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تهدید ترکیه به بستن پایگاه اینجرلیک
در صورت ادامه حمایت های آمریکا از شبه نظامیان کرد

کنفرانس خبری  در  ترکیه  نخســت وزیر  معاون 
روز گذشــته خود برای آمریکا خط و نشان کشیده و 
گفته امکان بستن پایگاه هوایی »اینجرلیک« بر روی 

آمریکایی ها وجود دارد.
»فکری ایشیق« معاون نخســت وزیر ترکیه در نشست 
خبــری پس از مواجه شــدن بــا اصرار زیــاد خبرنگاران و 
پرسیده شدن سؤالی پیرامون »آینده روابط ترکیه و آمریکا« و 
»تنش های بوجود آمده بین دو کشور« پاسخ داد: »اگر منافع 

میان و بلند مدت بطلبد، ترکیه از انجام دادن این اقدام ابایی 
نخواهد داشت.« در ظاهر روابط واشنگتن- آنکارا پس از آن به 
تیرگی گرایید که آمریکا علنا از تصمیم خود برای ایجاد ارتش 
کردی 30 هزار نفری سخن به میان آورد.  ترکیه معتقد است 
شبه نظامیان کرد سوری تفاوتی با »پ.ک.ک« ندارند و آنها نیز 
گروه تروریستی به حساب می آیند. این اظهارات در حالی است 
که »هربرت مک مستر«، مشاور امنیت ملی ترامپ روز گذشته 

برای بهبود تنش ها با ترکیه به استانبول سفر کرده است. 

گزارش ایندیپندنت از
فساد اخالقی گسترده در مؤسسات خیریه انگلیس

 روزنامه انگلیسی ایندیپندنت با انتشار گزارشی 
پرده از فســاد گسترده جنسی در انگلیس برداشت 
و فاش کرد بیش از 120 نفر از اعضای موسســه های 
خیریه مطرح انگلیس در سال گذشته میالدی متهم 

به سوءاستفاده جنسی هستند.
بنابر گزارش منتشر شده در ایندیپندنت، موسسه خیریه 
بین المللی »اوکسفام« که در 90 کشور جهان فعالیت دارد 
و 20 ســازمان مردم نهاد در آن مدیریت می شوند در سال 

گذشته شــکایاتی مبنی بر تعرض و سوءاستفاده جنسی را 
دریافت می کرده  اما همواره آنها را نادیده  گرفته اســت. پس 
از آنکه برخی رسانه های انگلیسی به ابعاد مختلف این موضوع 
پرداختند، صلیب سرخ انگلیس نیز ضمن تایید این خبر اعالم 
کرد تعداد محدودی از این افراد برای ثبت شــکایت خود به 
پلیس مراجعه کرده اند. هر چند که هنوز ابعاد بیشتری از این 
ماجرای شوکه کننده بر مال نشده است، به نظر می رسد برخی 
از افرادی که به آنها تعرض شده را کودکان تشکیل می دهند.
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معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان گفت، از این 
پس دیگر حمالت رژیم صهیونیستی به سوریه، 
بی پاسخ نمی ماند و »دوران بزن در رو« گذشته 

است.
شــیخ »نعیم قاســم« تأکید کرد »ســرنگونی 
هواپیمای اســرائیلی به این معناست که اصل تجاوز 
بدون پاسخ، دیگر منتفی شده است. بنابراین، از این 
پس دیگر امکان ندارد که با استفاده از این اصل، برای 
رســیدن به اهدافش، هرطور که مایل است جوالن 
بدهد. زیرا ممکن اســت در هر نقطه با پاسخی روبرو 
شود و اهدافی را که در پی آنها بوده، در درگیری ها، 

از دست بدهد.«
پنجشنبه گذشته یک فروند جنگنده »اف-16« 
رژیم صهیونیستی هدف موشک »سام 5« ارتش سوریه 

قرار گرفت و در جوالن اشغالی سقوط کرد.
شیخ نعیم قاسم گفت: »اسرائیل سرگردان است و 
گزینه جنگ هم نتایج تضمین شده ای برایش نخواهد 
داشت. از این رو، نه می تواند تصمیم قطعی برای ورود 
به جنگ بگیرد، چون قطعاً ضرر خواهد کرد و نه قادر 
است رشد و گسترش نیروی مقابل را ببیند و نمی داند 
چطور باید در آینده با این نیرو مقابله کند. به گزارش 
خبرگزاری صدا و سیما، وی افزود: »اگر مقاومت نبود 
اکنون همه منطقه به خطر افتاده بود و اســرائیل با 
تثبیت در فلســطین، به توسعه طلبی جغرافیایی در 
کشــورهای اطراف روی مــی آورد. اگر مقاومت نبود 
اسرائیل از لبنان خارج نمی شد و اکنون به جای فکر 
کردن به ادامه حیات خود در آینده، به تثبیت قدرت 

