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جنگنده های اسرائیل دیروز
باریکه غزه را بمباران کردند

باریکه محاصره  جنگنده های رژیم صهیونیستی 
شده غزه را به شدت بمباران کردند.

صبح روز گذشته جنگنده های رژیم صهیونیستی شمال 
غزه را به شدت بمباران کردند که این حمالت تلفات جانی به 
دنبال نداشت. منابع صهیونیستی مدعی شدند که این حمالت 
ســاعاتی پس از انجام حمله  موشکی از نوار غزه به صحرای 
نقب صورت گرفته است.بنابر اعالم رسانه های صهیونیستی 
در این حمالت دو پایگاه گردان های عزالدین قسام و جنبش 

حماس بمباران شده است.به گزارش ایسنا به نقل از شبکه 
الجزیره،  فوزی برهوم، سخنگوی جنبش حماس هم اعالم 
کرده ادعای ارتش اســرائیل درباره حمله موشکی از غزه به 
صحرای نقب »کذب محض« و حمله به پایگاه های مقاومت 
فلسطین در غزه  »بازی خطرناکی برای اسرائیل« است. وی 
به رژیم صهیونیستی درباره ادامه این وضع و بمباران یا تجاوز 
به مردم فلســطین هشدار داد و گفت اسرائیل باید متحمل 
همه تبعات حماقت ها و سیاست های حساب نشده اش شود.

مرگ 42 غیرنظامی براثر حمله
جنگنده های آمریکایی به شهر المیادین سوریه

آمریکایی ها این بــار نیز به بهانه بمباران 
تروریست های تکفیری ده ها غیرنظامی سوری 

را قتل عام کردند.
طبق گزارش دیده بان حقوق بشــر سوریه که از 
مخالفان اســد است، جنگنده های ائتالف آمریکایی 
بامداد دوشنبه به بهانه بمباران زندان تحت کنترل 
داعش در شهر »المیادین« در استان دیرالزور ده ها 
غیرنظامی را به خاک و خون کشیدند. این بمباران 

جان 42 غیرنظامی تحت بازداشــت تکفیری ها را 
گرفت. در این بمباران 15 تروریست  وابسته به داعش 
نیز به هالکت رسیدند. جنگنده های آمریکایی از دوم 
خرداد تاکنون 189 غیرنظامی از جمله 82 کودک و 
70 زن را در حمالت خود کشته اند. دیده بان حقوق 
بشــر سوریه اخیراً نیز اعالم کرده بود، جنگنده های 
آمریکایــی طی یک ماه گذشــته، 472 غیرنظامی 

سوری را در حمالت هوایی خود کشته اند.
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سرویس خارجی- 
یک روزنامه آمریکایی با بررسی تغییرات اخیر 
در عربســتان با محوریت ولیعهد 32 ساله این 
کشور گزارشی از ناتوانی ها و آسیب های »محمد بن 
سلمان« به آمریکا و عربستان منتشر کرده است.

محمد بن ســلمان شاهزاده 32 ساله سعودی هفته 
گذشــته طی یک پروسه نســبتاً طوالنی و با کودتایی 
حســاب شده »محمد بن نایف« را برکنار و خود ولیعهد 

جدید عربستان شد. 
این مسئله در کنار مواضع مقامات سعودی و اقدامات 
ناپخته آنها باعث گمانه زنی های زیادی در مورد امنیت 
منطقه شــده اســت، چرا که بن ســلمان »بی تجربه«، 

»بی احتیاط« و به شدت »تندرو« است. 
هرچند برخی از رسانه های نزدیک به دربار سعودی 
از ویژگی های مثبت وی گزارش هایی را منتشر می کنند، 

پیش به عنوان ولیعهد عربستان معرفی شد سخت تالش 
کرده تا بر دوستان عربستان در واشنگتن تأثیر بگذارد. 

وی در این مسیر تحسین های زیادی را برانگیخته که 
از جمله می توان به تحسین دولت جدید ترامپ اشاره کرد.

