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نتانیاهو برای دوازدهمین بار به اتهام فساد 
محاکمه شد

نخســت وزیر رژیم صهیونیستی برای دوازدهمین 
بار طی دو سال اخیر به جرم  فساد و رانت خواری مورد 

بازجویی قرار گرفت.
پلیس رژیم صهیونیســتی روز گذشته با حضور در خانه 
بنیامیــن نتانیاهو از او و همســرش دربــاره اتهامات مطرح 
شــده در چهار پرونده فســاد دولتی بازجویی کرد.به گزارش 
خبرگزاری قدس به نقل از روزنامه »جروزالم پســت« پلیس 
رژیم صهیونیستی چهار پرونده درخصوص فساد دولتی و مالی 

علیه نخســت وزیر تشکیل داده و طی یک سال اخیر از منابع 
مختلفی شامل دســتیاران و وزیران پیشین کابینه، بازجویی 
کرده اســت. اولین مورد موسوم به »پرونده ۱۰۰۰« است که 
در آن نتانیاهو به دریافت مســتقیم رشوه و رانت  خواری متهم 
است. پرونده دوم فساد مالی نتانیاهو موسوم به »پرونده ۲۰۰۰« 
درباره ســوء استفاده از قدرت و جایگاه خود جهت تحت فشار 
قرار دادن صاحب امتیاز نشریه »یدیعوت آحرونوت« برای ارائه 

پوشش بهتر از اخبار نخست وزیری است.

تظاهرات ضددولتی در اتریش
علیه نژادپرستی و کاهش دموکراسی 

هزاران اتریشی، در پایتخت این کشور علیه دولت 
ائتالفی به خیابان ها ریختند و علیه سیاست های دولت 

تظاهرات کردند.
اتریشی ها پنچشنبه شــب در وین علیه دولت تظاهرات 
کردند. طبق گزارش های منتشر شده در این تجمع چیزی حدود 
۲۰ هزار نفر با عنوان »اعتراضات پنجشــنبه ها« علیه وضعیت 
اقتصادی، کاهش دموکراسی و گسترش نژادپرستی شعار دادند.

شروع این اعتراض ها در اصل به اوایل سال ۲۰۰۰ بر می گردد 

و طبق اعالم عوامل این راهپیمایی ها، در آینده قرار اســت به 
صورت هفتگی برگزار شــود.تظاهرکنندگان در این اعتراضات 
علیه نژادپرســتی و کاهش خدمات اجتماعی اعتراض کردند 
و درباره کاهش دموکراســی در این کشور هم به سران حاکم 
خود هشدار دادند. اکثر اعتراضات متوجه وزیر کشور اتریش بود. 
وزیر کشــور اتریش از حزب »آزادی « است که اروپاییان آن را 
»افراطی« می دانند. وی اخیرا به دلیل محدودیت هایی که برای 

رسانه ها قائل شده بود به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
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وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای از مرگ دهها 
نفر از بیماران تحت درمان یک مرکز تحقیقات 
بیولوژیکی ســری آمریکا در گرجستان خبر 
داده و گفتــه، آمریکایی ها در این مرکز روی 
انسان ها سالح های سمی و بیولوژیکی آزمایش 

می کردند.
وزارت دفاع روسیه که پیشتر درباره فعالیت های 
کارشناســان نظامی آمریکا در حوزه بیولوژیک در 
مناطق نزدیک مرزهای روسیه در کشور گرجستان 
هشــدار داده بود، مجــددا در بیانیه ای اعالم کرده، 
آزمایشــگاه بیولوژیکی آمریکا در گرجستان که به 
»عنوان مرکــز تحقیقات مواد مخدر فعالیت دارد«، 
احتمــاال در تحقیقــات خود بر روی ســالح های 
بیولوژیکی و سمی ده ها نفر را به کام مرگ کشانده 

است. 
فارس به نقل از راشا تودی نوشته، گمانه زنی ها 
دربــاره این مرکز مخفی آمریکا پس از آن تشــدید 

شــد که یک وزیر سابق دولت گرجستان درباره این 
موضوع افشاگری کرده بود. »ایگور گیورگادزه« وزیر 
امنیت سابق گرجستان در تاریخ ۱۱ سپتامبر )۲۰ 
شهریورماه( در ســفر خود به مسکو در گفت وگو با 

خبرنگاران اعالم کرده بود، شواهدی وجود دارد که 
نشان می دهد آمریکا یک سری آزمایشات محرمانه 
روی انسان ها در آزمایشــگاه های گرجستان انجام 

داده است. 