خود فکر می کرد.«
شیخ قاســم در ادامه گفت: »به برکت مقاومت، 
امروز لبنان قوی است و قدرتش را از سه  گانه ارتش، 
ملت و مقاومت می گیرد. لبنان قوی تر، در جایگاهی 
واقع شده که سخنش شنیده می شود و رؤسای قوای 
سه گانه اجماع دارند و اعالم کرده اند که تجاوز به مرزها 

و آب های لبنان را نمی پذیرند.«
فیصل مقداد

»فیصل مقداد« معاون وزیر خارجه سوریه نیز طی 
اظهاراتی مشابه گفت، هرکس به سوریه تجاوز کند، به 

سرنوشت جنگنده اسرائیلی دچار خواهد شد.
مقداد افــزود، ســرنگونی جنگنده اســرائیلی، 
دستاوردی است که ارتش سوریه آن را محقق کرد و 
نشانه چیره شدن ارتش بر دشمنان است. وزیر خارجه 
سوریه که در سفارت ایران در دمشق سخن می گفت، 
بار دیگر از کشــورمان به خاطر حمایت از سوریه در 
برابر متجاوزان و خنثی سازی توطئه های آمریکا و رژیم 

صهیونیستی، تشکر کرد.
اعتراف بی سابقه معاون نتانیاهو

»مایکل اورن« دستیار ارشد »بنیامین نتانیاهو« 
اما طی اظهاراتی گفته، طبق معادله )از قبل موجود(، 
آمریکا می بایســت از ما حمایت کند، اما این کشور 
در حال حاضر هیچ اهــرم نفوذی در عرصه میدانی 

سوریه ندارد. 
این نخستین بار است که یک مقام صهیونیستی 
در مورد عجز و ناتوانی آمریکا در منطقه حرف می زند. 
وی اعتراف کرد کــه در حال حاضر بازیگر اصلی در 

منطقه روسیه است نه آمریکا.
به گزارش فارس، »اورن« گفت: »آمریکا ســعی 
کرده بیش از این در ســوریه خطر نکند و این کشور 

جزو بازی نیست.«
پیش از رژیم صهیونیســتی، کشورهای مرتجع 
عرب، به ویژه عربستان، فکر می کردند که آمریکا قدرت 
برتر منطقه است و هر طور که اراده کند، عمل می کند. 
اما در سال 2014 زمانی که واشنگتن به درخواست 
عربســتان برای حمله زمینی به سوریه، پاسخ منفی 
داد، ریاض هم به ضعف آمریکا پی برد. ســران رژیم 
صهیونیستی فکر می کردندکه آمریکا تحت هر شرایطی 
با تمام قوا از این رژیم حمایت می کند، ولی واشنگتن 
در ماجــرای اخیر اعالم کــرد که مداخله نمی کند و 

همین مسئله باعث خشم اسرائیلی ها شده است.
سایر رویدادها

* »حســن حب اهلل« مسئول پرونده فلسطین در 
جنبش حزب اهلل لبنان گفته، جنگ علیه لبنان، سوریه 

و یا علیه نوار غزه، بعید اســت. با این حال، مقاومت 
آماده پاسخگویی است.

* نشســت کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی که 
در پی ســقوط جنگنده اسرائیلی، تشکیل شده بود، 
بدون انتشار بیانیه و یا حتی مصاحبه وزرای امنیتی، 

پایان یافت.
* روزنامه صهیونیستی »یدیعوت آحارونوت« اعالم 
کرده، بامداد شنبه گذشته یک فروند جنگنده دیگر 
اسرائیل در پی شلیک موشک توسط ارتش سوریه، از 

مأموریت منصرف شده و فرار کرده اند.
* روزنامه انگلیسی ایندیپندنت نوشته، حدود 800 
زن خارجی عضو داعش توسط نیروهای کرد در شمال 

سوریه دستگیر شده و در بازداشت به سر می برند.
* رسانه های کرد ســوریه اعالم کرده اند، ترکیه 
بار دیگر میزان آب رود »فرات« را کاهش داده است. 
این آب که از کوه های ترکیه سرچشمه می گیرد، وارد 

سوریه و سپس عراق می شود.

پس از سرنگونی جنگنده صهیونیستی

مقاومت: حمالت اسرائیل به سوریه 
دیگر بی پاسخ نمی ماند

دو خلبان جنگنده متجاوز »اف-16« رژیم 
صهیونیستی که توسط ارتش سوریه سرنگون 

شد، جزئیاتی از این حادثه را اعالم کردند.
به گزارش فارس، خلبان و افســر ناوبر جنگنده 
اف-16 رژیم صهیونیســتی که پــس از تجاوز به 
خاک سوریه توسط پدافند هوایی ارتش این کشور 
در جوالن اشغالی ساقط شد، جزئیاتی از این حادثه 

را مطرح کرده اند.
روزنامه »تایمــز اســرائیل« می گوید به متن 
اظهارات آنها در یک جلسه گزارش دهی به مقام های 
ارتش دســت یافته، نوشته است: »این دو گفته اند 
بخت یارشــان بوده که کشته نشده اند. آنها بعد از 
اینکه متوجه شــدند هواپیما دیگر کار نمی کند به 
سرعت مراحل مربوط به ایجکت را انجام دادند و از 
ارتفاع حدود 14000 پایی به بیرون پرت شــدند و 