 وی توانسته چارچوب طرح نوسازی اقتصاد عربستان 
را مشخص کرده و ده ها میلیارد دالر خرید تسلیحات از 

آمریکا انجام دهد.«
واشــنگتن پســت اما در ادامه می نویسد: »در حال 

حاضر، شاهزاده محمدبن سلمان به صورت رسمی جایگاه 
جانشینی پدر 81ساله خود را در دست دارد اما تردیدها 
درباره توانایی های این فرد همچنان در حال افزایش است. 
به نظر می رسد که اصالحات اقتصادی بازارمحور وی 
متوقف شده است. از ســوی دیگر، ابتکارهای تهاجمی 
وی در موضوعــات خارجی بــرای منافع آمریکا ویرانگر 

بوده است.
 وی در جنگ یمن به هدف اعالم شده خود نرسیده و 
گروه های حقوق بشری نیز عربستان و دیگر متحدینش از 
جمله امارات متحده عربی را به »جنایات جنگی« متهم 
کرده اند. از آن بدتر، ائتالف سعودی، باعث ایجاد یکی از 
بدترین بحران های بشری که بشر در چند دهه گذشته 

آن را ندیده، شده است.«
این روزنامه آمریکایی در پایان نتیجه گرفته که بن 

سلمان »یک متحد سؤال برانگیز« برای آمریکاست.

واشنگتن پست: محمدبن سلمان
به منافع آمریکا و عربستان ضربه می زند

اما در میدان حرف! بن سلمان نشان داده سودای 
شعله ور تر کردن جنگ در خاورمیانه را دارد. اما 
نکته جالب این اســت که وی در دو نیم سال 
گذشته به هر اقدامی که دست زده، با شکست 

مواجه شده است. 
حال، روزنامه واشــنگتن پست در گزارشی 
جالــب به بررســی عملکــرد وی و همچنین 
تهدیدات ولیعهدی بن ســلمان بــرای منافع 

عربستان و آمریکا پرداخته است.
به گزارش تسنیم، این روزنامه آمریکایی در 
مقاله خود نوشته: »محمد بن سلمان که هفته 

تصور کن نوزاد شــیرخواره ات را که بیمار اســت 
سراســیمه به بیمارستان می بری، نوزادی که تولدش 

را ماه ها و شاید هم سال ها به انتظار نشسته ای.
 اکنون فرزندت روی دستت مانده و بیمارستان به 
دلیل نداشتن امکانات و دارو از پذیرش جگرگوشه ات 

سر باز می زند. 
چه احساســی داری ؟! دلت نمی خواهد از ته دل 
فریاد بزنی و گلوی صهیونیست های قاتل و جنایتکار 
را که مسئول بســتن گذرگاه رفح و محاصره غزه در 
طول 10 سال و به شهادت رسیدن بسیاری از بیماران 
هستند در دستانت بفشاری و انتقام خون شهدا را از 
رژیم جنایتکار اسرائیل بگیری؟ این همان احساسی 
است که پدر »بالل العرعیر« شیرخواره فلسطینی دارد، 
نوزادی که مشکل قلبی داشت و در اثر ممانعت رژیم 
صهیونیستی و تشکیالت خودگردان از انتقال وی به 

خارج غزه روز گذشته در بیمارستان جان داد. 
این نوزاد شــیرخواره به ســبب مخالفت وزارت 

روز پیش نیز »براء غبن« شیرخواره دیگر فلسطینی 
پس از شش روز انتظار در درمانگاه شفا به منظور صدور 
مجوز انتقال فوری اش به خارج و عدم همکاری وزارت 
بهداشت تشکیالت خودگردان فلسطین در رام اهلل، جان 

خود را از دست داد. از ابتدای سال جاری 9 بیمار به 
این شکل جان خود را در بیمارستان های غزه  از دست 

داده اند که 3 نفر از آنها کودک شیرخواره اند. 
وزارت بهداشــت فلسطین اعالم کرده هم اکنون 

200 بیمار دیگر در این باریکه به سبب سیاست های 
تشکیالت خودگردان و رژیم صهیونیستی و ممانعت 
از ورود اقالم دارویی به باریکه با مرگ دســت و پنجه 

نرم می کنند. 
رژیم کودک کش اسرائیل نه تنها محاصره غزه را 
پایان نمی دهد و تنها گذرگاه این منطقه محاصره شده 
را به روی بیماران باز نمی کند بلکه روز گذشته با حمله 
به رفح در جنوب غزه این منطقه را مورد هدف قرار داد. 
اما شرم آورتر اقدام تشکیالت خودگردان فلسطین است 
که در همدستی با رژیم صهیونیستی خیانت را به حد 
اعال رسانده و به قلب ملت فلسطین خنجر می زند، چه 
بسا اگر این سازمان با صهیونیست ها همکاری نمی کرد 
جنایتکاران به خود اجازه نمی دادند تا این درجه به این 

ملت مظلوم ستم کنند!
 دیدن تصویر کودک بیمار فلســطینی ســخت 
و دردآور اســت و عمــق جنایات صهیونیســت ها و 

خیانتکاران به آرمان فلسطین را نشان می دهد.