به نوشــته راشــا تودی، »ایگورکریلوف فرمانده 
شاخه نظامی دفاعی ارتش روسیه درباره سالح های 
هسته ای، بیولوژیکی، شــیمیایی و رادیولوژیکی در 
این بیانیه فاش کرده که اسناد موجود مرگ حداقل 
73 نفر را طی یک دوره زمانی کوتاه ثبت کرده اند.«
براســاس این گزارش، اسناد موجود مرگ و میر 
بســیاری از بیماران را در این مرکز تحقیقات نشان 
می دهند. تنها در ســال ۲۰۱5 حدود ۲4 نفر کشته 
شــده اند اما روش های درمانی ایــن مرکز علی رغم 
مغایرت با قوانین و اســتانداردهای بین المللی ادامه 
یافته اســت. پیش از این یک روزنامه نگار تحقیقی 
بلغارســتان نیز با دستیابی به اسنادی از وجود این 
مراکــز مخفی آمریکا در نقــاط مختلف جهان خبر 
داده بود. براساس گزارش »دیلیانا گایتانزیف«، تامین 
بودجه این مراکز مخفــِی نظامی، بر عهده »آژانس 
کاهش تهدید دفاعی« پنتاگون اســت و ۲ میلیارد 

دالر! برای آن در نظر گرفته شده است.

73 نفر جان باختند

آزمایش بیولوژیکی روی انسان
جنایت تازه ضد بشری آمریکا در گرجستان

سرویس خارجی-
تحقیر متحد  ادامه  در  ترامــپ«  »دونالد 
استراتژیکش در منطقه به ملک سلمان پادشاه 
نباشد،  اگر حمایت های آمریکا  سعودی گفته 
ایران ظرف دو هفته بر عربستان غلبه می کند 
و اینکه، »اگر می خواهید وارد این جنگ شوم، 
باید 4 میلیــارد دالر دیگر بدهید.« )احتماالً 

جنگ سوریه(
رئیس جمهــور آمریــکا اخیر در یک نشســت 
انتخاباتی در واشنگتن بار دیگر اظهارات تحقیرآمیزی 
علیه ســعودی ها به زبان آورد. دونالد ترامپ که در 
روزهای گذشــته به صراحت اعالم کــرده بود که 
عربســتان بدون حمایت آمریــکا ۲ هفته نیز دوام 
نخواهد آورد و از پادشاه سعودی خواسته بود هزینه 
حمایت های واشنگتن را پرداخت کند اکنون دوباره 

به ریاض تاخته است. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، روزنامه 
واشنگتن پســت گزارش داده رئیس جمهور آمریکا، 
در ادامه اظهارات تحقیرآمیز خود درباره عربستان، 
چنــدی پیش در یک نشســت انتخاباتی دیگر نیز 

اظهارات مشابهی را مطرح کرده است.
طبــق این گــزارش، ترامپ هفته گذشــته در 

وابسته  نفتی  کارمندان شرکت  و  کارگران 
به آرامکو در شرق عربســتان در اعتراض به 
عدم پرداخت حقوق خود دســت به تظاهرات 
و اعتصاب زدند و این امر به درگیری با پلیس 
منجر شد. گفته می شــود در این درگیری ها 
نیروهای امنیتی سعودی به روی کارگران آتش 

گشوده اند.
رژیم آل ســعود این روزها با مشــکالت زیادی 
دســت و پنجه نرم می کند. اخیــرا »بروس ریدل«، 
کارشناس مطرح آمریکایی اعالم کرد که سعودی ها 
در بی ثبات ترین وضعیت در 5۰ سال گذشته به سر 
می برنــد. به همین دلیل ایــن رژیم هرگونه صدای 
معترضی را با گلوله پاسخ می دهد. حاال خبر رسیده 
این کشور با مشکالت اقتصادی و شورش های کارگری 

نیز مواجه شده است.
آن طــور کــه خبرگزاری فــارس دربــاره این 
اعتراض های کارگری نوشــته، صدها نفر از کارگران 
و کارمندان شرکت »ازمیل« وابسته به شرکت نفتی 
آرامکو عربستان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق 

رهبر انصاراهلل یمن تاکید کرد آمریکا، رژیم 
آل سعود و امارات طاغوت هستند و ملت یمن 
اجازه حاکمیت آنها را بر کشورشان نخواهند داد 
و در برابر دشمن همچنان مقاومت خواهند کرد.