بعد در تپه ای در بلندی های جوالن فرود آمدند.«
خلبان و افســر ناوبر که نامشــان هنوز اعالم 

جزئیات سرنگونی جنگنده اسرائیلی از زبان خلبانان صهیونیست

نشــده همچنیــن گفته اند: »صدای یــک انفجار را 
شنیدیم و فهمیدیم که هواپیما را زدند. حس خیلی 
ناراحت کننده ای اســت که کنترل هواپیما از دست 

می رود.«
یکی از آنها گفته: »به خاطر آســیب فیزیکی که 
به هواپیما وارد شده بود و کار نمی کرد، فهمیدیم که 

باید به ســرعت از آن خارج 
شویم.«

در این گزارش همچنین 
خوش شانس  »خیلی  آمده: 
بودیم. موشک کنار هواپیما 
منفجر شــد وگرنه، قدرت 
انفجار ممکن بود باعث مرگ 
ما شــود. موشک، در فاصله 
خاصی از هواپیما منفجر شد، 
اما ترکش آن به اندازه ای بود 
که به آن آســیب بزند و آن 
را از کار بیندازد.« پنجشنبه گذشته ارتش سوریه 
برای نخســتین بار با موشک »ســام-5« جنگنده 
مذکــور را هدف قرار داد و این هواپیما در منطقه 

جوالن اشغالی سرنگون شد.
حادثه فوق، باعث ترس و ســردرگمی شدید 

سران رژیم صهیونیستی شده است.

وزیر خارجه انگلیس پس از بازدید از استان 
راخین میانمار اظهار داشت در جریان این بازدید 
شاهد »نابودی محض« در این منطقه بوده و اینکه 
در طول عمر خود چنین جنایاتی را هرگز شاهد 

نبوده است.
»بوریس جانسون«، وزیر خارجه انگلیس که اخیرا 
به میانمار سفر کرده، از مشاهدات و شنیده های خود 
اینگونه سخن گفته که در جریان سفرش به میانمار 
با آنگ ســان سوچی، رهبر این کشور درباره وضعیت 
مربوط به بحران آوارگان مســلمان روهینگیا صحبت 
کرده  اما نسبت به اینکه او »وحشت کامل« حاصل از 

اتفاقات افتاده را درک کند،  تردید دارد. 
جانسون که به نظر می رسد به شدت از آنچه دیده 
تاثیر پذیرفته همچنین می گوید: »من فکر نمی کنم او 
ابعاد کامل اتفاقات رخ داده، ترس و وحشــت ناشی از 
همــه اتفاقات و نابودی محض در این منطقه را درک 

کرده باشد.«
به گزارش ایســنا، به نقل 
آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  از 
وزیر خارجه انگلیس این را هم 
گفت که: »نمی دانم آیا کسی تا 
حاال دیده باشد که بشریت علیه 
همنوعانش چنین کاری انجام 

داده یا خیر. 
من در طــول عمر خودم 
هیــچ چیز مثل ایــن ندیدم... 
صدها روســتا در این منطقه 
به آتش کشــیده شده اند. این 

به شــدت ویرانگر بوده و من فکر می کنم اکنون ما به 
نوعی از آرامش و همچنین رهبرانی احتیاج داریم که 
با همکاری با آژانس های سازمان ملل این مردم آواره 
را به خانه بازگردانند...روستاییان به حدی وحشت زده 

بودند که حتی نمی توانستند بگویند چه کسی خانه های 
آنها را آتش زده است...ما همواره این روایت مضحک را 
شنیده ایم که روستاییان خودشان خانه هایشان را به 
آتش کشیده اند اما خود این روستایی ها چنین روایتی 

را پوچ می دانند.«
جانســون همچنین گفت: »من معتقدم سوچی 
همچنان می تواند تغییری را به وجود آورده و وضعیت 
را متفاوت کند اما او برای این کار نیاز دارد که آژانس ها 
را وارد عمل کند و آوارگان را به نحوی به خانه بازگرداند 
که ایمنی و منزلت آنها حفظ شده و این کار داوطلبانه 
صورت بگیرد...من سوچی را تشویق کردم تا میانجی 
یک توافق صلح ملی شــود و از طریق آن به 70 سال 

جنگ در کشورش پایان دهد.«
گفتنی اســت دولت میانمار به همــراه بوداییان 
افراطی در ماه های گذشــته با حمله به مســلمانان 
روهینگیا باعث فرار آنها به بنگالدش شده اند. براساس 
گزارش های منتشــر شــده در مــورد جنایت علیه 
مسلمانان میانمار، تقریبا تمام زنان روهینگیایی مورد 
تجاوز قرار گرفتــه و هزاران نفر زن و کودک و پیر و 

جوان نیز قتل عام شده اند.