دارو به غزه نرسید
دو نوزاد شیرخواره در بیمارستان جان دادند!

ســرانجام رئیس جمهــور مصر بــا وجود 
اعتراض های گسترده مردمی با واگذاری جزایر 
»تیران و صنافیر« به عربستان موافقت کرد و این 

دو جزیره را به سعودی ها فروخت.
به گزارش مهر، »عبدالفتاح السیسی« رئیس جمهور 
مصر روز شنبه با توافقنامه »ترسیم مرزهای دریایی« 
بین این کشــور و عربســتان که در رسانه ها با عنوان 
»توافقنامه تیران و صنافیر« شناخته می شود، موافقت 
کرد. بــه موجب این توافق که پیش از این توســط 
پارلمــان مصر مورد تصویب قرار گرفته بود دو جزیره 
مذکور به ســعودی ها واگذار می شــوند. دادگاه عالی 

قانون اساســی مصر پیش از این اجرای تمامی احکام 
مربوط به این را متوقف کرده بود. برخی منابع دولتی 
مصر اعالم کرده اند پس از موافقت السیسی با اعطای 
دو جزیره، پرچم این کشور به زودی و بدون برگزاری 
مراسم رســمی در این دو جزیره به اهتزاز درمی آید! 
در واکنش به این »خیانت«، مردم مصر به خیابان ها 
آمدند و گروه های سیاسی نیز با صدور بیانیه هایی این 

»وطن فروشی السیسی« را محکوم کردند.
توافقنامه فروش دو جزایر مصری، ســال گذشته 
در حضور »عبدالفتاح السیســی« رئیس  جمهور مصر 
و »ســلمان بن عبدالعزیز« پادشــاه سعودی در کاخ 

»االتحادیه« در شــرق قاهره امضا شد. مردم مصر به 
شدت با این توافقنامه مخالف هستند و السیسی را به 

خیانت علیه کشور متهم می کنند.
اهمیت تیران و صنافیر 

اگر چه دو جزیــره دارای هیچ منبع نفتی یا آبی 
نیســت، اما از موقعیت اســتراتژیک و بسیار مهمی 
برخوردار اســت، به گونه ای که باید آن دو را »دروازه 
ورود به خلیج عقبه« برشمرد که رژیم صهیونیستی، 
عربســتان و اردن از آن برای عبور کشتی ها استفاده 
می کنند. این دو جزیره در دهانه ورودی »خلیج عقبه«، 
یعنی »تنگه تیران« در شمال دریای سرخ قرار دارند و 

می توان با استفاده از آنها در مواقع خاص تردد دریایی 
بندر ایالت را در سرزمین های اشغالی متوقف نمود. این 
دو جزیره از آن جهت که تنگه تیران تنها دسترســی 
فلســطین اشغالی از خلیج عقبه به دریای سرخ است 
و نقش مهمی در تبادالت تجاری رژیم صهیونیستی 
ایفا می کند از اهمیت خاصی برخوردار اســت. اکنون 
نیز که عربستان به سمت عادی سازی روابط با اسرائیل 
پیش می رود اعطای این دو جزیره به سعودی تهدیدات 
احتمالی از این دو جزیره را برای رژیم صهیونیستی از 
بین خواهد برد. درواقع در پشت پرده این وطن فروشی، 

اسرائیل قرار دارد.

سرویس خارجی-
امیر قطر با دو اقدام پشــت ســر هم یعنی تماس تلفنی با 
رئیس جمهور ایران و دیدار با القرضاوی، به شروط 13گانه عربستان 
برای آشتی رسما دهن کجی کرد. قطر حتی اعالم کرده تالش هایش 
برای بهبود روابط با ایران )که خط قرمز سعودی هاســت( کامال 

