
صفحه آخر

رژیم سعودی به هواپیماهای اسرائیلی
مجوز پرواز بر فراز حجاز را داد

طبق اعالم روزنامه وال استریت ژورنال،  ریاض در 
مقابل کاهش روند شهرک سازی رژیم صهیونیستی 
موافقت خود را برای پرواز هواپیماهای اســرائیلی 

برفراز خاک عربستان اعالم کرد.
به گزارش تســنیم، روزنامه » وال استریت ژورنال« با 
اشاره  به سفر  اخیر رئیس جمهور  آمریکا به عربستان نوشت: 
» در این سفر مقامات سعودی خواستار  متوقف شدن روند 
شهرک سازی اسرائیل نشدند بلکه پیشنهاد دادند، تل آویو  

روند شهرک ســازی را خارج از توافقات انجام شده کاهش 
و اجازه دهد کمک های بشردوســتانه به ساکنان نوار غزه  
ارائه  شــود.  در مقابل،  عربستان گام های کوچکی را برای  
عادی سازی روابط بر خواهد داشت به طوری که هواپیماهای 
اسرائیلی بتوانند بر فراز خاک عربستان)سرزمین حجاز( پرواز 
کنند.« این روزنامه به نقل از مقامات ریاض افزود: »عربستان  
روابط  مستقیمی را با تل آویو برقرار خواهد ساخت و ویزای 
سفر گردشگران اسرائیلی  را به عربستان صادر خواهد کرد.«

تروریست های داعش 35 مسیحی را 
در مرکز مصر قتل عام کردند

در حمله افراد مســلح ناشناس به دو اتوبوس 
و یک کامیون حامل قبطی ها )اقلیت مســیحیان 
از قبطی ها  نفر  اســتان»المنیا« 35  مصری( در 

کشته شدند.
 به گزارش المیادین افراد مسلح ناشناس به کاروان 
خودروهای حامل قبطی ها که به سمت یک دیر در این 
استان در مرکز مصر، می رفتند آتش گشودند و 25 نفر 
را کشــته و 20 نفر دیگر را زخمی کردند. وزارت کشور 

مصــر در واکنش به این حمله اعــام کرد که قربانیان 
قبطــی در راه رفتن به دیر »االنباء صموئیل« در المنیا 
بودند که مورد حمله قرار گرفتند. این در حالی است که 
رئیس مرکز فرهنگی مســیحیان قبطی از افزایش شمار 
قربانیان این حمله تروریستی به 35 نفر خبر داده است. 
معموال این حمات توسط گروه تروریستی داعش انجام 
می گیرد. پیش از این نیز این گروه تروریســتی با حمله 
به دو کلیسا در مصر صدها مسیحی را قتل عام کردند.
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تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

 دبیر کل حزب اهلل لبنان در 
مقاومت  عید  جشن  هفدهمین 
و آزادی ضمن مقایســه شرایط 
سیاسی ایران و عربستان اظهار 
داشت، مردم عربستان  صندوق 
رای را با جعبه تخم مرغ  اشتباه 

می گیرند.
سیدحسن نصراهلل روز پنجشنبه 
در ســخنرانی خــود به مناســبت 
هفدهمین جشــن عیــد مقاومت و 
آزادی در واکنش به ادعاهای نادرست 
سران رژیم سعودی نسبت به شرایط 
سیاسی ایران اظهار داشت، ایران به 
تازگی یک بار دیگر انتخابات برگزار 
کرد اما اگر به یک شــهروند سعودی 
صنــدوق رای بدهند نمــی داند با 
آن چکار کند! فکــر می کند جعبه 
تخم مرغ یا پنیر یا ماســت اســت! 
دبیــر کل حزب اله لبنان تاکید کرد 
ایــران همواره حامــی مقاومت بوده 
اما عربستان پرورش دهنده تروریسم 

است.
سید حسن نصراهلل در هفدهمین    
جشــن عید مقاومــت و آزادی در 
»الهرمــل« لبنان ، جشــنی که هر 
سال به مناسبت اخراج نظامیان رژیم 
صهیونیستی از جنوب لبنان در سال 
2000 برگــزار می شــود از ایران به 
عنوان کشــور حامی مقاومت نام برد 
و عربستان را پرورش دهنده تروریسم 

عنوان کرد 
دبیرکل حزب اهلل ســخنان خود 

در باره ایران را با طرح پرســش هایی 
آغاز کرد از جمله اینکه آیا ایران مرکز 
ارتش های  ایران  آیا  تروریسم است؟ 
وهابی را سازماندهی کرده؟ چه کسی 
شــیعیان را تکفیر می کند، ایران یا 
تاریخ  مفتی های عربستان؟ در همه 
عربســتان، تکفیر مســلمانان دیده 
می شــود اما ایران همواره به دنبال 
تقریب بین مذاهب بوده و عربستان 
موفق نشــده هیچ اتهامــی به ایران 
انجام  به  اقدام  بچسباند. عربســتان 
این کار کرد زیرا نیاز به رئیس جمهور 
آمریکا داشت تا نقشی درمنطقه داشته 
باشــد. ایران از مقاومــت در لبنان و 
فلسطین حمایت کرده و در حالی که 
داعش در آستانه ورود به نجف وکربا 

