از دوربینهای خاصی بر روی لباس ماموران پلیس
بــرای ضبط رفتارهای آنها ،نظارت جامعه ،ارتقای آموزش ماموران پلیس و پایان
دادن به نظامیگری ماموران پلیس بوده است.
براساس نظرسنجی مشترک «سی.ان.ان» و مؤسسه «او.آر.سی» ،بیش از یک
سوم آمریکاییها از این جنبش حمایت کردهاند .جامعه آمریکا مدتهاست از یک
«نژادپرستی عمیق» رنج میبرد .پلیس نژادپرست آمریکا مدتی است با قتل سریالی
رنگین پوستان ،گوشهای از وجود چنین واقعیت تلخی را به نمایش میگذارد.

لباس مضحک امیر سابق قطر
سوژه رسانهها شد

لباس نامناسب و مضحک امیر پیشین قطر در سفر تفریحی به یکی
از شهرهای کرواسی سوژه رسانهها و مطبوعات شده است.
امیر ســابق قطر که در دوران حکومتش جز با لباس عربی دیده نمیشــد و
به ندرت گاهی کت و شلوار میپوشید ،اکنون فارغ از تمامی تشریفات حکومتی
«شلوارک» و «تیشرت» به تن کرده و با قایق تفریحی به گشت و گذار میپردازد،
مسئلهای که مدتی است به سوژه داغ رسانهها تبدیل شده است.
روزنامه دیلی میل در گزارشی تصویری با نگاهی «طنزآلود» به شیوه پوشش
«شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی» امیر سابق قطر پرداخت و نوشت« :آیا همه اموالت
را برای خرید قایق گرانقیمتت هزینه کردهای؟» در این گزارش آمده است «امیر
ســابق قطر پس از آنکه با قایق خود به کرواســی رسید به گشت و گذار در شهر
دبرونیک در ساحل جنوبی این کشور پرداخت و»...
روزنامه دیلی میل با اشاره به اینکه امیر سابق قطر در این تصاویر با تیشرت و
شلوارک سبز رنگ دیده میشود ،نوشت« :فردی که از سالهای  1995تا 2013
بر قطر حکومت کرد تصمیم گرفته با لباس غیر رسمی به گشت و گذار در شهر
بپردازد ،این اتفاق بر خالف روند طبیعی پوشش او در دوران حاکمیت بر قطر است».
گفتنی است ،شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی ،حدود  2سال پیش به طور ناگهانی
از قدرت کنار کشید (بخوانید از سوی آمریکا برکنار شد) و بالفاصله تمیم بن حمد
آل ثانی بر جای او تکیه زد.

چهار سوی پنج قاره
زنان عربستان باالخره رای دادند

زنان عربستانی دیروز برای نخستینبار در تاریخ معاصر این کشور ،پای
صندوقهای رای رفتند تا به کاندیداهای شــهرداری رای بدهند .شماری
از کاندیداهای انتخابات دیروز نیز زن بودند .علیرغم این رایگیری30 ،
درصد مجموع  284شــهرداری عربستان توسط شاه این کشور منصوب
میشوند! زنان در عربستان حتی اجازه رانندگی هم ندارند.

رزمایش چین و روسیه

روســیه و چین دیروز رزمایش مشــترک دریایی خود را در آبها و
حریم هوایی ژاپن آغاز کردند .در این رزمایش هفت روزه 22 ،ناو ،حدود
 20هواپیمــا و بیش از  500نیروی تفنگدار دریایی حضور دارند .چین و
روســیه با ژاپن اختالف ارضی دارند .جزایر «کوریل» و جزایر «دیائوکو»
علت این اختالف است.

احترام کیسینجر به روسیه

«هنری کیســینجر» وزیر خارجه اسبق آمریکا ،از مقامات این کشور
خواست ،روسیه را به عنوان «یک قدرت بزرگ» به رسمیت بشناسند .وی
گفت ،ایاالت متحده میتواند نیازهای خود را با نگرانیهای روسیه آشتی
دهد .روابط دو کشور طی سالهای اخیر تیره شده است.

هالکت نفر دوم داعش

کاخ ســفید اعالم کرد ،پهپادهای آمریکایی خودروی حامل «فاضل
احمد الحیالی» معروف به «حاجی معتز» را در حومه شهر موصل عراق با
موشــک هدف قرار داده و وی را کشتهاند .به گفته منبع فوق ،این حمله
 27مرداد رخ داده است .سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اعالم کرد،
الحیالی معاون ارشد سرکرده داعش بود.