جدی است.
هنوز چند روزی از اعالم شروط 13گانه عربستان برای قطر نگذشته 
که خبر رســید، امیر قطر به این شروط پاسخ منفی داده است. در واقع 
عربســتان و سه کشور مصر، امارات و بحرین برای رفع محاصره قطر 13 
شــرط اعالم کرده بودند که شاید مهم ترین آن قطع روابط دیپلماتیک با 
تهران بود. اما امیر قطر و دکتر روحانی رئیس جمهور ایران درســت پس 
از اعالم این شروط در یک تماس تلفنی بر »جدی« بودن روابط دوجانبه 
تاکید کردند. این مسئله نشــان می دهد که امیر قطر قصد ندارد مقابل 

سعودی ها تسلیم شود. 
در همین راستا، شبکه تلویزیونی »الجزیره« قطر که توقف فعالیت های 
آن یکی از شروط 13گانه کشورهای محاصره کننده است، گفت و گوی تلفنی 
»حسن روحانی« با »شیخ تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر را به عنوان 
حمایت آشــکار و صریح جمهوری اســالمی ایران از موضع قطر در قبال 
همســایگان عرب خود به ویژه عربستان تعبیر کرد. تماس تلفنی جدید 
شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با رئیس جمهور کشورمان که در 
آن بر عزم مجدد این کشــور برای گسترش روابط با تهران تاکید کرده، 
»پاسخ مستقیمی« به عربستان و متحدینش بود که از این کشور خواسته 
بودند به روابطش با تهران پایان دهد. همچنین امیر قطر در چالشی جدید 
برای کشورهای عربی از جمله عربستان و امارات، با »یوسف القرضاوی« 
رئیس  اتحادیه جهانی علمای مسلمان دیدار کرد. این در حالی است که 
قطع حمایت ها از قرضاوی نیز یکی از این شروط بود.بحران در شبه جزیره 
عربستان به مراحل حساسی رسیده و کشورهای اروپایی نیز شروط 13گانه 

عربستان را بسیار »تحریک آمیز« و »غیرمنصفانه« دانسته اند.

نظامیان سعودی که ماه مبارک رمضان را با ترور شخصیت های 
برجسته در قطیف آغاز کرده بودند، در پایان این ماه، رئیس شورای 

قرآنی العوامیه را به گلوله بسته و به شهادت رساندند.
رژیم آل ســعود طی ماه مبارک رمضان بارها مناطق شیعه نشین این 
کشــور و به خصوص عوامیه و مــردم روزه دار این منطقه را مورد یورش 
قرار داد به طوری که تصاویر منتشــر شده از تبدیل شدن این منطقه به 

»شهر ارواح« حکایت دارد.
شهر شیعه  نشین »قطیف« نیز در استان »احساء« در شرق عربستان 
از یورش ماموران آل ســعود در طول ماه گذشته در امان نبود؛ در جریان 

این حمالت چندین تن شهید و مجروح شدند.
پایگاه اطالع رسانی شبکه »نبأ« با انتشار این خبر طی گزارشی نوشته: 
»روزهای عوامیه با قتل، ارعاب و ترور سپری می شود و نیروهای نظامی 
ســعودی مشابه نیروهای تروریســتی داعش، افراد مختلف را هدف قرار 
می دهند و در تازه ترین جنایتشان، روز شنبه در پایان ماه مبارک رمضان، 

»امین آل هانی« رئیس شورای قرآنی العوامیه را به شهادت رساندند.«
این گزارش می افزاید، نظامیان سعودی ماه مبارک رمضان را با منفجر 
کردن خودروی »فاضل حماده« و »محمد الصویمل« در »القطیف« و ترور 

آنها آغاز کرده بودند.
رئیس شــورای قرآنی العوامیه، کســی بود که بــه انجام فعالیت های 
اجتماعی در العوامیه شــهرت داشت. نظامیان ســعودی به سوی او در 
خودرویش شــلیک کردند که این تیراندازی موجب زخمی شــدن او و 
آتش گرفتن خودرویش شد.وی که به دلیل جراحت قادر به خارج شدن 

از خودرو نبود به شهادت رسید.