بود از ملت عراق حمایت کرد.
وی افزود، عربســتان مشکلی به 
نام ایران دارد، عربستان از شاه ایران 
که مورد حمایت اسرائیل بود، حمایت 
می کرد و امروز مشکل اساسی ریاض 
، ایران اســت. عربستان حاضر است 
برای مقابله با ایران هر چیزی تقدیم 
ترامپ کند. عربســتان این عقیده را 
دارد کــه جز با نزدیکــی به ترامپ، 
هیچ راه حلــی برای موضــوع ایران 
وجود نــدارد، قراردادهایی که ریاض 
با آمریکا بسته به 480 میلیارد دالر 
می رسد. نصراهلل تاکید کرد: عربستان 
ایــن کار را انجام داد تا در درجه اول 
از خودش و دولتش در مقابل جهان 
محافظــت کند زیرا دیگر بر کســی 

پوشیده نیست کســی که در پشت 
پرده تکفیری ها ایســتاده ، عربستان 
است. عربستان همان کسی است که 
القاعده را ســاخته و این کشور مرکز 
تفکر تکفیری است. ریاض به ترامپ 
رشوه داد تا اتهام حمایت از تروریسم 
را از خود دور کند و تاشش این است 
که ایران را به عنوان مرکز تروریسم 
معرفی کنــد. اما من به عربســتان 
توصیه می کنم کــه این کینه را رها 
کند و تنها تاشــش مذاکره با ایران 
باشد. مسیری که عربستان در پیش 
گرفته شکست است و ایران برنده این 

موضوع خواهد بود.
ایران و سوریه

 حامی ملت لبنان
دبیرکل حزب اهلل در ســخنرانی 
خود تأکید کرد در زمان اشغال لبنان 
توســط رژیم صهیونیستی، آمریکا و 
غرب از این رژیــم حمایت کردند و 
تنها کشورهایی که در کنار ملت لبنان 
ایستادند ایران و سوریه بودند. اکثریت 

قریب به اتفاق جهان با اسرائیل بودند. 
پیروزی بزرگ اخراج صهیونیست ها از 
لبنان جز نتیجه فداکاری های ارتش، 
ملت لبنان و مقاومت از جنبش امل 
گرفتــه تا دیگر گروه هــای مقاومت 
لبنانی نبود. امروز سرنوشت ملت ها و 
دولت های منطقه بستگی به مردم آن 
دارد. در سوریه، ایران، بحرین و دیگر 
کشورها مثل فلسطین بسته به مردم 

و نسل های جدید آن دارد.
مسائل بحرین 

دبیــرکل حــزب اهلل در موضوع 
بحرین نیز گفت: مواضع شیخ عیسی 
قاسم همیشه مسالمت آمیز و آرام بوده 
اما دولت آل خلیفه به جای اینکه به 
گفت وگــو روی بیاورد و به مطالبات 
مــردم گوش دهد به قتــل ، اعدام، 
زندان، تخریب مســاجد و خانه ها و 
غیــره با مردم بحرین برخورد کرد تا 
اینکه به تصمیم سلب تابعیت شیخ 
عیسی قاسم رهبر انقاب این کشور 
و تبعید وی رســید. وی افزود: شیخ 

عیسی نزدیک به یک سال است که 
در منزلش اســت و مردم نیز اطراف 
منــزل او تحصن کرده تــا از او که 
نمادشــان و رهبرشان است حمایت 
کنند. شاید این مسئله بحرین یکی 
از تبعات نشســت های ریاض و شاید 
از برکات سفر ترامپ به منطقه باشد. 
حمله وحشــیانه به میدان »الفداء« 
که چندین مجروح و مفقود بر جای 
نشست های  نتیجه  اســت،  گذاشته 
ریاض است. نصراهلل گفت: امروز درباره 
تبعید شیخ قاسم تماس می گیرند و 
من از دولت لبنان می خواهم با تبعید 
شیخ قاسم به لبنان مخالفت کندو این 

را به دولت بحرین اعام کند.
نشست ریاض

دبیــرکل حــزب اهلل لبنــان در 
ادامه به نشســت ریــاض پرداخت و 
گفــت: این تنها یک نشســت میان 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و 
سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان 
بود. بیانیــه ریاض نیز یــک بیانیه 

سعودی،آمریکایی بود.
وی تصریح کرد: آنچه عربستان 
انجام داد نخست بزرگداشت ترامپ 
و تکریــم او بود، دوم اینکه به دنبال 
اعطای موقعیتی مرکزی به عربستان 
بودند. سوم اینکه این نشست ترساندن 
ایران و محور مقاومت را دنبال می کرد. 
چهارمیــن هدف تشــویق آمریکا و 
قانع کردن این کشــور برای مداخله 
بود. وی تصریح کــرد: این تکریم و 

تجلیــل از ترامــپ در حالی صورت 
گرفت که وی شــدیدترین مواضع را 
از ابتدا نسبت به مسلمانان اتخاذ کرد 
و آنهــا را از ورود به آمریکا منع کرد، 
نژادپرست ترین رئیس جمهور  ترامپ 