 »ســید عبدالمالــک الحوثــی« رهبر جنبش 
انصاراهلل یمن که به مناسبت سالگرد شهادت »زید 
بن علی)ع(« سخنرانی می کرد بار دیگر تأکید کرد 
مردم یمن به مقاومت در برابر دشــمنان این کشور 

ادامه می دهند.
وی در بخشی از ســخنرانی خود گفت: »مردم 
یمن به دنبال صلح با کرامت هستند و هرگز تسلیم 
شدن در برابر دشمن را قبول ندارند. مردم یمن هرگز 
اجازه نخواهنــد داد طاغوت بر آنها حکومت کند و 
ســعودی ها و اماراتی ها آنها را به بردگی بگیرند. بدر 
الدین الحوثی در مورد چرایی بحران اقتصادی یمن 
و کاهش ارزش ریال این کشــور نیز گفت : ســفیر 
آمریکا در این کشور طی مذاکرات یمنی-یمنی سال 
۲۰۱۶ در کویت، تهدید کرده بود کاری خواهد کرد 
که ارزش هزار ریال یمــن کمتر از قیمت جوهری 
باشــد که اسکناس ها با آن، چاپ شده است. »رهبر 
جنبش انصاراهلل در مورد نبرد با متجاوزان نیز گفت 
که امارات در پشت جبهه هاست و آمریکایی ها دورتر 

یک نشســت انتخاباتــی غیرعلنی 
که بــا حضور حامیــان مالی حزب 
جمهوری خــواه در هتل بین المللی 
خودش )هتل ترامپ( در واشنگتن 
برگزار شــده بود، درباره موضوعات 
مختلفی از جمله رابطه با عربستان 
صحبت کرده و بــا افتخار گفته در 
سفر سال گذشته خود به عربستان 
بر خالف عرف معمول در برابر پادشاه 
این کشور تعظیم نکرده است. او در 
ادامه گفته پیش از این دیده بود که 
چطور باراک اوبامــا )رئیس جمهور 

خود در شــهر »الظهران« دست به 
اعتراض زده اند. شبکه »الجزیره« قطر 
نیز اعالم کرده، »کارمندان و کارگران، 
چهارشنبه در اعتراض به تأخیر بیش 
از شش ماهه در پرداخت حقوق خود 
تظاهرات کرده بودند، که پلیس برای 
مقابله با آنها اقدام به تیراندازی کرده 

و به سمت آنها حمله ور شد.«
در فیلمــی که راجــع به همین 
مســئله و در شبکه اجتماعی توییتر 

از آنها قرار دارند و این مزدوران یمنی 
هستند که به خطوط مقدم جبهه ها 

فرستاده می شوند.«
وی به حمالت موشکی و پهپادی 
ارتش و کمیته های مردمی یمن به 
تأسیسات اقتصادی و حیاتی سعودی 
و امارات هم  اشــاره کرد و گفت که 
این حمالت »در پاســخ به حمالت 
گســترده ائتالف ســعودی اعم از 
نظامی، سیاسی، رسانه ای و اقتصادی 
انجام می شود.« رهبر انصاراهلل یمن با 

سابق آمریکا( تعظیم کرده و به همین دلیل تصمیم 
گرفته در سفر خود به عربستان چنین کاری انجام 

ندهد.
ترامپ در ادامه اظهارات خود در این نشســت، 
مجددا موضوع حمایت نظامی آمریکا از عربســتان 
را تکرار کرده و گفته اگر حمایت های آمریکا نباشد، 
ایران ظرف دو هفته بر عربســتان غلبه می کند. بر 
اساس گزارش واشنگتن پست، رئیس جمهور آمریکا 
همچنین در این نشســت انتخاباتی فاش کرده که 
ملک ســلمان، پادشاه ســعودی، چندی پیش با او 

منتشر شده، کارگران، تظاهرات کرده و شیشه برخی 
از خودروهای شــرکت را می شکنند. کاربران فضای 
مجازی در توییتر با راه انداختن هشــتگ »شرکت 
ازمیل پرداخت حقوق کارمندان را به تأخیر انداخته«، 
به این وضع اعتراض کرده و دولت سعودی را مسئول 
این حوادث دانسته اند. این کاربران اعالم کرده اند که 
دولت سعودی برای جنگ علیه یمن میلیاردها دالر 
خــرج می کند، ولی نمی تواند حقوق این کارگران را 

سر موقع پرداخت کند.

بیان اینکه »دین، کرامت و هویت مردم یمن اجازه 
نمی دهد تسلیم شــوند«، تأکید کرد، اگر »دشمن 
ســعودی- اماراتی« دســت از حمالت و  اشغالگری 
خود بردارد، انصاراهلل آماده »صلح با شــرفی« است. 
او گفت که ائتالف متجاوز ســعودی-اماراتی بنادر و 
ســواحل جنوب یمن را به  اشغال خود درآورده و در 
تالش است بندر »الحدیده« را نیز  اشغال کند. رهبر 
جنبــش انصار اهلل یمن در پایان ســخنرانی خود از 
مردم این کشور خواست علیه  اشغالگرانی که اقتصاد 
کشورشان را نابوده کرده و فرزندانشان را کشته است، 

قیام و انتفاضه کنند.