دهن کجی قطر
به شروط 13گانه عربستان

سرویس خارجی-
درپی بهانه جویی های جدید کاخ ســفید علیه 
دولت دمشــق و برخی تحرکات نظامی اسرائیل در 
سوریه، روسیه به آمریکا در مورد هرگونه اقدام علیه 

سوریه هشدار داد.
مسکو می گوید، آمریکا قصد دارد به پایگاه های نظامی 
ارتش ســوریه حمله کند.پیروزی های ارتش ســوریه علیه 
»داعش« در شرق این کشــور همچنان ادامه دارد و طبق 
آخرین گزارش ها، ارتش پس از پنج سال روز یکشنبه برای 

نخستین بار وارد استان »دیرالزور« شده است.
اما، این پیروزی ها از طرف آمریکا و اســرائیل با نگرانی 
دنبال می شود و به همین خاطر، مواضع آنها نسبت به دمشق 
تهاجمی تر شده است. طی دو ماه اخیر جنگنده های آمریکایی 
بارها ستون های ارتش سوریه و مقاومت را بمباران کرده اند.
اکنون اما آمریکا در اقدامی جدید که دیروز رسانه ها آن 
را به طور گسترده پوشش دادند، مدعی شده ارتش سوریه 

قصد دارد در آینده، دست به یک حمله شیمیایی بزند.
به گزارش فارس، در بیانیه ای که کاخ سفید در همین 
ارتباط صادر کرده آمده اســت: »آمریکا تدارکات احتمالی 
رژیم اسد برای انجام یک حمله شیمیایی دیگر، که احتماالً 
به کشتار دستجمعی غیرنظامیان از جمله کودکان بی گناه 

منجر خواهد شد را شناسایی کرده است.« )!(

پیش از این نیز آمریکا دولت سوریه را به حمله شیمیایی 
در »خان شیخون« متهم کرده بود. اما بعداً که دولت سوریه 
خواستار اعزام کمیته های حقیقت یاب به خان شیخون شد 

آمریکا و انگلیس مانع اعزام این کمیته شدند!
جالب اســت که در بهانه جویی جدید کاخ سفید علیه 
دمشــق هم، وزیر دفاع انگلیس فوراً جانب کاخ ســفید را 
گرفته و اعالم کرده که در این ماجرا با آمریکا همراه است.

در ارتبــاط با بیانه کاخ ســفید، »نیویورک تایمز« هم 
نوشته که صدور چنین بیانیه ای، فرماندهان نظامی آمریکا 
را متحیر کرده است. براساس گزارش خبرگزاری تسنیم از 
این روزنامه، کاخ سفید در حالی این اتهام را مطرح می کند 
که دولت دمشــق در سال 2014 همه سالح های شیمیایی 

خود را تحت نظارت سازمان ملل، از سوریه خارج کرد.
»داریل کیمبال« مدیرعامل انجمن کنترل تسلیحاتی 
که یک نهاد بین المللی است در این باره گفته چیزی درباره 
تحرکات دولت سوریه برای انجام حمالت شیمیایی نشنیده 
اســت. به هرحال، اگر همه این خبرهــا را از نگاه تحلیلی 
مدنظر قرار دهیم، متوجه می شــویم که کاخ سفید نگران 
پیروزی های ارتش سوریه بوده و اکنون برای ضربه زدن به 
ارتش این کشور، به دنبال بهانه می گردد و حتی ممکن است 
نیروها و پایگاه های خود را در خاک سوریه تقویت کند. در 
گذشته »باراک اوباما« رئیس جمهور سابق آمریکا هم برای 

ورود مستقیم به جنگ سوریه، سالح های شیمیایی دمشق 
را بهانه کرده بود. ولی اقدام دولت سوریه در سال 2014 در 
انتقال این سالح ها به خارج، این توطئه آمریکا را خنثی کرد. 
روسیه همزمان با انتشار بیانیه کاخ سفید گفته اطالعاتی در 
دست دارد که نشان می دهد، آمریکا به زودی به پایگاه های 

نظامی سوریه حمله خواهد کرد.
حمالت رژیم صهیونیستی

در همین حال خبر رسیده سران رژیم صهیونیستی هم 
که طی هفته گذشته به خبرسازی در مورد حضور نیروهای 
حامی ایران )حزب اهلل( در ارتفاعات جوالن و قنیطره دامن 
می زدند، طی ســه روز اخیر توســط نظامیان خود به طور 
متوالی، مواضع ارتش سوریه را در منطقه »قنیطره« با موشک 
و گلوله های تانک و هواپیماهای جنگنده هدف قرار داده اند. 
فرماندهی کل ارتش سوریه این حمالت را تأیید کرده است.
بهانه اســرائیل این اســت که از داخل خاک سوریه به 
سوی مواضع نظامیان اسرائیلی خمپاره شلیک شده است. 
به گفته منابع ســوری، حمالت خمپاره ای مذکور به سمت 
فلســطین اشغالی، توسط گروه تروریستی »جبهه النصره« 
صورت می گیرد، تا زمینه حمالت اسرائیل فراهم شود! جبهه 