آمریکاست. 
فلسطین، یمن، عراق

سید حســن نصراهلل در بخشی 
دیگر از ســخنرانی خــود گفت: در 
موضع گیــری در قبال فلســطین به 
ترامپ گفتند ما آماده ایم و ترامپ این 
پیام رابه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی منتقل کرد . هیچ 
کلمه ای درباره فلســطین که خاطر 
ترامــپ را آزرده کند ، گفته نشــد. 
نصراهلل به جنگ یمن نیز پرداخت و 
گفت: دو سال و نیم است که جنگ در 
یمن ادامه دارد و هیچ کسی در جهان 
جرأت نمی کند حقیقت را درباره این 
جنگ بگوید زیرا می ترسد کمک های 
مالی عربستان قطع شود. مردم یمن 
مصمم به ادامه ایستادگی هستند و 
نتیجه حمات عربستان فقط شکست 
نظامی و سیاسی خواهد بود. نصراهلل 
گفت: مردم عراق نیز سرنوشت امور 
خود را در دست گرفته اند و مسیر به 
سمت نهایی شدن نبرد موصل پیش 
مــی رود و اجماعی ملــی برای نابود 
کردن داعش وجود دارد . در سوریه 
نیز شــاهد پیروزی های گسترده در 
صحنــه میدانی و شکســت داعش 

هستیم. 

 سیدحسن نصراهلل:

شهروندانسعودیباصندوقرأیبیگانهاند
وآنراباجعبهتخممرغاشتباهمیگیرند!

دادگاه عالی ریاض حکم اعدام 14 تن از ساکنان القطیف را به اتهام 
شرکت در تظاهرات صادر کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری المنار، دادگاه عالی ریاض روز پنجشنبه 
حکم اعدام 14 جوان از ساکنان القطیف را به اتهام شرکت در تظاهرات مردمی که 
در پی تحوالت سال 2011 آغاز شده، صادر کرد. پرونده های این جوانان در لیست 
پرونده های »تروریستی« قرار گرفته است. حقوقدانان می گویند پرونده تروریسم به 
ابزاری در دست وزارت کشور تبدیل شده تا بتواند از طریق آن به سرکوب مخالفان 
و کسانی که خواهان حق آزادی بیان هستند، بپردازد. به گفته منابع آگاه هیچ کدام 
از متهمان طی دوره بازجویی نتوانستند وکیلی برای خود داشته باشند. این افراد 
همچنین تحت شــکنجه روحی و جسمی قرار گرفته اند تا به اتهاماتی که به آنها 
وارد شده، اعتراف کنند. مقامات عربستانی اصطاح »تروریسم« را برای تصویب 
قوانین و مجازات های سخت علیه کسانی که خواهان حق آزادی بیان هستند یا 

در تظاهرات مسالمت آمیز شرکت می کنند، به کار می گیرند.
از سوی دیگر و در حالی که تجاوز به شهر العوامیه و تخریب منازل مسکونی، 
مساجد و مدارس این شهر وارد سومین هفته می شود، سرانجام برخی طرف های 
مسئول در سازمان ملل، سکوت را شکستند و از عربستان خواستند تا دالیل این 
تخریب و استفاده از اسلحه در العوامیه را توضیح دهد. کارشناسان بخش حقوق 
فرهنگی، ســکونت و فقر سازمان ملل از دولت عربستان خواستند هرچه سریعتر 
به اقدامات جاری برای تخریب روســتای باستانی 400 ساله »المسورة« در شهر 
»العوامیــة« پایان دهد. در حالی که تاکنون طی چهار پنج ماه اخیر، چند نفر از 
مردم در حمات نظامیان سعودی جان باخته اند، و بسیاری از خانه ها ویران شده، 
ســازمان ملل صرفا از نگاه باستانی بودن روســتا،  اعتراض کرده است. المسوره، 
زادگاه شیخ نمر و الهام بخش معترضان در شرق عربستان است. نیروهای امنیتی 
عربستان تاکنون طی چند نوبت به العوامیه و به طور مشخص روستای باستانی 
المسورة حمله کرده اند و منازل زیادی را تخریب کرده  اند اما این بار با شدت بیشتر 

در سایه سکوت جامعه بین الملل، این جنایت را تکرار می کنند.

در پی انتقال دست کم 182 اسیر فلسطینی اعتصاب کننده 
غذا به بیمارستان به دلیل وخامت اوضاع جسمانی، صلیب سرخ 

جهانی هشدار داد.
اعتصاب غذای اسرای فلسطینی وارد چهلمین روز خود شده است و 
این در حالی است که حال بسیاری از اسرا وخیم شده و ده ها نفر از آنها به 
بیمارستان ها منتقل شده اند. روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت روز 
گذشته نوشت که حدود 182 اسیر از جمله مروان البرغوثی رهبر اعتصاب 
غذا برای مداوا به بیمارستان ها منتقل شده اند. به نوشته این روزنامه، 15 
تن از اسرا به منظور مداوا همچنان در بیمارستان بستری هستند و سایر 