تماس گرفت و از او خواست که آمریکا در انجام یک 
عملیات نظامی بزرگ به عربستان کمک کند اما او 
به پادشاه عربستان گفته اگر عربستان خواهان این 
همکاری است باید 4 میلیارد دالر بابت آن بپردازد.

ترامــپ دربــاره ماهیت این عملیــات و کمک 
درخواستی عربســتان و حتی زمان این درخواست 
ســخنی به زبان نیاورده اما واشنگتن پســت اسفند 
ســال گذشته به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود 
رئیس جمهور آمریکا از عربستان خواسته برای کمک 
به کاهش نفوذ ایران در ســوریه، 4 میلیارد دالر به 

انتقاد دیده بان حقوق بشر از بن سلمان
از سوی دیگر ســازمان دیده بان حقوق بشر در 
واکنش به ناپدید شــدن »جمال خاشقجی« منتقد 
آل ســعود در ترکیه اعالم کرده اگر منتقد آل سعود 
در اســالمبول بازداشت شده باشد، این تخلفی دیگر 
از ســوی حکومت سرکوبگر ولیعهد این کشور است. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه 
تلویزیونی الجزیره، دیده بان حقوق بشــر این را هم 
اعالم کرده که مســئولیت اثبات این خبر که جمال 

تظاهرات در جنوب علیه فتنه اقتصادی
همزمان از جنوب یمن نیز گزارش ها حاکی است 
تظاهــرات در اعتراض به کاهــش ارزش پول یمن 
همچنان ادامه دارد. شهر »تعز« واقع در جنوب غرب 
یمن برای سومین روز متوالی شاهد تظاهرات علیه 
ائتالف سعودی و دولت مستعفی یمن در اعتراض به 
کاهش شدید ارزش پول ملی یمن و افزایش قیمت 
کاالها و مواد غذایی بود. شــرکت کنندگان در این 
تظاهرات با ســر دادن شعارهایی در انتقاد از اوضاع 
بد اقتصادی، ائتالف سعودی و اماراتی را مسئول این 

اوضاع و بحران اقتصادی دانستند.

واشنگتن بپردازد.
طی یک هفته گذشــته این سومین اظهارنظر 
تحقیرآمیزی است که از زبان ترامپ علیه آل سعود 
شنیده می شود. سعودی ها متحد نزدیک آمریکا در 

منطقه هستند!
 وی شــنبه گذشته ساعاتی پس از گفت وگوی 
تلفنی خود با پادشاه عربستان در جمع هواداران خود 
در ویرجینیای غربی نیز گفت که در این تماس تلفنی 
به ملک سلمان گفته مشخص نیست بدون آمریکا چه 
سرنوشتی در انتظار عربستان خواهد بود! ترامپ سه 
روز بعد یعنی سه شنبه نیز مشابه این اظهارات را در 
یک تجمع انتخاباتی دیگر در می سی سی پی تکرار کرد 
و گفت به پادشاه عربستان گفته بدون حمایت آمریکا 

ممکن است دو هفته بیشتر در قدرت باقی نماند. 
ســخنان تحقیرآمیز ترامپ درباره عربستان در 
حالی مطرح می شــود که ریاض به طــور کامل از 
سیاست خارجی او حمایت کرده و حتی وعده داده 
که برای جبــران کاهش عرضه نفت به بازار پس از 
تحریم ایران، تولید نفت خود را افزایش خواهد داد. 
عربستان همچنین از زمان روی کار آمدن ترامپ 
خریدهای تسلیحاتی هنگفتی را نیز از آمریکا انجام 

داده است.