تظاهرات در عراق

هزاران نفر از مردم استانهای بغداد ،بصره ،بابل و مناطق دیگر عراق،
با برگزاری مجدد تظاهرات ،خواستار محاکمه مقامات فاسد و بهبود اوضاع
خدماترسانی به شهروندان شدند .اخیرا «حیدر عبادی» نخستوزیر عراق،
الیحهای را در ارتباط با مبارزه با فساد ،به مجلس این کشور ارائه داده،
که البته با اجماع آرای نمایندگان تصویب شده است.

حمایت سیاهپوستها از فلسطین

حکم 19رهبر برجسته اخوانالمسلمین مصر
از اعدام به حبس ابد کاهش یافت

بیش از  1100سیاهپوســت برجســته از  25کشور جهان با امضای
بیانیهای ،همبستگی و تعهد خود را نسبت به آرمان فلسطین اعالم کردند.
در این بیانیه ،رفتار اسرائیل در سرزمینهای اشغالی ،معادل نژادپرستی
دانسته شد.

رژیــم مصــر حکم «محمــد بدیــع» رهبر
اخوانالمسلمین و  18تن دیگر از رهبران این گروه
را در پرونده «یورش به مرکز پلیس پورت سعید» از
اعدام به حبس ابد تقلیل داد.
به گزارش تسنیم  ،دادگاه جنایی پورت سعید« ،محمد
بدیع» را در قضیه معروف به یورش به مرکز پلیس پورت
ســعید به حبس ابد محکوم کرد .بر اســاس این گزارش،
 ۱۸تن دیگر از رهبران برجسته اخوانالمسلمین از جمله
صفحه آخر

شماره ۲۱۱۳۸
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گزارش خبری

سازمان ملل هشدار داد
هولوکاست واقعی در یمن

وضعیت بغرنج و اسفناک
مسلمانان یمن که رسانههای
عربــی از آن بــه عنــوان
«هولوکاســت واقعــی» یاد
میکنند باعث شــد سازمان
ملل نسبت به وقوع یک فاجعه
تمامعیار انسانی در این کشور
هشدار دهد.
ســعودیها جنایت را در یمن
به باالترین حد رساندهاند .آخرین
حمله آنها به تعز بیش از  63شهید
و  80زخمــی بر جای گذاشــت.
سازمان ملل نیز در این میان گویا
فقط نقــش نظارهگری را دارد که
نه تنها به مظلوم کمکی نمیکند
بلکه با سکوتش ظالم را همراهی
هم میکند.
شدت جنایات آلسعود در یمن
به حدی اســت که «کیم شریف»
مدیر انجمن موسوم به حقوق بشر
یمن در لندن در گفت وگو با پرس
تی وی گفت« :حمالت عربستان
به یمن همچنان ادامه دارد .نتیجه
این جنگ ،فاجعه انسانی گسترده
در یمن اســت که چیزی کمتر از
هولوکاست نیست.

متاســفانه جامعه بینالمللی
درباره کشتار مردم یمن به دست
سعودیها سکوت کرده است.
باید این سکوت شکسته شود».
از ســوی دیگر «ارتارین کوزین»
مدیر اجرایی برنامه جهانی غذای
ســازمان ملل متحد نیز نسبت به
«اوضاع وخیم انسانی» در یمن و
وضعیت اسفناک مراکز درمانی این
کشور هشدار داد.
بر اســاس آمار منتشره برنامه
جهانی غــذا حــدود  13میلیون
یمنــی ،امنیت غذایی خــود را از
دست دادهاند و پس از کمیاب شدن
آب تمیز و آشامیدنی ،قطع مسیر
سوخت پمپهای آب هم ،بر شدت
ایــن بحران افزوده و قیمت آب در
صنعا نسبت به روز اول جنگ ،سه
برابر شده است.
«استفن اوبرین» معاون دبیرکل
سازمان مل در امور بشردوستانه هم
در این خصوص گفت« :میزان رنج
مردم یمن تقریبــا غیرقابلدرک
اســت .از هر پنج یمنــی ،چهار
نفرشان به کمکهای انسانی نیاز
دارند و حدود 1/5میلیون نفر هم