اسرا به زندان ها بازگردانده شده اند.
کمیته اطاع رســانی اعتصاب غذای اسرای فلسطینی اعام کرد که 
برخی از بیمارستان های اسرائیل تغذیه اجباری اسرای فلسطینی را آغاز 
کرده  اند. این کمیته افزود: رژیم اشــغالگر ظاهرا قصد دارد تغذیه اجباری 
اسرا را آغاز کند که این خطرناک ترین اقدام از سوی اسرائیل از زمان آغاز 

اعتصاب غذا به شمار می رود.
»عیسی قراقع« رئیس کمیته امور اسرای فلسطینی و »قدوره فارس« 
رئیس  باشــگاه االســیر در واکنش به این اقدام رژیم صهیونیستی اظهار 
داشتند که مسئولیت هرگونه آسیب به اسرا، بر عهده رژیم صهیونیستی 
خواهد بود. این دو مسئول فلسطینی از سازمان های بین المللی از جمله 
ســازمان بهداشت جهانی و سازمان های حقوقی بین المللی خواستند که 
قبل از اینکه تغذیه اجباری، همه اســرای فلسطینی را به عدم نوشیدن 
آب وادار کند، مسئولیت های خود را انجام دهند. کمیته بین المللی صلیب 
سرخ نیز درباره وضعیت نگران کننده اسرای فلسطینی در زندان های رژیم 

صهیونیستی هشدار داد.
به گزارش تســنیم به نقل از الجزیره، کمیته بین المللی صلیب سرخ 
روز پنجشنبه در بیانیه ای اعام کرد که اعتصاب غذای اسرای فلسطینی 
در زندان های اسرائیل وارد مرحله نگران کننده ای شده است. رئیس اداره 
بهداشت صلیب سرخ در سرزمین های اشغالی با بیان اینکه پس از گذشت 
6 هفته از آغاز اعتصاب غذا شــرایط جسمانی اعتصاب کنندگان غذا به 
مرحله نگران کننده ای رســیده است، از همه طرف های ذی ربط خواست 

راه حلی برای پایان این مسئله بیابند.
بیش از 2000 اسیر فلسطینی از 40 روز پیش )28 فروردین( دست 
بــه اعتصاب غذای سراســری در زندان های رژیم صهیونیســتی زده اند. 
مهم ترین خواســته های اسرا عبارتند از: پایان دادن به سیاست بازداشت 
موقت، حبس در ســلول انفرادی، منع ماقات اســرا با خانواده هایشان و 
عدم ارائه خدمات مناســب پزشکی به اسرا. این اعتصاب در پی شکست 
مذاکرات نماینده اسرا با به اصطاح اداره زندانهای رژیم صهیونیستی برای 

بهبود اوضاع اسرا آغاز شد.

دادگاهآلسعود14جوانشیعهرا
بهجرمشرکتدرتظاهراتبهاعداممحکومکرد

انتقال 182 اسیر اعتصابی به بیمارستان
صلیبسرخ:وضعیتزندانیانفلسطینی
براثراعتصابغذانگرانکنندهاست

پیشنهاد  عراق  وزیر  نخست 
برای پذیرش شیخ  دولت بحرین 
عیسی قاسم رهبر دینی بحرینی، 
به عنوان تبعید در آن کشور را به 

شدت رد کرد.
منابــع دیپلماتیک عــراق اعام 
کردند، حیدر عبادی نخست وزیر عراق 
پیشــنهاد دولت بحرین برای پذیرش 
شیخ عیسی قاسم به عنوان تبعید را 

به شدت رد کرده است.
به گزارش ایرنا به نقل از شــبکه 
افزودند،  دیپلماتیک  منابع  المیادین، 
یک واســطه پیام درخواســت دولت 
بحرین را به عبادی منتقل کرده است 
و نخســت وزیر عراق به شدت با آن 
مخالفت کرده اســت. در این گزارش 
به جزییات بیشتری از موضوع اشاره 

نشده است.
حمله دولت بحرین به منزل شیخ 
عیسی قاسم رهبر شــیعیان بحرین 
و کشته و زخمی شــدن ده ها تن از 
شیعیان این کشــور توسط نیروهای 
امنیتی رژیم آل خلیفه، با واکنش های 
تندی از سوی کشورها، شخصیت ها و 

محافل بین المللی رو به رو شده است. 
این در حالی است که »طارق الحسن« 
رئیــس  امنیت عمومی بحرین مدعی 
شده که هیچ گونه دستوری برای اقامت 
اجباری شــیخ عیسی قاسم یا اجرای 
حکم زندان صادر نشده است. وی در 
ادامه ادعاهای خود گفته که نیروهای 

امنیتی برای دستگیری عناصر تحت 
پیگرد و بازکــردن راه ها وارد منطقه 
الدراز شده اند و به شخص شیخ عیسی 

قاسم تعرضی نکرده اند.
رئیــس  امنیت عمومــی بحرین 
همچنین مدعی شد که شیخ عیسی 
قاسم در منزل است و یورش صورت 

گرفته به منزل ایشان به خاطر عناصر 
تروریســت های پناه گرفته در منزل 
شیخ عیسی قاسم بوده است. نیروهای 
امنیتی رژیم آل خلیفه سه شنبه هفته 
گذشته به منطقه الدراز و منزل شیخ 
عیســی قاســم رهبر معنوی انقاب 
بحرین یورش برده ضمن به شهادت 