بسیاری از بانک های ســوئیس با درخواست مقامات سعودی برای 
تحویل سپرده های شاهزادگان بازداشت شده به دولت عربستان، مخالفت 

کرده اند.
»محمد بن سلمان« اخیرا بسیاری از شاهزاده های سعودی را به نام »مبارزه 
با فساد« و با هدف »مصادره اموال« بازداشت کرد. اما گویا وی در مسیر مصادره 
اموال با مشــکالتی مواجه شده اســت. به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری 
»عربی 21«، یک روزنامه سوئیســی فاش کرده بسیاری از بانک های معروف این 
کشور با درخواست مسئوالن سعودی مبنی بر تحویل سپرده های افراد بازداشت 
شــده در ارتباط با پرونده مبارزه با فساد مخالفت کردند. روزنامه فرانسوی زبان 
»لوتون« در توضیح این مطلب نوشته:» تالش های مسئوالن سعودی برای برداشت 
ســپرده های این افراد با شکست روبه رو شد.« همچنین یکی از تاجران سعودی 
مقیم اروپا ضمن اشــاره به تماس با افرادی که در ارتباط با پرونده مبارزه با فساد 
بازداشت شده اند، گفته، »آنچه در این خصوص گفته می شود تسویه حساب های 

شخصی و جنگ بین خاندان حاکم سعودی و شاهزادگان است.«
به نوشــته »لوتون« عربستان تالش کرد شاهزاده »جوهره االبراهیم« همسر 
ســابق و مورد عالقه »فهد بن عبدالعزیز آل سعود« پادشاه پیشین سعودی را که 
در قصــری بزرگ در ژنــو اقامت دارد و از آنجا ثروت ده ها میلیارد دالری خود را 
مدیریت می کند، به کشور بازگرداند اما وی با بازگشت به کشورش مخالفت کرد، 
از همین رو مسئوالن سعودی سه تن از برادرانش که تاجر بوده و در زمان ملک 
فهد افرادی با نفوذ بودند، دستگیر کرد. یکی از این سه تن »ولید االبراهیم« است 
که پس از دستگیری ناچار شد از بخشی از ثروتش صرف نظر کرده و عالوه بر این 
دولت را در سرمایه مجموعه »ام. بی. سی« شریک کند. این روزنامه همچنین فاش 
کرد که ده ها تاجر و شاهزاده و نیز وزیران سابق سعودی به پاریس و لندن پناهنده 
شده اند و 20 نفر از یک خانواده سعودی نیز راهی ژنو شدند و درآنجا اقامت گرفتند.

در همیــن ارتباط روزنامه فایننشــال تایمز هم به نقــل از »برخی مقامات 
بلندپایه سعودی« اعالم کرده آل سعود انتظار دارد تا پایان امسال از محل دریافت 
وجه المصالحه از شاهزادگان دستگیر شده 13 میلیارد و 300 میلیون دالر به دست 
آورد. دولت عربستان پیشتر به افراد ثروتمند دستگیرشده گفته بود برای آزاد شدن 
باید بخشــی از ثروت خود را تقدیم دولت عربستان کنند. این در حالی است که 
دادســتان کل عربستان پیش از این گفته بود که از محل دریافت وجه المصالحه 
در قبال آزادی شــاهزادگان و ثروتمندان دستگیرشده سعودی، دولت عربستان 

106 میلیارد دالر پول به دست خواهد آورد. 

مخالفت بانک های سوئیسی با تحویل 
برنده جایزه صلح نوبل اعالم کرد عربستان دارایی های شاهزادگان به دولت سعودی

و امارات به دنبال نابودی مردم و زیرساخت های 
یمن و غارت منابع این کشور هستند.

»توکل کرمان« فعال حقوق بشــر یمنی و برنده 
صلح نوبل سال 2011، اخیرا در سخنانی، اعالم کرده 
بود که ائتالف سعودی و امارات مرتکب جنایات جنگی 
در یمن شــده اند. پس از این اظهارات حزب »تجمع 
یمنی برای اصالح«  که به ســعودی ها تمایل دارد از 
تعلیــق عضویت توکل کرمان، در این حزب خبر داد. 
اکنون این فعال یمنی بار دیگر علیه ائتالف دست به 

افشاگری زده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، توکل کرمان 
این بار در گفت وگو با الجزیره طی ســخنانی درباره 
اوضاع یمن گفته: »امروز خطرهایی که کشــور ما را 
فرا گرفته است، به علت جنایت ها و توطئه های ائتالف 
عربی به رهبری عربستان و امارات، رو به افزایش است... 