خاشقجی کنســولگری عربســتان در اسالمبول را 
ترک کرده، با ریاض اســت. بنابر اعالم این سازمان 
بین المللی، اگر عربستان خاشقجی را بازداشت کرده 
باشد این کار تخلفی دیگر از سوی حکومت سرکوبگر 

بن سلمان است.
در پــی ناپدیــد شــدن خاشــقجی در ترکیه، 
کنسولگری عربستان در اسالمبول بامداد پنجشنبه 
ادعــا کرد که جمال خاشــقجی روزنامه نگار و فعال 
رسانه ای منتقد نظام سعودی، که ظهر روز سه شنبه 
وارد کنسولگری عربستان در اسالمبول شد، ساختمان 
کنســولگری را ترک کرده است. این در حالی است 
کــه منابع خبری از ناپدید شــدن او پس از ورود به 
کنسولگری عربستان خبر می دهند. در همین حال 
روزنامه واشنگتن پست آمریکا یک ستون خالی را در 
همبستگی با نویسنده ناپدید شده سعودی اش منتشر 
کرده و عنوان آن ستون را »صدای مفقود« گذاشته 
است. پیش از این خاشقچی یادداشت هایی را در این 
روزنامه آمریکایی در انتقاد از سیاست های پادشاهی 

و خاندان سعودی منتشر کرده بود.

معترضان معتقدند ائتالف مشــترک سعودی و 
اماراتــی، از دایره »حمایت از دولت قانونی« خارج و 
وارد مرحله »اشــغالگری«، »قیمومیت« و »مصادره 
تصمیم و اراده یمنی « شده است. در همین ارتباط، 
»محمد الُنعمانی« از رهبران حزب موسوم به »جنبش 
جنوب یمن« در گفت وگو با شبکه المیادین گفت که 
ائتالف سعودی و اماراتی استان های جنوبی یمن را 

به اشغال خود درآورده است. 
همزمان حمالت موشــکی و توپخانه ای ارتش و 
انصــاراهلل یمن به مواضع ائتالف ســئودی نیز ادامه 

داشت. 
بر اســاس گزارش ها یگان موشکی و توپخانه ای 
ارتش یمن و انصاراهلل روز پنج شــنبه مواضع ارتش 
ســعودی و »مزدوران« آنهــا را در دو جبهه جازان 
و نجران واقع در جنوب عربســتان هدف قرار دادند. 
شبکه خبری المســیره به نقل از یک منبع نظامی 
در جازان گزارش داده نیروهای موشکی دو موشک 
»زلزال-۲« را به سمت پایگاه های ارتش سعودی در 
الخوبه واقع در جازان شــلیک کردند.یگان موشکی 
همچنین با شلیک موشــک های »کاتیوشا« محل 
اســتقرار نظامیان سعودی را در پشت پایگاه نظامی 

»المنتزه« در جازان، هدف قرار داد.

سیدعبدالملک الحوثی:

 آل سعود، امارات و آمریکا طاغوت هستند اجازه حاکمیت آنها بر یمن را نمی دهیم

پلیس آمریکا  در جریان تجمع اعتراضی مخالفان »برت کاوانا« نامزد 
ترامپ برای احراز پست قاضی دیوان عالی در ساختمان کنگره آمریکا، 

بیش از 3۰۰ نفر را بازداشت کرد.
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا تابستان امسال »برت کاوانا « را برای 
عضویت در هیئت قضات دیوان عالی این کشــور نامزد کرد. تصور می شد وی 
راه دشــواری برای تایید صالحیت در کنگره نداشته باشد، اما انتشار اتهاماتی 
علیه وی در زمینه تعرض جنسی به زنی به نام »کریستین بلسی فورد« موجب 
شده تا روند تایید صالحیت وی با مانعی جدی روبه رو شود.  »فورد« می گوید 
ســه دهه پیش، زمانی که تنها ۱5 سال داشته، مورد تعرض جنسی کاوانا قرار 
گرفته، هفته گذشته در کمیته قضایی سنای آمریکا حضور یافت و علیه کاوانا 
شهادت داد. با این وجود، کاوانا این اتهامات را رد کرده و مدعی شده که افرادی 

به دنبال ترور شخصیت او هستند.
 همزمان با قوت گرفتن احتمال تایید صالحیت وی  برای عضویت در هیئت 
قضات دیوان عالی آمریکا اما مخالفان ترامپ نیز بیکار ننشسته  و روز پنج شنبه در 
ساختمان کنگره آمریکا تحصن کردند. به گزارش فارس این معترضان که دست 
نوشته هایی با شعارهایی چون »نه به کاوانا«، »صدای زنان باید شنیده شود« و 
»ما حرف قربانیان را باور می کنیم« به دست داشتند، سناتورهای آمریکایی را 
خطاب قرار داده و از آن ها می خواستند از دادن رأی مثبت به کاوانا خودداری 
کنند. با ادامه این اعتراضات و ســرایت آن به طبقات باالتر ســاختمان کنگره 
آمریکا، پلیس کنگره وارد عمل شــد و شــمار زیادی از معترضان را محاصره و 
سپس آن ها را بازداشت کرد. پلیس کنگره ساعتی بعد با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد در جریان این اعتراضات مجموعا 3۰۲ نفر بازداشــت شده اند. این افراد به 

»ایجاد ازدحام، ایجاد اختالل در آمد و شد و ایجاد مزاحمت« متهم شده اند.
 گفتنی است دیوان عالی آمریکا 9 قاضی دارد که با پیشنهاد رئیس جمهور و 
تایید سنا انتخاب می شوند و باالترین مرجع حل اختالف در آمریکاست و از آنجا  
که قضات آن کرسی خود را به صورت مادام العمر در اختیار دارند، تغییر ترکیب 

هیئت قضات می تواند تا سال ها بر وضعیت سیاسی داخل آمریکا اثر بگذارد.