رســاندن 6 تن، ده ها نفر را زخمی و 
دســتگیر کردند. مزدوران آل خلیفه 
همچنین شیخ عیســی قاسم و افراد 
درون منزل ایشان را دستگیر کردند. 
علمای بحرین نیــز در بیانیه ای 
اعام کردند که بعد از حمله نیروهای 
آل خلیفه به منزل شیخ عیسی قاسم 
و قطع تمام ارتباطــات با منزل وی، 
هیچ خبــری از وضعیت ایشــان در 
دست نیست. همچنین شیخ »عبداهلل 
الدقاق«، نماینده شــیخ عیسی قاسم 
در ایران در گفت و گــو با خبرگزاری 
تسنیم اظهار داشــت: اخبار موجود 
درباره وضعیت شــیخ عیســی قاسم 
به شدت ضد و نقیض است و نمی توان 
به آن اعتماد کرد، زیرا وضعیت ایشان 
همچنان نامعلوم است و ما پادشاه را 
مســئول حفظ جان ایشان می دانیم. 
وی تأکید کرد کــه همه ارتباطات با 
منزل شیخ عیسی قاسم قطع شده و 
هیچ خبری از منزل و خانواده ایشان 

در دست نیست.
دادگاه بحرین شیخ عیسی قاسم 
را به  اتهام »پول شــویی و مشــارکت 

در تروریســم« به یک ســال حبس 
و پرداخــت 100 هــزار دینار بحرین 
)265 هزار دالر آمریکا( جریمه محکوم 
کــرد. مردم بحریــن از جمله علمای 
این کشــور از زمان دستگیری ایشان 
همچنان در اعتراض به دســتگیری 
شیخ عیسی قاسم تظاهرات و تحصن 
می کنند و تاکید کرده اند که تا زمان 
آزادی رهبر خود دســت از اعتراضات 
و نافرمانی مدنی برنخواهند داشــت. 
این در حالی اســت که وزارت کشور 
بحرین اعام کرد که با هرگونه تجمع 
غیرقانونی و فراخوان های تحریک آمیز 
به شدت برخورد می کند و در صورت 
مشــاهده هرگونه تخلــف امنیتی در 
الدراز، نیروهای امنیتی بار دیگر دخالت 

خواهند کرد. 
برخی تحلیلگران با اشاره به حضور 
نظامی عربستان در بحرین، سرکوب 
شدید شیعیان این کشور را با سفر اخیر 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به 
ریاض مرتبط دانسته و حتی گفته اند 
که ترامپ دستور این سرکوب را صادر 

کرده است.

رژیم آل خلیفه به دست انداز افتاد

مخالفت شدید عبادی با تبعید شیخ عیسی قاسم به عراق

در حالی که مبارزه با تروریسم یکی از محورهای اصلی نشست 
ناتو در بروکسل بود اما دبیر کل این سازمان صراحتا تاکید کرد 
که ناتو با داعش نخواهد جنگید. همزمان با آن، اسرائیل از آمریکا 

خواست به جای داعش، علیه مقاومت و ایران بجنگد.
رهبران کشــورهای عضو ســازمان پیمان آتانتیک شمالی، ناتو روز 
پنجشــنبه در مقر جدید این ســازمان در بروکســل، پایتخت بلژیک با 
یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند. مبارزه با تروریسم و افزایش بودجه نظامی 

کشورهای عضو در راس گفت وگوهای نشست رهبران ناتو قرار داشت. 
دونالــد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا  نیز که برای نخســتین بار در 
نشســت رهبران ناتو شرکت کرده بود در ســخنان خود تاکید کرد که 
کشورهای عضو باید سهم بیشتری بپردازند. وی گفت:  »23 کشور از 28 
عضو ناتو هنوز ســهمی را که باید برای دفاع پرداخت کنند، نمی پردازند. 

این برای مردم و مالیات دهندگان آمریکایی عادالنه نیست.«
اما نکته ای که تعجب کارشناسان را برانگیخت علی رغم محوریت مبارزه 
با تروریسم در نشست ناتو دبیرکل ناتو بر عدم ورود این سازمان به جنگ 
با داعش تاکید کرد که شائبه ها را در مورد  عدم تمایل کشورهای غربی 

برای از بین بردن داعش باال می برد.
»ینس استولتنبرگ« تصریح کرد؛ ناتو به رغم ملحق شدن به ائتاف 
تحت هدایت آمریکا علیه داعش در ســوریه و عراق، این سازمان نظامی 
در عملیات جنگی مشــارکت نمی کند.  همراه با ناتو »زیگمار گابریل«، 
وزیر امور خارجه آلمان نیز در واکنش به تصمیمات ناتو برای اینکه رسماً 
به ائتاف بین المللی ضدداعش بپیوندد، گفت: مشارکت مستقیم در این 

عملیات نباید وجود داشته باشد.
گابریل قاطعانه با مشارکت این اتحاد نظامی در عملیات مبارزه با داعش 
مخالفت کرده، گفت: عملیات جنگی وظیفه ناتو نیســت. ناتو یک اتحاد 
دفاعی است. همزمان با مخالفت اعضای ناتو با حضور در عملیات زمینی 
بر ضد داعش تعدادی از افسران بلندپایه رژیم اسرائیل نیز با بی خطر جلوه 
 دادن گروه تروریستی داعش به آمریکا توصیه کردند به  جای تاش برای 