افشاگری مجدد برنده جایزه صلح نوبل از جنایات مشترک امارات و عربستان در یمن
ائتالف ســعودی، دروغ می گوید و فریبکاری می کند. 
این ائتالف در تالش است دستور کارهای خود را پیش 
برد که هیچ ارتباطی به کمک به یمنی ها و حمایت از 
مصوبات و قطعنامه های شورای امنیت ندارد و کامال 

برعکس آنهاست.«
»توکل کرمان« که زمانی حامی ائتالف سعودی بود 
ادامه داد: »ائتالف عربی به رهبری عربستان و امارات 
دست به اقدامات نامشروعی می زند و از تحویل بنادر 

و فرودگاه ها خودداری می کند.
 این ائتالف همچنین اقدام به ساخت زندان هایی 
کرده اســت و مناطق یمنی را بمباران و زیرساخت ها 

را نابود می کند.
 این ائتالف بــا محاصره یمن باعث بوجود آمدن 

قحطی و گرسنگی مردم یمن شده است.«
»توکل کرمان« در ادامه خطاب به ائتالف عربستان 
و امارات که ادعا دارند برای نجات یمن آمده اند گفت: 

»از اوضاع یمن در ســال2011 میالدی بهره برداری 
کردید تا دســت به  اشغالی کثیف و نفوذی پست در 

یمن بزنید. 
شما از سه سال پیش به دنبال نابود کردن مردم و 
خاک یمن هستید و تالش می کنید آن را به کشورهای 
کوچک تقسیم کنید. می خواهید جنوب آن اشغال شود 

و شمال آن در هرج و مرج و درگیری بماند. 
می خواهیــد شــمال و جنوب یمــن بدون هیچ 
حکمرانی باقی بماند تا همچنان  اشــغال و تسلط بر 

آن را ادامه دهید.«
وی همچنین خطاب به منصور هادی گفت: »باعث 
شرمساری یمنی هاست که دولت شما برای صادر کردن 

نفت و گاز از امارات اجازه بگیرد. 
باعث شرمساری است که برای وارد کردن کاالها از 

طریق بنادر یمنی، از امارات اجازه بگیرند.«
 توکل کرمان تأکید کرد:» پایان دادن به اشغالگری، 
تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات تنها راه حل 

رسیدن به صلح و آرامشی پایدار در یمن است.«

سرویس خارجی-
مقامات آمریکایی به سی ان ان گفته اند ابوبکر 
البغدادی ســرکرده گروه تروریستی تکفیری 
داعش بر اثر حمالت هوایی زخمی شــده و به 
مدت ۵ ماه کنترل این گروه را از دست داده است. 
طی یک سال گذشته بارها رسانه های منطقه ای 
و بین المللی اعالم کرده اند که ابوبکر بغدادی کشــته 
شده ، زخمی شــده ، در مناطق مرزی سوریه عراق 
دیده شــده ، به آفریقا فرار کــرده و... در جدیدترین 
روایت  از وضعیت وی »سی ان ان« به نقل از »مقامات 
آمریکایی« مدعی شــده که بغدادی به شدت زخمی 
شده است. ســی ان ان در گزارشی به نقل از چندین 
مقام مسئول آمریکایی اعالم کرده که ابوبکر بغدادی، 
سرکرده گروهک تروریستی داعش در حمالت هوایی 
ماه ِمی)اردیبهشت( سال گذشته میالدی زخمی شده 

و کنترل این گروه تروریستی را به مدت 5 ماه واگذار 
کرد. بنابر اعالم این شبکه آمریکایی نهادهای اطالعاتی 
آمریکا با اطمینان باالیی به این ارزیابی رسیده اند که 
در هنگام اصابت موشک )حمله هوایی(، ابوبکربغدادی 
در نزدیکــی رقه حضور داشــته اســت. به گفته این 
مقامات، ارزیابی های نهادهای اطالعاتی آمریکا مبتنی 
بر گزارش های حاصل از بازداشت شــدگان داعشی و 
فراریان از شمال سوریه است، گزارش ها و ارزیابی هایی 
که پس از گذشت چند ماه از حادثه منتشر شده است.

ســی ان ان این را هم اضافه کرده که مجروحیت 
بغــدادی، خطری جدی برای زندگی اش محســوب 
نمی شــد اما وی تــوان کنترل عملیــات روزانه این 
گروهک تروریســتی را نداشــت.در آن زمان، داعش 
در حال از دســت دادن کنترل رقه بود.به نوشته این 
رسانه آمریکایی، مشخص نیست که بغدادی به صورت 

هدفمند مورد اصابت قرار گرفته اســت و یا در نتیجه 
انفجارهای ناشــی از هدف گیری هــای مواضع دیگر 
مجروح شده است. بر همین اساس مقامات آمریکایی 
مطمئن نیستند که وی در نتیجه حمالت آمریکایی ها 
زخمی شده است یا بر اثر حمالت روس ها. آمریکایی ها 
در حالی مدعی هستند که در حمالت هوایی این کشور 
بغدادی زخمی شــده است که بسیاری معتقدند این 
خود دولت آمریکا بوده که زمینه رشــد  و قدرت این 
گروه تروریستی را در راستای منافع نامشروع خود در 

سوریه و عراق فراهم کرد.
 از سوی دیگر وزارت کشور عراق نیز در گزارشی 
درباره وضعیت بغدادی اعالم کرد وی به شدت مجروح 
شده و احتمال مرگ وی زیاد است. »ابو علی البصری« 
رئیس  یگان »شاهین ها« و مدیرکل بخش اطالعات و 
مبارزه با تروریســم در وزارت کشور عراق اعالم کرده 