النصره متحد رژیم صهیونیستی در سوریه است.
هشدار روسیه

به گزارش خبرگزاری جمهوری اســالمی، »ســرگئی 

الوروف« وزیر خارجه روسیه اما طی تماس تلفنی با »رکس 
تیلرســون« همتای آمریکایی خــود، بر ضرورت خودداری 
آمریکا از انجام اقدام های تحریک آمیز علیه ارتش ســوریه 
تأکید کرد. الوروف طی کنفرانس خبری مشترک با همتای 
اتیوپیایی خود نیز گفت: ائتالف آمریکایی ضد داعش گروه 
تروریستی »جبهه النصره« را در سوریه هدف قرار نمی دهد. 
الوروف گفت: به کارگیری تروریســت های جبهه النصره به 
وسیله آمریکا آن هم با پوششی جدید، بازی خطرناکی است 
که باید با آن مقابله کرد... برای مبارزه با تروریسم )که آمریکا 
مدعی آن است(، نباید معیارهای متناقض و افکار و طرح های 

مخفی را به کار گرفت.
»فرانتس کلیتسویچ« معاون اول کمیسیون امور دفاعی 
و امنیت مجلس ســنای روســیه نیز گفت، واشنگتن برای 
یک دسیسه دیگر شیمیایی و حمله به ارتش سوریه آماده 

می شود، ولی نباید چنین اقدامی انجام دهد.
سایر رویدادها

* به گفته »جیمز ماتیس« وزیر دفاع آمریکا مأموریت 
کردهــای تحت حمایت واشــنگتن )نیروهای دموکراتیک 

سوریه( پس از عملیات »رقه«، پایان نمی یابد!
* تسنیم به نقل از روزنامه روسی »کامرسانت« خبر داده، 
آمریکا درصدد خرید سالح از گرجستان برای مخالفان دولت 

سوریه )تروریست  ها( است!

مردم منطقه الدراز) محل زندگی شــیخ 
عیسی قاسم( تحت کنترل شدید امنیتی نماز 
عید فطر امسال را در مسجد امام صادق )ع( 

این منطقه  و مقابل خانه رهبرشان خواندند.
با ادامه محاصره منطقه الدراز و محل زندگی شیخ 
عیسی قاسم توسط نیروهای امنیتی آل خلیفه، مردم 
نماز عید سعید فطر را تحت کنترل امنیتی در مسجد 
امام صادق)ع( و نزدیک منزل شیخ عیسی قاسم این 

منطقه اقامه کردند. 
همچنین خبر رسیده تظاهرات ها در حمایت از 
شــیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور و اعالم 
وفاداری به شهدا در نقاط مختلف بحرین همچنان 

ادامه دارد. 
ســاکنان شــهرک عالی، المالکیه، المقشــع و 
ابوقوه نیز به خیابان ها آمده و به نشــانه اعالم خشم 
از بازداشــت زنان و تأکید بر اســتمرار حرکت های 

انقالبی، الستیک های خودروها را آتش زدند. تظاهرات 
کنندگان شعار می دادند »شهدای ما عید ما هستند.« 
شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین خواستار 
توقف روند سرکوب انقالبیون و علمای بحرینی شدند. 
مردم بحرین آزادی شــیخ عیسی قاسم و زندانیان 

سیاسی را نیز فریاد زدند.
گفتنی است، آل خلیفه موج قلع و قمع انقالبیون 
بحرینی را طی چند ماه گذشته تشدید کرده است. 
اخیرا شــماری از انقالبیون به اعدام و زندان محکوم 

شدند. 
نظامیان رژیم بحرین چندی پیش به منزل شیخ 
عیسی قاســم در منطقه الدراز واقع در غرب منامه 
پایتخت بحرین یورش بردند. تمام ارتباطات با منزل 
رهبر شــیعیان بحرین و خانواده ایشان قطع شده و 
هیچ خبــری از وضعیت مرجع دینی بحرینی ها در 

دست نیست.

بحرینی ها امسال نماز عیدفطر را مقابل خانه شیخ عیسی قاسم خواندند

سعودی ها 
رئیس شورای قرآنی عوامیه را 

وحشیانه به شهادت رساندند

مسلمانان سراسر جهان امسال نماز عید سعید فطر را با شور و 
حرارت خاصی، به جای آوردند و شعار وحدت سر دادند.