نخســت وزیر و رئیس جمهور منتخب عراق نخستین دیدار 
رسمی خود را با »حیدر عبادی« انجام دادند و با این اقدام شان، 

وحدت و همبستگی ملی عراق را به نمایش گذاشتند.
»عادل عبدالمهدی« و »برهم صالح« دیروز به دیدار نخســت وزیر 
سابق در کاخ »السالم« بغداد رفتند و با این اقدام خود، وحدت ملی در 

عراق را به نمایش گذاشتند.
به گزارش فارس، این دیدار با عزت و احترام کامل انجام شد. برهم 
صالح این اتفاق را نشانه انتقال مسالمت آمیز قدرت در عراق و همچنین، 
نشانه همبستگی همه برای خدمت رسانی به مردم دانست. وی در این 
دیدار، به نخســت وزیر جدید نیز قول داد همه تالش های خود را برای 
موفقیت وی، به کار خواهد بســت.»عادل عبدالمهدی« نیز نسبت به 
توانمندی های رئیس جمهور جدید، ابراز اطمینان  کرد و گفت که صالح 

می تواند در تشکیل کابینه اش، به او کمک کند.
انتخابات پارلمانی عراق، ۲۲ اردیبهشــت برگزار شده بود، اما روند 
تشــکیل مجلس جدید و انتخاب مقامات این کشــور، به کندی پیش 
می رفت، که علت آن به مداخالت آمریکا و عربســتان و همچنین، به 
اعتراضات خیابانی مردم شهرهای جنوبی عراق ربط پیدا می کرد. اما در 
جریان اعتراضات بصره، عوامل آمریکا و عربستان تحت پوشش تظاهرات 
ضد دولتی مردم، دســت به اقدام ناپخته و احمقانه زدند و کنسولگری 
ایران را به آتش کشیدند. این اتفاق باعث شد که مردم پی به ماجرا ببرند 
و صفوف خود را از عوامل داعش و بعثی جدا کنند. ســرانجام نیز کل 
ماجرا، آمریکا و عربستان را به انزوا کشاند و دو چهره نزدیک به مقاومت 
و مخالــف نفوذ آمریکا در عراق، یعنی عادل عبدالمهدی و برهم صالح 
به ترتیب به نخســت وزیری و رئیس جمهوری رسیده اند.این یک دست 
شــدن عرصه سیاسی عراق، ملت این کشور را شادمان کرد و به همان 
اندازه نیز باعث نگرانی و خشــم آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی 
شد.عبدالمهدی و صالح سه شنبه ۱۰ مهر با رأی پارلمان عراق، پست های 

نخست وزیری و ریاست جمهوری این کشور را احراز کرده اند.
اولین اقدام برای تشکیل کابینه

عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر جدید، از گروه های سیاسی 
عراق خواســته اســت چهار نامزد را از هر فراکسیونی، برای پست های 
وزارتی، معرفی کنند. عبدالمهدی معیارهای انتخاب را کارایی، شایستگی، 

تجربه و تخصصی اعالم کرد.
به گزارش تســنیم، »عالیه االماره« عضو یکی از فراکســیون های 
پارلمان عراق گفت، کابینه عبدالمهدی شامل شخصیت های تکنوکرات 
و شایسته خواهد بود، چهره هایی که بتوانند به ملت عراق خدمت کنند.