که وضعیت جسمی و روحی »ابوبکر بغدادی« سرکرده 
داعش وخیم است. به گفته این مسئول ارشد امنیتی 
عراق، بغدادی اخیرا در پی وخیم شدن اوضاع جسمی 
خود به بیمارستان داعشــی ها در منطقه »الجزیره« 
سوریه منتقل شده است. به گفته او  وضعیت روحی 
ســرکرده داعش بد است و او به دلیل شکستگی های 
متعدد و زخم های خطرناکی که برداشته به بیمارستان 
منتقل شــده و  قادر به راه رفتن نیست. رئیس  یگان 
»شــاهین ها« در وزارت کشور عراق همچنین گفته 
ســرکرده جنایتکار داعش هنــوز در منطقه الجزیره 
ســوریه حضور دارد و به منطقــه دیگری پناه نبرده 
اســت. با این حال او به نقل از اطالعات و مستنداتی 
که در اختیار وزارت کشــور عراق گذاشته شده است 
اعالم کرده »وضعیت جسمی سرکرده داعش وخیم  

شده و احتمال مرگ او هم زیاد است.«

سی ان ان: ابوبکر بغدادی به شدت مجروح شده است

سرویس خارجی-
وزارت وحدت کــره جنوبی در ادامه تالش ها برای آشــتی با 
کره شــمالی ضمن تاکید چند باره نسبت به عزم سئول برای کاهش 
تنش ها با این کشــور، از تالش های کره جنوبی برای فراهم کردن 

مقدمات دیدار خانواده های دورافتاده دو کره خبر داد.
وزارت وحدت کره جنوبی روز دوشنبه و پس از موافقت رئیس جمهور این 
کشــور با سفر به پیونگ یانگ اعالم کرد در پی کاهش تنش میان دو کشور 
و برداشــتن گام های اولیه  برای زمینه سازی جهت نشست مقامات ارشد دو 
کره دیدار هایی میان اعضای خانواده هایی که در نتیجه جنگ کره از هم دور 
افتاده اند، انجام خواهد شد. سئول همچنین تاکید کرد دنبال کاهش تنش های 

نظامی با پیونگ یانگ است.
در بیانیه وزارت وحدت کره جنوبی درباره سفر هیئتی از پیونگ یانگ به 
ســئول نیز آمده: »این سفر نشان می دهد که کره شمالی اراده ای قوی برای 
بهبود روابط دوجانبــه دارد و پیونگ یانگ در صورت لزوم می تواند اقداماتی 
بی ســابقه و جســورانه را در پیش بگیرد... گام ها برای بهبود روابط دو کره با 
هدایت دو کشور ولی از طریق هماهنگی با کشور های مربوطه و حمایت های 

بین المللی برداشته خواهد شد.«
بیانیه وزارت وحدت کره جنوبی بعد از پایان سفر سه روزه یک هیئت بلند 
پایه کره شمالی به این کشور منتشر می شود. در سفر این هیئت، از »مون جائه 
این« رئیس جمهور کره جنوبی درخواست شد برای گفت وگو به پیونگ یانگ 

سفر کند که این درخواست با استقبال وی مواجه شد. 
اســتقبال مقامات کره جنوبی از هیئت کره شمالی و پیام های رد و بدل 
شــده میان رهبران دو کشورنشان دهنده تمایل شدید دو کشور برای بهبود 
روابط، به رغم کارشکنی های آمریکا است. اما تحلیلگران معتقدند که نگرانی 
 بزرگ کره شــمالی، کره جنوبی نیســت. بلکه آمریکاســت و در این میان
»کیم جونگ اون« با همکاری لیبرال ها در سئول، در تالش است تا واشنگتن 
را کنار بزند. منطق این کار ساده است، هر چه تعامل مستقیم میان کره شمالی 
و جنوبی بیشتر باشد، واشنگتن سخت تر می تواند به مداخالت خود ادامه دهد. 
اگر کره شمالی بتواند تعامل محتاطانه ای ایجاد کند، سیاست »فشار حداکثری« 

ترامپ سخت تر اجرا می شود.
طبق گزارش های منتشر شده تا اینجای کار استراتژی »کیم« نتیجه داده 
است. شــماری از تحریم ها کنار گذاشته شده تا هیئت کره شمالی بتواند به 
پیونگ یانگ سفر کند. مهم تر از همه، »اون« توانسته »این« را متقاعد کند 
تا تمرینات نظامی ساالنه کره جنوبی و آمریکا را به تعویق بیاندازد، تمریناتی 
که یکی از دالیل اصلی آزمایش های موشــکی کره شمالی بوده است. اکنون 

کره شمالی تالش می کند تا این رزمایش را به طور کامل از بین ببرد.
از ســوی دیگر »این« مانند هر رهبر ملــی، ترجیح می دهد منافع خود 
را در نظــر بگیرد. او حتی ممکن اســت تمایل صمیمانــه ای برای حل این 
مشکالت داشته باشد. واشنگتن در عین حال بهترین دوستش نیست. بنابراین 

رئیس جمهور کره جنوبی دلیل خوبی برای سفر به پیونگ یانگ دارد. 