در داخل این کشور آواره شدهاند».
پیش از این صندوق حمایت
از کــودکان ســازمان ملل متحد
(یونیســف) هم به جنبه دیگری
از اوضــاع این روزهــای یمنیها
پرداختــه و اعالم کرده بود «بیش
از نیم میلیون زن یمنی باردار که
در مناطــق درگیری قرار دارند ،به
دلیل عدم امکان دسترسی به مراکز
درمانی ،در معرض خطر جدی قرار
دارند».
این در حالی است که «بان کی

مون» دبیرکل سازمان ملل بدون
اینکه شهید شــدن صدها نفر در
استان «تعز» به دست هواپیماهای
ســعودی را محکوم کند ،صرفا به
این جمله بسنده کرد که از تعداد
زیاد کشــتهها آگاهیم و افزایش
تنش نظامــی را رد میکنیم .این
موضوع منفعالنه سازمان ملل خشم
یمنیها را برانگیخته است و تاکنون
چندین تظاهرات علیه سازمان ملل
در صنعا برگزار شــده است ،امروز
قرار است مردم یمن علیه سازمان

با اشاره به کسری بودجه  200میلیارد دالری

ملل تظاهرات کنند.

انقالبیون یمن
در ورودیهای نجران

در این بین ،انقالبیون یمن نیز
بیکار ننشستهاند .طبق گزارشهای
منتشر شــده ،انقالبیون یمن به
مرزهای شــهر نجران در جنوب
عربستان رسیدند .به گزارش شبکه
تلویزیونی المنــار ،ورود نیروهای
یمنی بــه مرزهای شــهر نجران
عربستان برخالف تبلیغات برخی
رسانههاســت که میگویند هیچ

نیروی نظامی یمنــی در جنوب
عربســتان حضور ندارد .گزارشگر
المنار با انتشــار تصاویری از شهر
نجران گفــت« :اینجا ورودیهای
شــهر نجران در جنوب عربستان
اســت که یگانهایــی از ارتش و
کمیتههای مردمــی یمن در آن
مستقر شده اند».
برخی منابع خبری نیز اعالم
کردنــد پــس از حملــه ارتش و
کمیتههای مردمی یمن به مواضع
ارتش عربستان در استان جیزان،
نظامیان آل ســعود با پای پیاده
به داخل شهر و مناطق مسکونی
فرار کردند.
نیروهای یمنی همچنین در
چارچوب پاسخ به تجاوز علیه یمن
به حمــات خود به مراکز نظامی
سعودیها در مرزها ادامه دادند و
با موشک و خمپاره مرکز نظامی
صاله و مراکز نظامی رجله و خضرا
و التله را در نجران منهدم کردند.
از سوی دیگر عربستان ،سقوط
یک فروند بالگرد آپاچی خود را در
حومه جنوبی «جــازان» واقع در
جنوب این کشور تایید کرد.

شاهزاده سعودی :محمد بن سلمان نادان عربستان را به ملک خصوصی تبدیل کرده است

نوه پادشاه سابق عربستان
ضمن اشاره به کسری بودجه
 213میلیارد دالری کشورش
اعالم کرد کــه «محمد بن
سلمان» نادان کشور را به ملک
خصوصی خود تبدیل کرده و
در حال غارت بیتالمال است.
عربستان پس از مرگ «ملک
عبداهلل» دوران پرتنشی را گذرانده
است .بالفاصله از همان روزهای
پس از مرگ پادشــاه عربستان،
تصفیه حسابها و جنگ قدرت
در خانــدان ســعودی شــروع و
افشــاگریها علیه یکدیگر آغاز

شد .اخیرا نیز یکی از شاهزادگان
ســعودی با اشــاره بــه ناالیقی
هیئت حاکمه ،از کسری بودجه
باورنکردنی آل ســعود خبر داده
اســت .به گزارش تسنیم به نقل
از پایگاه خبری «العهد»« ،سعود
بن ســیف النصر» نوه «ســعود
بن عبدالعزیز» پادشــاه پیشین
عربســتان با بیــان دالیل واقعی
کسر بودجه شدید عربستان گفت:
«مبلغ کسری بودجه ممکن است
به  ۸۰۰میلیارد ریال( 213میلیارد
دالر) برســد ».وی اعالم کرد ،در
ارتباط با افشاگری در مورد فساد