کنگره آمریکا 
در تسخیر مخالفان ترامپ

 منابع صهیونیســتی می گویند شهرداری قدس طرحی را به اجرا 
گذاشته که بر اساس آن همه موسسات آنروا در قدس شامل مدارس، 
مراکز پزشکی و خدمات رسانی به کودکان فلسطینی تعطیل خواهند 

شد!
کانال دو تلویزیون رژیم صهیونیســتی اعالم کرده، شهرداری قدس در این 
طرح برنامه تعطیلی اردوگاه شعفاط در شمال قدس که از مهم ترین اردوگاه های 
آوارگان فلسطینی در قدس است نیزگنجانده شده است. رژیم صهیونیستی طرح 
جدیــد خود را علیه آنــروا با هماهنگی دولت آمریکا تهیه و نهایی کرده و طی 

روزهای آینده برای تایید به کابینه ارسال خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری قدس ، بنابر گزارش تلویزیون رژیم صهیونیســتی، 
تصمیمات اخیر دونالد ترامپ علیه آنروا، صهیونیست ها را به تشدید تدابیر خود 
علیه این نهاد بین المللی ترغیب کرده است. آمریکا اخیرا تمامی کمک های مالی به 
نهاد آنروا که مسئول تأمین تسهیالت و ارائه کمک های انسانی به میلیون ها آواره 
فلسطینی محسوب می شود را قطع کرد.پیش از این، نیز شهردار قدس  اشغالی 
گفته بود در نظر دارد همه موسسات آنروا در قدس را تعطیل کند. آنروا در سال 
۱949 بر اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و با هدف امدادرسانی 
و کاریابی برای آوارگان فلســطینی تاسیس شد. آمریکا با قطع کمک هایش به 
آنروا عمال درصدد است با متوقف کردن فعالیت های نهادهای بین المللی فعال 
درخصوص بحران فلسطین، زمینه را برای حذف موضوع فلسطین فراهم کند.

»جان بولتون«  نیز دیروز اعالم کرد چیزی به نام فلسطین وجود ندارد! گفتنی 
اســت صهیونیست ها، ترامپ و خیانت کشورهای مرتجع عربی را فرصتی برای 
جلوگیری از نابودی خود می دانند و طرح هایی را که زمانی جزو آرزوهایشان بوده 
را یکی یکی عملیاتی می کنند، غافل از این که »۲5 سال آینده را نخواهند دید.«

تمام مؤسسات وابسته به »آنروا« در قدس
به زودی تعطیل می شوند!

نمایش وحدت در عراق
دیدار رئیس جمهور و نخست وزیر جدید 

با حیدر عبادی

رئیس جمهــور ترکیه فاش کرد، وزارت دفــاع آمریکا )پنتاگون( 
19هزار کامیون حامل سالح و مهمات را به گروه های تروریستی حاضر 

در سوریه رسانده است.
»رجب طیب اردوغان« روز پنجشنبه که در مجمع جهانی رادیو و تلویزیون 
ترکیه در شهر اسالمبول سخن می گفت، فاش کرد که پنتاگون ۱9 هزار کامیون 
حامل سالح و مهمات را روانه محل های تحت اشغال تروریست ها در سوریه کرد.
وی در این ارتباط، توضیحات بیشــتری نداد. البته علت این افشاگری، به 
حمایت های آمریکا از کردهای مسلح در شمال و شرق سوریه برمی گردد. آنکارا 
کردهای سوریه را نیز مثل »پ.ک.ک« دشمن ترکیه می داند و طی سال های 

گذشته، بارها به مناطق کردنشین سوریه حمله کرده است.
در هر حال، افشاگری رئیس جمهور ترکیه نشان می دهد که آمریکا هنوز به 
باقی مانده های تروریســت ها در سوریه امید دارد و حتی ممکن است از شرایط 

آتش بس در »ادلب«، سوءاستفاده کند!
سایر رویدادها

* ارتش ســوریه با پیشروی های جدید خود در استان جنوبی »السویدا«، 
مناطق جدیدی از صحرای شرقی این استان را از لوث عناصر داعش پاکسازی 

کرد.
* گروه موســوم به »نیروهای دموکراتیک ســوریه« که بخش اعظم آن را 
شــبه نظامیان کرد تشکیل می دهند، از مجهز شــدن ارتش سوریه به سامانه 

»اس-3۰۰« استقبال کرد.

اردوغان فاش کرد
ارسال 19000 کامیون سالح و مهمات

برای تروریست ها در سوریه توسط پنتاگون
انجمن حقوق بشر بحرین اعالم کرد، رژیم آل خلیفه تنها طی 
ماه ژوییه 2۰18 )تیر و مرداد(، مرتکب 844 مورد نقض حقوق 

بشر علیه بحرینی ها شده است.
ایــن انجمن در گزارش خود، موارد نقض حقوق بشــر را شــامل 
بازداشت های خودسرانه، حمله به منازل، ربودن، محاکمه های ناعادالنه، 
سرکوب اعتراض های مسالمت آمیز، محدود کردن آزادی ها ، ممنوعیت 
برگزاری نماز جمعه، سخنان نفرت انگیز، شکنجه و بدرفتاری، تخریب 