با تالش سئول برای دیدار خانواده های طرفین

دو کره یک قدم دیگر
 به هم نزدیک شدند

10 ســال از شــهادت »عماد مغنیه« یکی از فرماندهان بارز حزب اهلل  لبنان 
توسط رژیم صهیونیستی در دمشق گذشت. روزنامه االخبار در گزارشی به همین 
مناســبت، نوشته »انقالب اسالمی ایران مسیر بزرگ او را ساخت. او یک انقالبی 
متأثر از امام خمینی )ره(، ســید محمد حســین فضل اهلل )که از او به عنوان پدر 
معنوی حزب اهلل یاد می شــود( و سید محمد باقر صدر بود. اما انقالب فلسطین، 
بیداری اولیه او در نبرد با دشمن را شکل داد و او تا لحظه شهادت در 12 فوریه 

2008 به آن وفادار ماند.«
شــهید »مغنیه« معروف به »حاج رضوان« که بســیاری او را »مغز متفکر 
حزب اهلل« می دانســتند در ماه جوالی سال 1962 میالدی در شهر صور دیده به 
جهان گشود. پدرش، »آیت اهلل شیخ جواد مغنیه« از علمای برجسته شیعه لبنان 

و »جهاد« و »فؤاد« دو برادر وی بودند که بعدها آنها هم به شهادت رسیدند. 
 »مغنیه« در اوایل دهه 80 میالدی به »نیروی 17« شــاخه نظامی جنبش 
آزادی بخش فلسطین پیوست. مأموریت این نیرو، حفاظت از مبارزانی مانند »یاسر 
عرفات« معروف به ابوعمار )رئیس ســابق تشکیالت خودگردان(، »خلیل الوزیر« 
معروف به »ابوجهاد« )از مبارزان بارز فلسطینی که توسط کماندوهای اسرائیلی 
ترور شــد( و ابوایاد )دیگر مبارز سرشناس فلسطینی که توسط موساد ترور شد( 
بود. او از همان زمان، در عملیات انتقال سالح از جنبش آزادی بخش فلسطین برای 
مقاومت اسالمی لبنان، نقش اساسی داشت اما در پی اشغال لبنان در سال 1982 
میالدی از سوی رژیم صهیونیستی، مبارزان جنبش آزادی بخش فلسطین مجبور 
به ترک لبنان شدند. محاصره بیروت، سه ماه به طول انجامید و با خروج مبارزان 
فلســطینی و سازمان آزادی بخش از لبنان، عماد مغنیه نیز به صفوف رزمندگان 
جنبش امل پیوست که از سوی امام موسی صدر و شهید مصطفی چمران تأسیس 
شده بود اما شهید مغنیه در ادامه و همزمان با انتقال سید حسن نصراهلل از امل، 
به حزب تازه  تأســیس حزب اهلل پیوست.  شهید مغنیه پس از اجرای موفق چند 
عملیات  به عنوان فرمانده گارد حفاظت مقامات بلندپایه حزب اهلل منصوب و پس 

از آن به عنوان مسئول عملیات ویژه حزب اهلل انتخاب شد. 
نحوه ترور 

روز 12 فوریــه 2008 میالدی )23 بهمن 1386( »عماد مغنیه«، به منطقه 
»کفر سوســه« در دمشق می رسد و وارد آپارتمانی می شود که برخی از رهبران 
فلسطینی و مسئول یکی از بخش های جهادی حزب اهلل و تعدادی از اعضای سپاه 
در آن حضور داشتند تا درباره آموزش های نظامی و هماهنگی های نظامی بحث و 
تبادل نظر کنند. پیش از پایان نشست شهید مغنیه نشست را ترک می کند و از 
حاضران می خواهد، بحث و گفت  وگوها و هماهنگی ها را ادامه دهند. دقایقی بعد 
صدای انفجار به گوش می رسد. تمام کسانی که در نشست شرکت داشتند، بر این 
باور بودند که هدف قرار گرفته اند، اما داد و فریاد مردم در حیاط جلوی ساختمان 
و حضور دستگاه ها و نیروهای امنیتی سوری در محل،  تعدادی از آنها را از خانه 
بیرون کشید تا ببینند، چه اتفاقی افتاده است که عماد مغنیه را یافتند که هشت 
گوی آهنین به بدن وی اصابت کرده است. یکی از گوی های آهنین به چشمش 
اصابت کرده و از پشــت ســرش بیرون آمده بود. او بالفاصله به شــهادت رسید. 
دوستانش پیکرش را به داخل  خودرو برده و مستقیما عازم لبنان شدند. در واقع 
شهید مغنیه برخالف آنچه در این اواخر شایع کردند، نه از رستوران خارج شده 
بود و نه با همسرش در سوریه دیدار کرده بود، بلکه وی برای حضور در نشستی 