مالی و اداری «محمد بن سلمان»
وزیر دفاع و جانشین ولیعهد ،یک
بار تهدید به دستگیری شده و بار
دیگر پیشنهادهای مالی دریافت
کرده است.
این شــاهزاده سعودی تاکید
کرد ،یکی از دالیل کسری بودجه
این است که این نادان – محمد
بن ســلمان -کشــور را به ملک
خصوصی خود تبدیــل کرده و
پســتهای عالی را به اطرافیان
یا کســانی داده است که با او در
شرکتها و موسسات مختلف کار
میکننــد .وی گفت« :به وطن و

سعود بن سیف النصر

ملــت و خاندان حاکــم در مورد
خطرات سیاسی و اقتصادی ناشی
از اقدامات «محمد بن ســلمان»

نــادان به عنوان رئیس شــورای
اقتصادی هشدار میدهم».
«ســیف النصر» افــزود« :بر
اساس برآوردها کسری بودجه که
نبایــد از  ۱۴۵میلیارد ریال(38
میلیارد دالر) فراتر میرفت ،اکنون
به  ۵۰۰میلیارد دالر( 130میلیارد
دالر) رسیده است و چه بسا تا زمان
اعالم بودجه آینده به بیش از ۸۰۰
میلیارد ریال( 200میلیارد دالر)
برسد .وی در توضیح این مطلب
تصریح کرد ،دلیل این کســری
بودجــه فراوان فقــط به کاهش
قیمت نفت مربوط نمیشود ،بلکه

لغزشهای اقتصادی و معامالت
بزرگ تسلیحاتی و هزینه جنگ
و دزدیهای دیگــر «محمد بن
ســلمان» نیز در ایــن وضعیت
دخیل است .وی تاکید کرد ،همه
بدانند که فعالیتهای این نادان
در غارت بودجه و ثروتهای کشور
نه متوقف میشــود و نه او قصد
متوقف کردن آن را دارد بلکه وی
در نظر دارد بار کسری بودجه را
به مردم تحمیل کند.
پیش از این نیز شــاهزادگان
سعودی مثل «مجتهد» اقدام به
افشاگریهای مشابه کردهاند.

توافق دو کره برای آغاز گفتوگو «در سطح باال»
همزمــان بــا افزایش
تنشها در شبه جزیره کره،
پیونگیانگ و سئول با انجام
مذاکرات در «سطوح باال»
برای کاهش تنشهای مرزی
موافقت کردند.
تنشها در شبه جزیره کره
طی هفتههای گذشته به شدت
باال گرفت تا جایی که رهبر کره
شمالی با تهدید حمله نظامی
به آمریکا بــه نیروهای نظامی
این کشور آمادهباش داد این دو
حتــی درگیریهای مختصری
نیز با یکدیگــر پیدا کردند .اما
ظاهرا دو طرف تمایلی ندارند که
این تنش بیش از این پیش رود
و بر این اساس تصمیم گرفتهاند
مذاکــرات را بــرای کنترل و
کاهش سطح تنشها آغاز کنند.
به گزارش فارس سئول دیروز

(شــنبه) اعالم کرد« :مذاکرات
میــان رهبران کره شــمالی و
کرهجنوبی در سطح بلندپایه،
پیش از اتمام ضرباالجل تعیین
شده از سوی پیونگیانگ ،آغاز
خواهد شد».
کره شمالی جمعه گذشته از
طریق یکی از نمایندگان خود در
سازمان ملل تهدید کرده بود در
صورتی که کره جنوبی تبلیغات
خود علیه این کشور را متوقف
نکند با اقدام نظامی بسیار شدید
پیونگیانگ مواجه خواهد شد و
چنانچه کرهجنوبی به اولتیماتوم
ما پاسخ ندهد ،واکنش نظامی ما
اجتنابناپذیر بوده و این واکنش
بسیار شدید خواهد بود».
پیش از این ،یک مقام نظامی
ســئول از تماس و گفتوگوی
تلفنی رئیس ســتاد مشترک

ارتش آمریکا با همتای کرهای
خود خبر داده بود .به گفته او،
مارتین دمپسی و رئیس ستاد
مشــترک ارتش کــره جنوبی
بر «لــزوم مقابله و بازدارندگی
در برابر تهدیدات بیشــتر کره
شمالی» تاکید کردند.