اموال و نقض آزادی مذهب اعالم کرد.
بــه گزارش ایرنا ، بر اســاس گزارش انجمن حقوق بشــر بحرین ، 
روزنامه های وابسته به رژیم آل خلیفه نیز در مدت زمان یادشده ۱۰4 
مقاله منتشر کردند که به نفرت پراکنی در جامعه علیه مخالفان، دامن 
زده است. طی این مدت همچنین، از درمان ۲3 نفر زندانی جلوگیری 
شــده، 54 نفر تحت شکنجه و ســوء رفتار قرار گرفته اند و ۱۱ تجمع 

مسالمت آمیز نیز به طرز وحشیانه ای سرکوب شده است.
انجمن حقوق بشر بحرین همچنین به ممنوعیت فعالیت های مدنی 
و جلوگیری رژیم آل خلیفه از برگزاری تجمع های مسالمت آمیز  اشاره و 
اعالم کرد، از ابتدای سال جاری میالدی دراین کشور 5۲۲ نفر از جمله 
78 کودک بازداشــت و ۶85 نفر از جمله 5 زن و کودک هم به زندان 
محکوم شده اند. براساس اعالم این انجمن، شهروندان بحرینی در مجموع، 
به 5۲48 سال زندان و یک میلیون دالر جریمه نقدی محکوم شده اند.
بحریــن از ۱4 فوریه ۲۰۱۱ )۲5 بهمــن ۱39۰(  تاکنون صحنه 
انقالب مردمی ضد رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین خواستار آزادی، 
برقــراری عدالت، رفع تبعیض، روی کار آمدن دولتی منتخب و آزادی 
زندانیان سیاسی کشورشــان هستند.ناآرامی های بحرین تاکنون ده ها 
کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. رژیم آل خلیفه همچنین 
صدها نفر را سلب تابعیت کرده است.گروه های مدافع حقوق بشر بارها 
رژیم آل خلیفه را به خاطر ســرکوب مخالفان محکوم کرده  و خواستار 

اصالحات در نظام سیاسی این کشور شده اند.

844 مورد شکنجه و آدم ربایی طی یک ماه
آل خلیفه رکورد نقض حقوق بشر را شکست

در بیست و هشــتمین راهپیمایی بازگشت با عنوان »ثبات و 
ایستادگی« دو فلسطینی شــهید و 45 نفر زخمی شدند این در 
حالی است که نظامیان صهیونیست از ترس جوانان فلسطینی از 

مرز غزه گریختند.
به گزارش خبرگزاری قدس بیست و هشتمین راهپیمایی بازگشت با 
عنوان جمعه »ثبات و ایســتادگی« روز گذشته پس از برگزاری نماز عصر 
در مرزهای شرقی غزه برگزار شد. بنابر آخرین گزارش ها در این راهپیمایی  

دو فلسطینی شهید و 45 نفر زخمی شده اند. 
منابع فلســطینی گزارش دادند که در جریان این راهپیمایی یکی از 
یگان های تک تیرانداز ارتش رژیم صهیونیستی در اثر افزایش شدید دود 
ناشی از سوزاندن الســتیک، از مرزهای غزه گریختند. کمیته راهپیمایی 
بازگشــت و رفع محاصره با صدور بیانیه ای همه مردم غزه را به مشارکت 
گسترده در راهپیمایی جمعه »ثبات و ایستادگی« در اردوگاه های بازگشت 
در شرق نوار غزه دعوت کرده بود.هفته گذشته در جریان برگزاری بیست و 
هفتمین راهپیمایی بازگشت تحت عنوان »انتفاضه االقصی« 7 فلسطینی 
به شهادت رسیدند. جمعه گذشته خونین ترین راهپیمایی بازگشت پس از 
سالگرد روز زمین بود که ده ها نفر در آن به شهادت رسیده و صدها نفر دیگر 
زخمی شدندراهپیمایی بازگشت و رفع محاصره از 3۰ مارس گذشته)۱۰ 
فروردین( آغاز شده که با واکنش سرکوبگرانه اشغالگران صهیونیست مواجه 
شده است و تاکنون به شهادت ۲۲۰ نفر فلسطینی و مجروحیت بیش از 

۲۰ هزار نفر دیگر منجر شده است.

۲ شهید و 4۵زخمی در بیست و هشتمین راهپیمایی بازگشت
نظامیان صهیونیست  از مرز غزه گریختند

روایت تازه ترامپ از چگونگی تحقیر آل سعود:

مقابل ملک سلمان تعظیم نکردم، گفتم 4 میلیارد دالر بده تا کمکت کنم