به دمشق رفته بود که داخل یک مرکز برگزار شد. 
فرمانده ترور عماد مغنیه

»یوسی کوهن« فرمانده ترور عماد مغنیه سابقه ای 30 ساله در موساد دارد. 
وی نزدیک به 20 ســال در تمام بخش ها و واحدهای دپارتمان موســاد  مسئول 
مســتقیم عملیات های پنهان و ترورهای موســاد بود که در نهایت در اوائل قرن 
بیستم و در دوران ریاست »مئیر داگان« ریاست این دپارتمان را برعهده گرفت. 
وی پیش از ریاســت بر این دپارتمان فرماندهی واحد کیدون )جوخه های ترور 
موســاد( را بر عهده داشــت. از مهم ترین عملیات های وی در دوران فرماندهی 
کیدون می توان به ترور شهید فتحی شقاقی در 26 اکتبر 1995 در جزیره مالت 
و همچنین ترور ناموفق خالد مشــعل 1997 در عمان پایتخت اردن اشاره کرد. 
اما مهم ترین عملیات های ترور وی در دوران ریاست بر دپارتمان عملیات موساد 
را می توان ترور حاج عماد مغنیه، فرمانده مقاومت اسالمی حزب اهلل لبنان در 12 

فوریه 2008، 18 بهمن 1387 دانست. 

سازمان جامعه زندانیان فلسطینی اعالم کرده60 درصد از کودکان 
فلسطینی بازداشت شده از سوی نظامیان صهیونیست هدف شکنجه های 

جسمی و روحی قرار گرفته اند.
این سازمان می گوید کودکان فلسطینی بازداشت شده زیر سن قانونی، هدف 
تهدید قرار می گیرند و با استفاده از خشونت، اعترافاتی از آنها گرفته می شود. آنها 
ساعت ها بدون آب و غذا نگهداری شده و مورد بازجویی قرار می گیرند و کلمات 
توهین آمیز و ناشایستی از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی به آنها گفته می شود.

در حال حاضر 6500 فلســطینی در زندان های رژیم صهیونیستی بازداشت 
هســتند که 350 نفر از آنها را کودکان تشــکیل می دهند. چندی پیش نیز این 
رژیم به نظامیان خود دســتور داد کودکان فلسطینی که سنگ پرتاب می کنند 

هدف شلیک مستقیم گلوله قرار گیرند!
فرار از بی آبرویی

یکــی از نمایندگان پارلمان رژیم صهیونیســتی گفته تجــاوز جدید رژیم 
صهیونیســتی به سوریه که البته پاسخ سختی هم به دنبال داشت، یکی دیگر از 
قطعات پازل نتانیاهو برای شــروع جنگ و منحرف کردن اذهان از پرونده فساد 
مالی اوست.به گزارش فارس، »الیدا توما اسلیمان« از اعضای کنست اعتقاد دارد 
حمله هوایی به خاک ســوریه و مجبور کردن پدافند هوایی این کشور به دفاع از 
خود و هدف قرار گرفتن اف-16 اســرائیلی ها، ارتباط مستقیمی با پرونده فساد 
نتانیاهو دارد. نتانیاهو و خانواده اش متهم هســتند که در سال های حضور وی در 
مسند وزارت دارایی رژیم صهیونیستی در سال های 2003 تا 2005، با سوءاستفاده 
از اموال عمومی، به ســفرهای شخصی رفته اند. نتانیاهو تاکنون بارها برای پاسخ 

دادن به سؤاالت کارآگاهان پلیس درخصوص این پرونده، بازجویی شده است.
آن طور که تایمز اسرائیل نوشته، »اسلیمان« این را هم گفته که، »در آستانه 
انتشار نتیجه تحقیقات پلیس، می بینیم که نتانیاهو و دولتش تا گردن در فساد 
فرو رفته اند و او مایل اســت که برای ادامه حیات سیاسی خود، در منطقه جنگ 
به راه بیاندازد و هزینه سنگین این ادامه حیات را از حیات مردم منطقه بدهد.«

بازداشت 18 فلسطینی در کرانه باختری
خبر دیگر اینکه صدها نظامي  اشغالگر از جنین تا طولکرم و رام اهلل و الخلیل 
دســت به عملیات، حمله و بازداشــت شــبانه در کرانه باختري زدند. نظامیان 
صهیونیســت خانه هایي را که به آن یورش بردند زیر و رو و 18 فلســطیني را در 

چارچوب عملیات هاي وحشیانه خود بازداشت کردند.

60 درصد کودکان اسیر فلسطینی
شکنجه شده اند

10 سال از شهادت »حاج رضوان« گذشت

عماد مغنیه رکورددار
بیشترین عملیات ضد صهیونیستی

»عماد مغنیــه« معروف به 
»حاج رضوان« بیشترین عملیات 
ضدصهیونیستی را در جهان به 
نام خود ثبت کرده اســت.  به 
انقــالب لقب »مرد  این فرزند 
سایه مقاومت«  هم داده اند چرا که 
تالش مخوف ترین و پیچیده ترین 
و  اطالعاتی غرب  شــبکه های 
اســرائیل برای دستگیری او با 

بن بست مواجه می شد.

پس از سفر به میانمار

وزیر خارجه انگلیس: در عمرم چنین جنایاتی ندیده بودم!