یک مقام ارشــد آمریکایی
نیز اعالم کــرد ،ایاالت متحده
رزمایشهای ســاالنه نظامی با
کره جنوبی را پس از وقفه موقت
بر سر درگیری مرزی میان دو
کره از ســر میگیرد« .دیوید
شیر» ،معاون وزیر دفاع آمریکا

با هدف روحیهبخشی به تکفیریها صورت گرفت

در امور شرق آسیا ،اعالم کرد که
رزمایشها در روزهای گذشته
متوقف شد و علت آن این بود
که طرف آمریکایی میخواست
با طــرف کره جنوبــی درباره
تنشهای مرزی هماهنگ شود.
خبرگزاری «یونهاپ » کره

جنوبــی نیز گــزارش داد که
«کره جنوبی برای پاسخ گفتن
به هرگونه اقدامات تحریکآمیز
احتمالی کره شمالی در وضعیت
آمادهباش قرار دارد ».از سوی
دیگر مقامات کره جنوبی اعالم
کردند که کره شمالی تجهیزات
خمپارهای و آتشــباری خود را
به مناطق مرزی منتقل کرده
است.
نمایندگی کره شــمالی در
سازمان ملل هم اوضاع در شبه
جزیره کره را «نتیجه اقدامات
سیاســی و نظامــی خصمانه
نیروهــای نظامی آمریکا و کره
جنوبی خوانــد» و تاکید کرد:
«اوضــاع در این منطقه فاصله
کمی با جنگ دارد لذا از شورای
امنیت درخواست جلسه فوری
کردهایم».

استقرار گسترده تانکها و ادوات جنگی اسرائیل در مناطق مرزی سوریه

ارتشرژیمصهیونیستیبرای
باال بردن روحیه تروریستهای
تکفیری شمار زیادی از نظامیان
و تجهیزات جنگی خود را در نوار
مرزی واقع در بلندیهای اشغالی
جوالن مستقر کرد.
پــس از حمــات هوایی رژیم
صهیونیستی به حومه استان قنیطره
که به شهادت دستکم پنج شهروند
ســوری و زخمی شدن  7تن منجر
شــد خبر میرســد ،ارتــش رژیم
صهیونیستی تعداد زیادی از تانکها
و جنگافزارهای خود را در نوار مرزی
واقع در این منطقه مرزی مســتقر
کرده اســت .ماجــرا از روز جمعه
گذشــته و پس از آن آغاز شــد که
جنگندههای رژیم صهیونیستی یک
خودروی غیرنظامی ســوری را در
منطقه «الکوم در حومه «قنیطره»
ســوریه بمباران کردند که منجر به
شهادت هر  5سرنشین خودرو شد.
رژیم صهیونیستی با اعتراف به
این تجاوز ،ادعــا کرد خودروی یاد
شده حامل نیروهای مقاومت بوده که

اقدام به شلیک  4موشک از منطقه
جوالن سوریه به سمت شهرکهای
صهیونیستی کرده بودند.
به دنبال این ادعاها ،جنگندههای
رژیم صهیونیســتی یکی از مراکز
وابسته به ارتش سوریه را نیز هدف
گرفتند که منجر به شــهادت یکی
از ســربازان و زخمی شــدن  7نفر
دیگر شد.
شــبکه المنار لبنان در همین
رابطه به نقل از منابع سوری تاکید
کرد که هنگ  137ارتش ســوریه
که در روزهــای اخیر نقش موثری
در مقابله با حمالت اخیر تکفیریها
بــه درعا و قنیطره ایفــا کرده بود،
هدف بمباران صهیونیســتها قرار
گرفته اســت تا بدین وسیله روحیه
گروههــای تروریســتی را افزایش
دهنــد .طــی روزهای گذشــته،
فرماندهــان گروههای تروریســتی
خواستار بهرهگیری از پوشش هوایی
صهیونیســتها و حملــه به مراکز
نظامی ارتش سوریه در قنیطره شده
بودند.در بحبوحه این تحوالت خبر

رسید ،رژیم صهیونیستی با استقرار
گسترده تجهیزات و نظامیان خود در
مناطق مرزی سوریه درصدد احیای
روحیه از دست رفته تکفیریها است.
در همین حال رسانههای سوری
اعالم کردند ارتش سوریه و گروههای
مردمی این کشــور آمادگی کامل
خــود را بــرای مقابله بــا اینگونه

«محمد بلتاجی» و «صفوت حجازی» به همراه  ۷۶متهم
دیگر این پرونده به حبس ابد محکوم شدند .پیش از این
نیز دادگاه جنایی قاهره «محمد بدیع» و تعداد دیگری از
رهبران اخوان المسلمین را در جریان این پرونده به اعدام
با چوبه دار محکوم کرده بود .همچنین «محمد مرسی»
رئیس جمهور برکنار شــده مصــر« ،محمد بدیع» رهبر
اخوانالمسلمین و تعدادی دیگر از رهبران اخوانالمسلمین
در پرونده جاسوسی نیز به حبس ابد محکوم شدهاند.