برگزاری این آیین باشــکوه که از پایتخت روســیه تا اندونزی و سایر 
ممالک اســالمی و غیراسالمی را دربر گرفت، در شرایط کنونی پیام های 

روشنی برای همه داشت.
مسلمانان با این حضور خود، عماًل خط بطالن بر جریانی کشیدند که 
بازوی اســتعمار آن را در درون جوامع اسالمی جعل کرده است و تالش 
می کند اســالم را معادل آن )جریان تکفیری و داعش(، به افکار عمومی 

جهانیان قالب کند.
روزهای یک شنبه و دوشنبه که میلیون ها مسلمان در سراسر جهان 
اســالم و در بسیاری از کشورهای غیراسالمی که اقلیت مسلمان در آنها 
زندگی می کنند مثل آمریکا، روسیه و چین نماز عید فطر را با شکوه هر چه 
تمام اقامه کردند. مسلمانان در رنگ ها، نژادها زبان ها و مذاهب مختلف همه 
با هم به صف شدند و نماز عید را در صفوف فشرده اقامه کردند. ای کاش 
برخی از دولت های به ظاهر اسالمی در کشورهای عربی نیز پیام این نماز 
را درک کرده و به جای دخیل بستن به آمریکا و رژیم صهیونیستی دست 
دوستی را به برادران مسلمان خود دراز می کردند. گفته می شود نماز عید 
فطر امسال در روسیه حال و هوای دیگری داشت و شمار شرکت کنندگان 

در این مراسم نورانی نیز به طرز بی سابقه ای افزایش یافته بود.

برزیل
خبرگزاری فرانسه: دادستان کل برزیل »میشل تامر« رئیس جمهور این کشور 
را به اخذ رشــوه متهم کرد. بدین ترتیب، مجلس عوام برزیل در مورد استیضاح 
احتمالی تامر تصمیم خواهد گرفت. میشل تامر هرگونه تخلف را رد کرده و می گوید 

که در دادگاه بی گناهی او ثابت خواهد شد.
فلسطین اشغالی

ایســنا: »افیخای ادرعی« سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از وجود روابط 
پنهان میان این رژیم و برخی کشورهای عربی پرده برداشت و گفت: ما امیدواریم 

که در آینده نزدیک به صورت مستقیم درباره این کشورها حرف بزنیم.
امارات

فارس: شــیخ »خلیفه بن زاید آل نهیــان« رئیس امارات متحده عربی برای 
نخستین بار پس از سه سال، در انظار عمومی دیده شد.

وی که سه سال قبل سکته مغزی کرده بود، در روز عید فطر در کاخ مجلل 
خود با اعضای خاندان خود و مسئوالن اماراتی دیدار کرد. رئیس 69 ساله امارات 

دی 1392 سکته مغزی کرده بود.
یمن

خبرگزاری صدا و سیما: نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن پایگاه های 
نظامیان ســعودی را در منطقه »جیزان« عربســتان هدف حمالت موشکی قرار 
دادند.در این حمالت غافلگیرکننده، شــماری از نظامیان اشغالگر سعودی کشته 
و زخمی شــدند. جنگنده های رژیم آل سعود هم در ظهر روز عید سعید فطر با 

بمباران منطقه »صرواح« یمن، 9 غیرنظامی را کشتند.
عراق

خبرگزاری دفاع مقدس: سرلشکر »رائد شاکر جودت« فرمانده پلیس فدرال 
عراق اعالم کرد، نیروهای ارتش این کشــور دیروز مسجد تاریخی »الزیوانی« در 
بخش قدیمی موصل را از دســت گروه تروریســتی داعش آزاد کردند. به گفته 
وی، تروریست ها اکنون فقط بر مساحتی کمتر از 600 مترمربع در غرب موصل 

مسلط هستند.
آمریکا

رویترز: بر اساس گزارش موسسه نظرسنجی »پیو«، وجهه آمریکا بعد از روی 
کار آمدن »دونالد ترامپ«، در سراسر جهان به شدت افت کرده است و بسیاری 
از مردم کشورهای دیگر)کشورهای غربی( اعتمادی به توانایی آمریکا در رهبری 
جهان ندارند. البته آمریکا پیش از این و به خاطر جنگ افروزی ها و لشکرکشی های 

مکرر، به عنوان یک کشور جنگ طلب دانسته می شده است.
اوکراین

تســنیم: »ماکسیم پووال« افسر سرویس اطالعاتی اوکراین بر اثر انفجار یک 
دستگاه خودروی بمب گذاری شده در »کی یف« پایتخت این کشور، جان خود را 
از دست داد. دولت اوکراین ضمن تایید این خبر، در ارتباط با عوامل پشت پرده 

این حمله، توضیحی نداد.