نابودی آن بر مهار خطر ایران و حزب اهلل متمرکز شود. 
 بر اساس گزارش رای الیوم برخی افسران ارتش اسرائیل در گفت وگو 
با مجله پولیتیکوی آمریکا تاش کردند، داعش را یک گروه نسبتاً میانه رو 
و کم خطرتر از القاعده نشــان دهند زیرا به گفته آنان داعش دشمن غرب 
نیست و در اصل برای تشکیل خافت اسامی و بهبود وضعیت داخلی و 
ثبات آن تشکیل شد. همچنین تعدادی از افسران ارتش اسرائیل هشدار 
دادند: چنانچه بشار اسد در سوریه پیروز شود به این معنی خواهد بود که 
ما با حزب اهلل در یک جبهه روبه رو خواهیم شد و آمریکا باید از مبارزه با 
داعش اجتناب کرده و اجازه دهد این گروه در بخشی از خاک سوریه و عراق 
باقی بماند به ویژه اینکه داعش با القاعده و حزب اهلل و بشار اسد می جنگد.

به دعوت رژیم صهیونیستی صورت گرفت
چرخشمحسوسآمریکاوناتو

ازجنگنمایشیعلیهداعشبهمقابلهبامقاومت
هزاران تن از مردم خشمگین برزیل در اعتراض به سیاست های دولت 
این کشور به خیابان ها آمدند و در پایتخت این کشور تظاهرات کردند و 

ارتش این کشور نیز برای سرکوب معترضان، به خیابان ها آمد.
 تظاهرات گسترده روز چهارشنبه در منطقه دولتی شهر برازیلیا، برگزار شد، 
تظاهرکنندگان که تعداد آن بسیار زیاد گزارش شده، وزارت کشاورزی این کشور 
را به آتش کشیدند. در پی این اقدام و خسارت به اماکن دولتی ، دولت برزیل از 
ارتش این کشور تقاضای کمک می کند.رائول یونگمن، وزیر دفاع برزیل ساعاتی 
بعد اعام کرد که نظامیان در همه وزارت خانه ها مستقر و بر اوضاع مسلط شده اند. 
در این تظاهرات گســترده که علیه »میشل تمر« رئیس جمهوری برزیل صورت 
گرفت، 35 تا 100 هزار تن شرکت داشتند. سخنگوی وزارت  کشاورزی اعام کرد 
که تظاهرکنندگان فضای داخلی این ساختمان را به شدت ویران کرده اند. پلیس 
برزیل در برخورد با تظاهرکنندگان از گاز اشــک آور برای مقابله با آنان استفاده 
کرد و مجبور شد چندین ساختمان را نیز تخلیه کند. گفته می شود در جریان این 
درگیری ها حدود 30 نفر زخمی شده اند. درگیری های روز چهار شنبه در پایتخت 
برزیل ســنگین ترین درگیری در زمانی طوالنی بود که با درخواست جنبش های 

اجتماعی برنامه ریزی شده بود. 
به گزارش تسنیم، یکی از مهم ترین موضوع هایی که عامل اعتراض به دولت 
بوده، نوار صحبتی اســت که هفته گذشته در برزیل پخش شده و در آن صدای 
میچل تمر و »جوســلی باتیتســا«، رئیس  بزرگ ترین شرکت گوشت دنیا ضبط 
شده است. در این نوار شنیده می شود که این بزرگ ترین شرکت گوشت دنیا طی 
سال های متمادی به سیاســت مداران برزیلی رشوه پرداخت کرده است. میشل 
تمر، رئیس جمهوری کنونی برزیل، در ســال گذشته میادی )2016( جانشین 
دیلماروسف، رئیس جمهوری چپ گرای معزول برزیل شد. تمر که در آن زمان معاون 
رئیس جمهوری بود با اتحاد با نیروهای مخالف دولت امکان برکناری دیلما روسف 
را مهیا کرد. گفته می شود که خود »میشل تمر« یک عامل آمریکایی بوده است.

ورودارتشبرزیلبهخیابانهابرایسرکوب
تظاهراتعلیهفسادرئیسجمهورغربگرا

استرالیا
العالم: وزیر مهاجرت استرالیا اعام کرد: عناصر استرالیایی گروه های تروریستی 
در سوریه، بهتر است در همانجا بمانند و بمیرند و به استرالیا بازنگردند. وی شمار 

اتباع استرالیایی حاضر در سوریه را 600 نفر اعام کرده است.
عملیات تروریستی اخیر داعش در منچستر، مردم کشورهای حامی تروریسم، 

از جمله استرالیا را به شدت وحشت زده کرده است.
کویت

راشــاتودی: پنتاگون اعام کرد، از سرنوشت بیش از یک میلیارد دالر ساح 
و تجهیزات نظامی که برای ارتش عراق در نظر گرفته شــده بود، خبر ندارد. این 
ســاح ها و تجهیزات وارد کویت شده بودند. »پاتریک ویلکن« عضو سازمان عفو 
بین الملل تلویحا اعام کرد که این ساح ها به دست عناصر داعش رسیده است.