اقدامات اعالم کردهاند اما باور منابع
اســرائیلی آن است که «بشار اسد»
رئیسجمهوری ســوریه دستوری
برای پاســخ دادن بــه این حمالت
صادر نخواهد کرد.
رژیم صهیونیستی از سال 1967
تاکنون ،حــدود  1200کیلومتر از
بلندیهای جوالن سوریه را به اشغال

خود درآورده اســت 510 .کیلومتر
دیگر از بلندیهای جوالن همچنان
در محدوده سیطره حکومت سوریه
قرار دارد.
در همیــن رابطــه تحلیلگران
ســوری نیــز معتقدنــد رژیــم
صهیونیســتی درصدد حفظ اندک
روحیه تروریستها در زبدانی است.

بــه اعتقــاد آنان حملــه رژیم
صهیونیستی به بلندیهای جوالن
و به شــهادت رســاندن تعدادی از
شهروندان ســوری پاسخی بزدالنه
به پیروزی مقاومت در سوریه است.
این در حالی اســت که بان کی
مون دبیرکل ســازمان ملل متحد
درباره نقض آتشبس بین سوریه و
رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرده
است.شبکه تلویزیونی المیادین نیز
گزارش داده که در پی نقض حریم
هوایی ســوریه توسط یک جنگنده
رژیم صهیونیســتی پدافند هوایی
دمشق به سوی این جنگنده آتش
گشود.
از سوی دیگر منابع دیپلماتیک
تاکید کردند که گروه دوم تروریستی
آموزش یافته سوری توسط آمریکا
احتمــاال طی هفتههــای آینده در
خاک سوریه مســتقر خواهند شد.
با کنار هــم قرار دادن این تحوالت
میتوان پیشبینی کرد ،منطقه در
آینده نه چندان دور ،شاهد تحوالت
مهمی خواهد بود.

گزارش خبری

زندان مخوف العقرب
گوانتاناموی مصر

ژنرال حاکم بر مصر به شیوه همه دیکتاتورهای دیگر ،دست به
بازداشت گسترده مخالفان میزند و آنها را در سیاهچالها شکنجه
میکند یکی از این زندانها که به سبب بدنام بودن« ،گوانتاناموی
مصر» نام گرفته ،بازداشتگاه «العقرب» در جنوب قاهره است.
تا همیــن اواخر مصریها به درســتی نمیدانســتند که در
بازداشــتگاه العقرب چه خبر است و فکر میکردند که این زندان
مثل سایر زندانهای دنیا ،چارچوبی قانونی دارد .اما شاهدان و به
خصوص خانوادههای افراد زندانی شده به مرور ابعاد شکنجه و رفتار
ناشایست زندانبانان نظامی با زندانیان را فاش کردند.
زندان مخوف العقرب تحت کنترل شدید نظامیان مصری قرار
دارد و به همین خاطر ،از دســترس همه به دور اســت و عوامل
السیســی کسانی را در این زندان نگهداری میکنند که «مخالف
کودتای نظامی» در این کشور هستند.
به گفته «حاتم عزا» نفر دوم حزب «الوســط» مصر ،عوامل و
مزدوران السیســی با محروم کردن زندانیان از دسترسی به غذا و
دارو ،زندانیــان را به کام مرگ میفرســتند .به گفته وی ،یکی از
روشهای شــکنجه زندانیان ،محروم کردن آنها از خواب اســت،
وســیلهای که آمریکاییها در زندان گوانتانامو از آن بهرهها بردند!
بسیاری از زندانیان تاکنون در العقرب جان خود را از دست دادهاند
و حال شماری از آنها نیز وخیم است .شبکه خبری الجزیره نیز به
این وضع اشاره کرده است.
السیسی در اظهارات تازه خود اما ،به تشدید مجازات تروریستها
(مخالفــان) و افزایش صدور احکام اعدام و حبس ابد تاکید کرده
است.
طبق این قانون نیروهای امنیتی مصر هر مخالفی را میتوانند
بهعنوان «مظنون» و «تروریست» دستگیر کنند.
براساس ماده هشتم قانون مبارزه با تروریسم مصر ،از نظر کیفری
مجریان احکام این قانون در صورت توسل به زور به منظور انجام
وظیفه و یا حمایت از خود در برابر خطری که جان و یا مال آنان
را تهدید میکند ،تحت پیگرد قرار نمیگیرند.
ناظران از احتمال وجود زندانهای مشــابه العقرب در مناطق
دورافتاده جنوبی و غربی مصر خبر میدهند .مصر روابط نزدیکی
با رژیم آلســعود دارد ،رژیمی که در جنایت و وحشیگری ،کم از
رژیم مصر ندارد.