نمایش وحدت مسلمانان جهان
در نماز عید فطر

و  رام اهلل  در  بهداشــت 
صهیونیســتی  رژیــم 
نتوانســت برای درمان 
به خارج منتقل شــود 
و در نهایــت جان خود 
را از دســت داد. امــا 
»بــالل« تنهــا یکی از 
کودکانی اســت که در 
مشترک  توطئه  نتیجه 
تشــکیالت خودگردان 
با رژیم صهیونیستی در 
به  غزه  بیمارستان های 
چند  می رسد.  شهادت 

همزمان با افزایش تنش ها در روابط روسیه و آمریکا مسکو یک 
موشک قاره پیما را با موفقیت آزمایش کرد.

آمریکا و روســیه طی سال های اخیر روابط بسیار پر تنشی را تجربه 
کرده اند که بســیاری از کارشناسان از آن به عنوان شروع دوره جدیدی 
از جنگ ســرد یاد می کنند. امیدها بر این بود که بعد از روی کار آمدن 
ترامپ روابط دو کشور به سمت عادی سازی پیش رود ولی ظاهرا تنش ها 
بین دو طرف بسیار عمیقتر از آن است که با آمدن و رفتن اوباما یا ترامپ 
حل وفصل شود. در گرماگرم این تنش ها گزارش ها حکایت از آن دارد که 
روسیه یک فروند موشک قاره پیمای »دریا پایه« تحت عنوان »بوالوا« را 
پرتاب کرده است که آزمایش این موشک براساس اهداف پیش بینی شده 

موفقیت آمیز بوده است. 
به گزارش ایرنا، این موشک روز دوشنبه از زیردریایی اتمی راهبردی 
»یوری دولگاروکی« در دریای بارنتس واقع در شمال غرب روسیه پرتاب 
شــد.دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع روســیه اعالم کرده »زیردریایی یوری 
دولگاروکی در شرایط زیرآبی موشک را پرتاب کرد که به هدف تعیین شده 
در محدوده نظامی کورا در شبه جزیره کامچاتکا در خاور دور روسیه رسید.
پایگاه اینترنتی روزنامه روسی کامسامولسکایا پراودا هم نوشته: »موشک 
پس از 5000 کیلومتر به هدف تعیین شده اصابت کرد و ماهواره مرتبط 

نیز موفقیت آمیز بودن آن را تصویر برداری کرد.«
 این گزارش حاکی است موشک های جدید روسیه قدرت حمل دو برابر 
بیشتر ماده انفجاری از موشک های نسل قبل و 12 هزار کیلومتر پیمایش 
دارند.زیر دریایی اتمی یوری دولگاروکی نیز که مجهز به اژدر انداز و 16 
موشک بوالوا است، با 107 خدمه می تواند سه ماه در آب بماند و تا عمق 

450 متری پایین برود.
 ویکتــور بارانتس کارشــناس نظامی روس پرتاب موشــک بوالوا را 
پیام هشــدار آمیز روســیه به غرب خواند.وی در گفت و گو با خبرگزاری 
اسپوتنیک بیان کرد: کشورهای غربی به دقت آزمایش سالح های روسی 

را پیگیری می کنند.
 پرتاب موشک بوالوا حاوی این پیام است که مسکو این سالح بسیار 
قوی را تکمیل می کند و هر قدر تعداد آزمایش ها بیشتر می شود، نیروی 
دریایی روســیه با اطمینان و اعتماد به نفس بیشــتری این جنگ افزار 

قدرتمند را در ناوها و زیردریایی های خود مستقر می کند.«

در میان تنش های روزافزون با آمریکا

روسیه موشک قاره پیمای جدید خود را
 با برد 5000 کیلومتر آزمایش کرد

مسکو هشدار داد

تحرکات مشکوک آمریکا و اسرائیل برای ورود مستقیم به جنگ با سوریه

در میان اعتراض های گسترده مردمی

جزایر مصری با امضای ژنرال السیسی رسما به سعودی ها فروخته شد!