انگلیس 
خبرگزاری جمهوری اسامی: دولت انگلیس تبادل اطاعات با آمریکا در مورد 
حمله تروریســتی منچستر را متوقف کرد. درز اطاعات و جزئیات مربوط به این 
پرونده در رسانه های آمریکایی، لندن را عصبانی کرده است. انفجار انتحاری یک 
عضو داعش در منچستر که دوشنبه شب گذشته رخ داده است، جان 22 نفر را 

گرفت و بیش از 60 مجروح برجای گذاشت.
چین

تسنیم:  یک فروند ناو آمریکایی بدون اجازه پکن، تا 12 مایلی جزیره مصنوعی 
چین در دریای جنوبی چین نزدیک شد، این نخستین بار در دوره »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهوری آمریکا اســت که واشنگتن حاکمیت چین بر جزایر مصنوعی در 
دریای مذکور را به چالش می کشد. همزمان، پکن اعام کرد که قصد دارد، قدرت 

نیروی دریایی خود را تا سطح یک کاس جهانی، گسترش دهد.
کره جنوبی

نیویورک تایمز: »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا طی دیدارش با همتای 
فیلیپینی خود، به او گفته که واشنگتن دو فروند زیر دریایی هسته ای را به آب های 
شبه جزیره کره  اعزام کرده است. پیش از این نیز گزارش شده که ترامپ اطاعات 

امنیتی طبقه بندی شده را در اختیار وزیر خارجه روسیه قرار داده بود.
آلمان

اشپیگل: »مارتین شولتز«  نامزد صدراعظمی آلمان از سوی حزب »سوسیال 
دموکرات« این کشــور، عملیات پهپادهای آمریکایی در کشورهای دیگر را مورد 
انتقاد شدید قرار داد و گفت که این یک توهم سیاسی خطرناک است که اعتقاد 

داشته باشیم می توانیم با این کشتارهای هدفمند، صلح ایجاد کنیم.
ترکیه

فارس: درگیری میان نظامیان ترکیه و عناصر »حزب کارگران کردستان ترکیه« 
)پ.ک.ک(، مرگ 13 عضو »پ.ک.ک« و پنج سرباز ترکیه را به دنبال داشت. این 

درگیری ها در استان های شرقی »وان« و »حکاری« رخ داده است.

در سایه تداوم تجاوزگری سعودی ها، سازمان ملل متحد درباره 
گسترش سریع و بی سابقه بیماری وبا در یمن و افزایش موارد ابتالی 

احتمالی به 3۶هزار نفر خبر داد.
به گزارش تسنیم به نقل از شبکه تلویزیونی روسیا الیوم، سازمان ملل متحد 
اعام کرد: »یمن در حال حاضر با بزرگترین بیماری وبا در تاریخ خود روبه رو 
است.« »جمی مک گولدریک« هماهنگ کننده کمک های انسانی برای یمن 
در بیانیه ای مطبوعاتی گفت: »بیماری وبا با سرعت بی سابقه ای در سراسر یمن 
گسترش می یابد و زنان و مردان و کودکانی را در معرض ابتا قرار می دهد که 
از بیش از دوسال پیش تاکنون از تبعات درگیری های مسلحانه رنج می برند.« 

وی افزود: »مراکز پزشــکی یمن در هفته های اخیر بیش از 35 هزار و 500 
مورد ابتای احتمالی به وبا را ثبت کرده اند که دست کم یک سوم آنها را کودکان 
تشکیل می دهند.« این مسئول سازمان ملل افزود: »دست کم 361 نفر در طول 
این دوره بر اثر بیماری وبا جان باخته اند و موارد مرگ ومیر از 19 اســتان از 
مجموع 22 استان یمن گزارش شده است.« وی تصریح کرد: سازمان ملل و 
شرکایش نیاز به 55 میلیون دالر برای مقابله با این بیماری در یمن را دارند.

»مک گولدریک« از همه کشــورها خواســت تا به یمــن کمک کنند تا 
»ضربه کشــنده جدیدی« به این کشــور که از کمبود شدید مواد غذایی نیز 
رنج می برد، وارد نشود. وی گفت: »17 میلیون یمنی همچنان نیاز ضروری به 

کمک های غذایی دارند و حدود 7 میلیون نفر دیگر نیز در آستانه قحطی قرار 
دارند و 462 هزار نفر نیز از کمبود شــدید مواد غذایی رنج می برند.« ائتاف 
تحت فرماندهی ســعودی از بیش از دوسال پیش با چراغ سبز آمریکا حمله 
همه جانبه خود به یمن را آغاز کرد و این کشور را در محاصره قرار داده است. 
این وضعیت باعث کشته شدن بیش از 10 هزار یمنی و زخمی شدن هزاران 
نفر دیگر و آوارگی چند میلیون نفر شده است. ساختار زیربنایی یمن از جمله 
مدارس و بیمارســتان ها ویران شده و یمن در سایه محاصره با کمبود شدید 
مواد غذایی و دارو و تجهیزات پزشکی و قحطی و شیوع بیماری های واگیردار 

روبه رو شده است.