تظاهرات مردم پرو
علیه حضور نظامی آمریکا در این کشور

صدها نفر از مردم پــرو در اعتراض به افزایش حضور نظامی
ایاالت متحده دراین کشــور و آمریکای التین ،در شهر«لیما»
تظاهرات کردند.
بــه گزارش خبرگــزاری تســنیم ،در حالی که قرار اســت بیش از
3000نظامی آمریکایی وارد خاک پرو شوند ،صدها تن از مردم این کشور
با برپایی تظاهرات در شهر لیما ،نسبت به ادامه حضور تفنگداران آمریکایی
در این کشور اعتراض کردند.
ایــن تظاهرات اعتراض آمیز از کاخ «ســن مارتین» آغاز شــد و تا
ســفارت آمریکا ادامه یافت .شرکت کنندگان در این تظاهرات نسبت به
تصمیــم دولت پرو برای موافقت با حضور  3000نظامی آمریکایی همراه
با سالحهایجنگی ،هواپیما و کشتی اعتراض کردند .نظامیان آمریکایی
قرار است اول سپتامبر وارد خاک پرو شوند.
علیرغم موافقت پارلمان پرو با حضور نظامیان آمریکایی ،مردم معترض
این اقدام را نقض حاکمیت و امنیت ملی این کشور دانستهاند .به اعتقاد
تحلیلگران سیاسی ،کاخ سفید قصد دارد همزمان با خاورمیانه ،نیروهایش
را در منطقه آمریکای التین نیز تقویت کند.

معاون رئیسجمهور افغانستان
از حمله تروریستی جان سالم به در برد

محافظــان معــاون اول
رئیسجمهــور افغانســتان
با واکنش به موقــع به حمله
تروریســتی علیــه این مقام
دولتی 10 ،مهاجم مســلح را
کشــتند و  15مهاجم دیگر را
دستگیر کردند.
جمعــه گذشــته کاروان
خودروهــای حامــل ژنــرال
«عبدالرشید دوســتم» در استان
«فاریاب» هدف حمله افراد مسلح
قرار گرفت .آنطور که خبرگزاریها
اعالم کردهانــد در پی این حمله،
محافظان ژنرال با واکنش به موقع،
 10مهاجم را از پای درآوردند و 15
نفر دیگر را دستگیر کردند.
در ایــن حمله هیچکــدام از
محافظان و همراهان ژنرال دوستم
آسیب ندیدند و خود وی هم از این
ماجرا جان سالم بهدر برده است.
در پی تغییر جغرافیای جنگ
از مناطــق جنوبی و شــرقی به
مناطق شــمالی افغانستان ،ژنرال
دوستم شخصا لباس رزم پوشیده و
تاکنون به استانهای «جوزجان»،
«قندوز»« ،تخار» و «سرپل» سفر
کرده و از نزدیک با تروریستهای
مسلح طالبان جنگیده است.
وی اکنون به مــدت  10روز
است که در استان فاریاب نیروهای
رزمی را شخصاً فرماندهی میکند.

ژنرال دوســتم اخیــرا ضمن
اعتراض به تجاوزات پاکســتان به
خاک افغانستان ،گفته بود که مردم
افغانستان تاکنون امپراتوریهای
بزرگی را شکســت داده اســت و
پاکستان که دیگر عددی نیست!
دوستم از مجاهدین افغانستان
است و ســالها نبرد با نیروهای
اشغالگر شوروی سابق را در پرونده
خود دارد.
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