جنگنده های ائتالف آمریکایــی ضدداعش با بمباران مناطق 
مسکونی در شرق سوریه، 35 غیرنظامی را کشتند.

به گزارش فارس، جنگنده های ائتاف به اصطاح ضدداعش تحت رهبری 
آمریکا، با بمباران مناطق مســکونی شهر »میادین« در استان »دیرالزور« 
سوریه، چند ساختمان را منهدم کردند و حدود 35 غیرنظامی را کشتند.

در ارتباط با شمار زخمی های این حادثه، گزارشی نرسید.
بر اساس گزارش مخالفان دولت دمشق، جنگنده های ائتاف آمریکایی 

از سوم اردیبهشت تا سوم خرداد، 225 غیرنظامی را در سوریه کشته اند.
همزمان، وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( اعتراف کرد، جنگنده های این 
کشــور طی حمات خود در غرب شــهر موصل عراق، 100 غیرنظامی را 

کشتند.
از عراق همچنین گزارش شد، گروه تروریستی داعش 3000 غیرنظامی 
عراقی را از چهار روستا در استان »نینوا« ربوده و به مناطق مرزی نزدیک 

به سوریه منتقل کرده است.

با انتشار بیانیه دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان مبنی 
بر درخواست های مکرر از سوی شهروندان افغان برای رسیدگی به 
اتهامات »گلبدین حکمتیار« ، وی در یک قدمی محاکمه قرار گرفت.
تعدادی از شــهروندان افغان از والیت های مختلفی با فرســتادن نامه و 
درخواســت از دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل خواستار محاکمه رهبر 
حزب اسامی شده اند. »یوناما« دفتر نمایندگی سازمان ملل در واکنش به این 
درخواســت اعام کرده است از اجرای توافق نامه صلح حزب اسامی و دولت 
کابل اســتقبال می کند اما کسانی که قربانی خشونت و ظلم شده اند نباید از 
حقوق حقه قضایی خود محروم شــوند. در بیانیه این سازمان آمده است که 
از تاش های حکومت وحدت ملی برای دعوت از حزب اســامی و مخالفان 
مسلح به روند صلح حمایت می کند اما سازمان ملل نیز بر رسیدگی به حق 
مردم و شــنیدن صدای قربانیان متعهد است. به گزارش تسنیم ،حکمتیار از 
سوی نهادهای حامی حقوق بشر و فعاالن مدنی متهم به کشتار غیرنظامیان 
در جریان جنگ های داخلی کابل اســت. مهرماه ســال گذشته توافق صلح 
بین دولت افغانســتان و حزب اســامی به امضا رسید و رهبر حزب اسامی 
افغانســتان، پس از توافق نامه صلح با دولت کابل، در تاریخ نهم اردیبهشــت 
امســال با سخنرانی در جمع هوادارانش در والیت لغمان در شرق افغانستان 

در انظار عمومی ظاهر شد. 

یک شهر در جنوب فیلیپین 
تروریستی  گروه  اشــغال  به 

وابسته به داعش در آمد.
ســاکنین شــهر »مراوی« در 
جنــوب فیلیپین کــه بخش های 
زیادی از آن به اشــغال یک گروه 
تروریستی منتســب به داعش در 
آمده، روز چهارشــنبه این شــهر 
را تــرک کردند. خشــونت ها در 
شهر »مراوی« در جنوب فیلیپین 

سه شــنبه عصــر پــس از حمله 
نیروهــای امنیتی این کشــور به 
یــک مخفیگاه گروه تروریســتی 
»مائوت« که با داعش اعام بیعت 
کرده، آغاز شــد. به گزارش فارس، 
اعضــای این گروه تروریســتی در 
واکنش به این حمله، وارد شــهر 
شدند و ســاختمان ها را آتش زده 
و چنــد پل، یک بیمارســتان، دو 
زندان، یک کلیســا و یک دانشگاه 

را تصرف کردند. گروه تروریســتی 
داعش از طریق مجلــه »اعماق« 
مسئولیت این حمات خشونت بار را 
به عهده گرفت. »رودریگو دوترته«، 
رئیس جمهور فیلیپین نیز در جزیره 
بزرگ »میندانائو« که شهر »مراوی« 
در آن قــرار دارد اعــام حکومت 
نظامی کرد. دوترته همچنین اعام 
کرده  دریافت  گزارش هایــی  کرد 
مبنی بر اینکه تروریست ها احتماالً 

یکی از افسران ارشد پلیس را سر 
بریده اند. جاده های اطراف »مراوی« 
صحنه صف های طوالنی کامیون ها 
و جیپ هــای پر از مــردم بود که 
همراه با اسباب و اثاثیه شان در حال 
حرکت به سمت شهرهای اطراف 
امنیتی، خودروها  نیروهای  بودند. 
را برای یافتن ساح و بمب بازرسی 
می کردند، بسیاری از مردم نیز این 

شهر اشغال شده را ترک کردند.

یک شهر در جنوب فیلیپین به اشغال داعش درآمد

در پی شکایت مکرر شهروندان 

احتمالمحاکمهحکمتیار
قوتگرفت

مرگ 35 غیرنظامی در حمله آمریکا به مناطق مسکونی شرق سوریه


